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Сучасна інтерпретація загальних філософських проблем. 
 

УДК 37.022 

Байталюк А. О. 

група.1141, ННІКНУП, Національний університет кораблебудування імені адмірала  

Макарова (Миколаїв), stacey.baytalyuk@gmail.com 

Гончарова О.О. 

канд. філос. наук, викладач кафедри філософії та культурології, 

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 

(Миколаїв), hamisek@ukr.net 

 

ПОКОЛІННЯ Z: основні характеристики у філософсько-антропологічному 

дискурсі 

Актуальність Покоління Z зараз – це школярі та студенти. Вони – майбутнє 

планети, тому в залежності від їх ставлення до важливих проблем світу буде 

визначений подальший вектор розвитку людства. 

Метою роботи є аналіз особливостей покоління 2000-х, їх цінностей та 

орієнтирів. 

Основний текст: Покоління Ζ — це люди, що народилися на початку 1990-х і в 

2000-х. На їх філософський і соціальний світогляд вплинули світова фінансово-

економічна криза, Інтернет і розвиток мобільних технологій. Представники Покоління 

Z розглядаються, як діти ПоколінняХ,  а іноді, і як діти Покоління Y. 

 Нові технології змушують людський мозок еволюціонувати в небаченому досі 

темпі. Діти, які ніколи не жили у світі без інтернету, вже «заточені» під віртуальну 

реальність. До школи зараз приходять абсолютно нові за типом мислення учні. Якщо 

орієнтуватися на теорію поколінь, нині за партами сидить покоління Z — «цифрові» 

діти. 

Ряд вчених відводить поколінню Z місію революціонерів, які перевернуть світ. 

Завдяки розвитку біотехнологій середня тривалість життя вперше складе 100 років. У 

зв'язку з цим зміниться уявлення про звичні вікових рамках. Підлітковий період буде 

mailto:stacey.baytalyuk@gmail.com
mailto:hamisek@ukr.net
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%8C
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тривати до 30 років, оскільки молодим людям доведеться засвоювати значно 

більший обсяг знань. Межі зрілого активного віку охоплять період з 30 до 80 років.  

В епоху зетів буде поховано телебачення. Діти цифрової епохи стануть 

скачувати передачі, фільми з інтернету, орієнтуючись на підказки соцмереж та 

відеоканалів на зразок YouTube. 

Всупереч багатовіковій практиці передачі досвіду від батьків до дітей 

представники покоління Z краще батьків орієнтуються у світі нових технологій. 

Старші покоління не мають колишніх авторитетів. 

Ставлення до навчання 

Переважну більшість знань вони отримують з Інтернет-ресурсів. Однак, тут 

виникає проблема. Кругозір зетів досить поверхневий. За рахунок того, що вони не 

бачать сенсу у школі чи університеті, вони не отримують базових знань та навичок. 

Все, що вони дізнаються в режимі онлайн, несе виключно ситуативний характер. 

Попри це, зети відрізняються своєю неймовірною багатозадачністю та креативністю. 

Вони обожнюють знаходити рішення зі складних ситуацій та розв’язувати 

найскладніші задачі. 

Вони володіють значним досвідом веб-пошуку і часто самостійно навчаються з 

онлайн-джерел. У молоді в пріоритеті не володіння інформацією як таке, а те, 

наскільки швидко можна її знайти.  

Народжені у двохтисячних сприймають світ не як загрозу, а як поле для 

експериментів, і від навчання очікують того ж. Раніше школа була основним 

джерелом знань, а сьогодні навряд. В школі все відбувається повільно, тому дітям 

там нудно. Школа сприймається як витрата часу і додатково як місце для 

спілкування. Сучасні школи не встигають за потребами дітей і вбивають їхні творчі 

здібності. А креативність – це саме те, що відрізняє людей від тварин і робить життя 

таким захоплюючим. Нинішні шкільні програми були створені в індустріальну епоху, 

коли головним принципом була стандартизація речей, думок, людей, і вони вже не 

актуальні сьогодні. 

Враховуючи особливості нового покоління, подача матеріалу на уроці, 

цікавість, елемент гри та медіа-вставки ще ніколи не були настільки важливі. 

Ставлення до свого здоров’я 
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Cтавлення до власного здоров'я теж відрізняє Z від попередників, які підпали 

під вплив суспільства споживання: так, «зети» теж купують чимало речей і 

сприймають рекламу, але вони обирають ті бренди й продукти, які справді роблять 

їхнє життя кращим. Краса для них – це не тільки про зовнішність, але й про гарне 

самопочуття, спорт і правильне харчування. Дослідження Всесвітньої організації 

охорони здоров'я 2014 року говорить про те, що молодь у всьому світі почала 

вживати менше алкоголю і менше палити – цигарки просто виходять з моди. А спорт 

та здорове дозвілля навпаки стають все більш популярними. 

Ставлення до оточуючих людей 

Незважаючи на те, що якості, дані при народженні, відійшли на другий план, 

сучасні молоді люди страждають від низької самооцінки. Вони дуже залежні від 

оцінок, одержуваних в інтернеті. Для них більшість дій в реальному житті 

відбувається для визнання у віртуальному житті. Так як сучасні люди дуже залежать 

від оцінки в інтернеті, в мережі з'явився один з видів сучасного насильства. Троллінг 

або кібербулінг - систематичне і цілеспрямоване відправлення агресивних 

повідомлень з електронних носіїв. Жертви таких атак схильні до депресії, 

самоушкодження, суїциду. 

Самотність - інша поширена проблема сучасної молоді. Хоча вона і має доступ 

до всієї інформації, може спілкуватися з людьми з іншого кінця світу, подібний 

формат спілкування виключає фізичне взаємодія, тактильні відчуття. Люди 

найчастіше відчувають себе ізольованими. Частково втрачається емоційний інтелект 

- здатність людини розпізнавати емоції, розуміти наміри, мотивацію і бажання інших 

людей і свої власні, а також здатність керувати своїми емоціями та емоціями інших 

людей з метою вирішення практичних завдань. 

Наступна психологічної рисою покоління Z є схильність до аутизації, що 

означає форму психологічного відчуження, яка виражається у відході індивіда від 

контактів з навколишньою дійсністю і зануренні в світ власних переживань. Аутизація 

виступає як захист від проблем сучасного способу життя, як спосіб відгородження від 

світу, спосіб десоціалізації. 

Ставлення до батьків 
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У порівнянні з попередніми поколіннями, у нової молоді ще більше 

загостриться конфлікт батьків і дітей, конфлікт світоглядний. Зникає традиційна сім'я. 

Батьки вже не мають колишнього авторитету. 

Згідно з результатами дослідження, проведеного Nickelodeon, дві третини 

батьків з покоління X стверджують, що у них більш близькі стосунки з дітьми, ніж у їх 

батьків з ними. 83% представників покоління X вважають своїх дітей кращими 

друзями. 

Отже, роль технологій величезна. Для бумерів і міленіалів вони стали 

зближуючим фактором. Міленіалам доводилося допомагати батькам у всьому — від 

завантаження рінгтона на телефон до навчання набору тексту. Освоєння бумерам 

давалося нелегко і викликало масу проблем. Зате покоління X відчуває себе у світі 

технологій так само впевнено, як і їх діти — покоління Z. 

В результаті між ними більше спільного, ніж коли-небудь спостерігалося в 

історії відносин батьків і дітей: у них збігаються смаки в музиці, стилі одягу і 

захопленнях. 

Однак лише той факт, що покоління X набагато легше освоює технології, не 

означає, що вони знають все. Як і всі діти, покоління Z дуже швидко знаходить 

способи приховати щось від батьків. Покоління X продовжує наполегливо працювати 

над тим, щоб не відставати від своїх дітей і бути залученими в усе, що їх цікавить. 

Тим не менш, зети воліють розділяти способи зв'язку з батьками та друзями: 

залишають соцмережі, в які «вторгаються» батьки. 

Згідно з дослідженням Nickelodeon, на думку дітей, як ніколи раніше, відіграє 

вагому роль при прийнятті сім'єю рішення про покупки. Наприклад 71 % батьків 

цікавляться і враховують його при здійсненні покупок, а 95 % — питають, навіть 

купуючи продукти особисто для себе. 

Виховуючи своїх дітей, покоління X привчило їх до прямого і відкритого 

спілкування. Покоління X ніколи не юлило, коли потрібно повідомити дітям, що вони 

думають з того чи іншого приводу. Причому це стосувалося як думки про шкільній 

роботі, так і планів дітей на майбутнє. Якщо покоління X вважало, що і те і інше не 

заслуговує позитивної оцінки, то так прямо і говорить, не особливо добираючи слова. 

Покоління X вважає найголовнішим батьківським обов'язком підготовку своїх 

дітей до життя в реальному світі. Він починається з самого головного постулату: у 
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житті є переможці і переможені. Покоління X не розділяло батьківської філософії 

бумерів: якщо всім разом наполегливо працювати, то тоді всі ми можемо перемогти. 

Покоління X хоче бути впевненим, що їх діти з покоління Z вміють вигравати, так 

само як і програвати. Як і всі батьки, покоління X вважало, що потрібно викладатися 

по максимуму, але не вірило, що нагороду можна отримати лише за спробу щось 

зробити. Тому, замість того щоб радити своїм дітям стати в загальний стрій, 

покоління X рекомендує їм створити власну шеренгу 

Ставлення до роботи 

Багато з них ще підлітками заробляють як фрілансери, оскільки в інтернет-

реальності важливі вміння, а не атестати й дипломи. При цьому покоління Z не шукає 

захмарних зарплат, а той мізер, який їм треба, легко отримають в будь-якому місці. 

Одне відомо точно — їх потрібно мотивувати. Все, що вони роблять, потребує 

реакції оточуючих, байдуже негативної чи позитивної. Головне — це увага до їхньої 

особистості. Всі завдання, які ви ставите перед цим поколінням, потрібно 

формулювати чітко та детально. А от за кожне виконане — одразу давати 

винагороду. Вони не люблять працювати на майбутній результат, їм необхідна 

мотивація за кожне виконане завдання. Аби їхня праця давала найкращий результат, 

необхідно давати їм творчі завдання, максимально цікаві для самих зетів. До того ж, 

переконайтеся, що вони справді вважають свою діяльність корисною для оточуючих. 

Серед потенційно цікавих і перспективних як у плані самореалізації, так і з 

фінансового боку професій в Україні -інженерія, біотехнології та суспільні науки. А от 

юриспруденція, яка виглядала престижною для батьків покоління Z, уже втратила 

свою популярність. Перенасичення може чекати й актуальну сьогодні ІТ-галузь. Вихід 

– відкинути ідею, що одного разу здобутий фах може забезпечити людині щасливе 

життя. У мінливому світі треба робити ставку на вміння змінюватись, відчувати 

тренди, розуміти себе і творити власну долю. 

Зети народилися в той час, коли наша планета почала завдавати удару у 

відповідь людству, влаштувала агресивну експансію, і такими темами, як екологія і 

зміна клімату, серйозно стурбовані майже 70 % підлітків в світі. 

Це безпосередньо відбивається на іміджі потенційних роботодавців. У 

минулому році серед 15 найбільш привабливих компаній для студентів за версією 
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авторитетного в цій сфері агентства Universum не виявилося жодної енергетичної 

корпорації. 

Форми дозвілля 

Покоління зетів — це яскравий приклад людей, які з’явилися у часи великої 

глобалізації та постмодернізму. Їхньою характерною рисою є те, що з усіма 

сучасними технологіями вони на «Ти» ще із раннього дитинства. Більше того, часто 

трапляється так, що малюк навіть говорити ще не навчився, але чудово знає, як 

увімкнути комп’ютер та відкрити улюблену гру. Отже, зети — це діти інтернету та 

сучасних технологій. За рахунок цього, вони не мали типового дитинства «у дворах», 

а тому й не є командними гравцями, їх треба вчити цьому. 

Покоління Ζ — це мандрівники. Їм не потрібен комфорт, робота та гроші. Вони 

прагнуть до усього нового та невідомого. Тому, їм буде байдуже де ночувати, на 

чому їхати (хай навіть автостопами), а почуття небезпеки — зовсім відсутнє. 

Головне, це емоції, які вони зможуть пережити. 

Ставлення до життя в цілому 

Ми чули від багатьох вчителів, що діти покоління Z відрізняються серйозним 

підходом до життя — іноді навіть занадто серйозним. Ми також чули безліч 

коментарів на кшталт «Їх так хвилюють питання, про яких більшість дітей навіть не 

замислюється» або «Вони так зосереджені на майбутньому, що, здається, не здатні 

жити зараз». 

Для покоління Z важлива функціональність та практичність усього, що їх 

оточує – від ґаджетів до наукових концепцій. Щоб стати кимось, вони не готові 

чекати, доки виростуть, а намагаються самореалізуватись тут і зараз. Вони відкриті 

до нових знань, людей і активностей, готові співчувати та шукати компроміси. У 

питаннях освіти, статі чи стосунків вони сповідують свободу і готові випробовувати 

усталені норми на міцність.  

Сучасні підлітки не носяться з життєвими цілями, як молодь 1980-х, і не мріють 

здивувати оточуючих, як молодь «нульових». Кава з печивом, облаштований під 

себе віртуальний світ і кілька тисяч «френдів» — ось і все, що їм треба. 
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Покоління, яке виросло в умовах глобальної рецесії, воєн і тероризму, менше 

ризикує. Воно прагне більше до стабільності і безпеки, ніж до свободи і гнучкості, до 

яких прагне покоління Y. 

Це покоління відрізняється абсолютною відсутністю чітко визначеної життєвої 

позиції. На відміну від усіх їхніх попередників, зетів не мотивують ані гроші, ані будь-

яке кар’єрне зростання. Парадоксально, але вони геть не самостійні і постійно 

потребують, аби хтось вказував їм на те, чим вони мають займатися. Проте, досить 

волелюбні, їх не можна примушувати до будь-чого. Адже вони ніколи не будуть 

робити те, чого не забажають самі. Навіть змалечку, для них важливо, аби до їхньої 

думки дослухалися. Люблять вчитися, швидко засвоюють нові знання. Великі обсяги 

інформації не становлять для них ніяких труднощів. 
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Мода, як спосіб казати без слів 

Актуальність. Одяг став однією з основних потреб людини. С розвитком 

людського суспільства мода все сильніше переплітається з політичними та 

соціальними рухами. Наш одяг  не гірше за слова розповість не лише про особистий 

стиль та вподобання, а ще й про те, що відбувається в світі. 

Метою роботи. Показати вплив політики та соціальних рухів на сучасну моду. 

Основний текст: Сто сім тисяч років тому почали носити одяг. Перший 

модний дім відкрив свої двері в кінці дев’ятнадцятого сторіччя. І зараз в 21 сторіччі 

наш одяг веде діалог з суспільством і відображає не лише наш власний стиль, а ще й 

думки. 

Леді і костюм 

Діловий жіночий дрес – код – це більше не череда брючних костюмів різних 

розмірів, а демонстрація відмови від встановлених норм. Та символ протесту. 

Тридцять першого січня на звертанні президента США до Конгресу перша леді 

з’явилась в білому костюмі і на монохромному фоні стала своєрідним знаком 

протеста. Мелані в ролі першої леді іде всупереч традиційним fashion – дипломатії. 

Вона зтирає грані між образами першої леді в традиційній сукні  і першого обличчя 

обмеженим лише брючним костюмом. Стиль Мелані не єдиний приклад. Все більше 

глав держав, відмовляються від ділової уніформи. Наприклад, колишній президент 

Аргентини Кристина Фернандес де Кіршнер надає перевагу сукні у квітковий принт 

ніж костюму. Жінки у владі воліють відповідати власним уявленням про жіночність. 

Від жінки більше не чекають, що вона буде одягатися, як чоловік тільки в більш 

яскравий костюм та з брошкою. Коли перша леді Америки відмовляється від строгої 

mailto:bondarets.tany@gmail.com
mailto:hamisek@ukr.net
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сукні, а пре – міністр Великобританії  може з’явитися в комбінезоні настає час 

замислитися. 

Велика країна 

Передвиборний девіз Дональда Трампа зробити США знов великою країною 

fashion – дизайнери сприйняли, як заклик до дій. Тому у показах Louis Vuitton, Celine, 

Versace, можно спостерігати одяг балансуючий між ковбойським стилем  та принтами 

американських коміксів.  

Фемінізм у моді 

Модна індустрія, яка пару років тому відійшла від звичного ескапізму і стала 

дуже сприйнятливою до суспільним настроям,  не залишилася осторонь від жіночого 

питання - на початку минулого року в продаж надійшла перша колекція Марії Грації 

Кьюрі для Dior і футболки We Should All Be Feminists. Хочу зазначити, що з 2008 року 

домом з феміністичним настроєм був модний дом Сelini  з Фібі Файло на чолі. В 

інтерв'ю Файло каже, що вважає, що жінка має право носити все що завгодно, якщо 

їй в цьому комфортно, але висловлює серйозні побоювання щодо проблеми 

сексуалізації: «За Céline варто політичну заяву: ми хочемо навчити молодих дівчат 

відчувати себе добре. Кругом занадто багато фотографій сексуально об'єктивувати 

жінок, занадто багато прикладів того, як жінка одягається для кого-то крім себе, тим 

самим вирощуючи свою невпевненість ».Отже, головним настроєм у фемістичному 

посилі  в моді до 2017 було створити комфорт для жінки, та підкреслити її 

індивідуальність. У 2017 – 2018 роках, фемінізм у моді прийняв зовсім інше 

відображення. Марія Грація Кьюрі,судячи з сезонним колекціям і додаткових 

активностей - наприклад, благодійному флешмобу #DiorLoveChain, - вирішила 

перетворити жіноче питання в потужний маркетинговий інструмент і відмінну рису 

бренду. Спочатку футболки з цитатою з виступу TEDx Чімаманда Нґозі Адічі We 

Should All Be Feminists, потім - з заголовком знаменитого есе Лінди Нохлін Why Have 

There Been No Great Women Artists? Слідом за Dior феміністські гасла надрукували 

на речах з нових колекцій Prabal Gurung і Zadig et Voltaire. В результаті: дизайнери, 

як один, попорпалися в архівах, дістали теоретичні роботи знаменитих феміністок і 

розтиражували футболки з помітними цитатами звідти і гаслами минулого. 

Незалежне британське видання I-D навіть недавно випустило міні-гід по тому, який 

сенс від початку було закладено у фрази Femme Whatever, Girls to the Front і Not Your 

Honey - бо контексту майже ніхто не знає. 
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Модні дома задають тенденції, а слідом за ними їх підхоплють масмаркети, 

зразок Asos, Stradivarius, Easy, Bershka, H&M та багато інших.  

Висновок: Хочу завершити доклад словами Анни Вінтур  головного редактора 

американського  Vogue: Прибравши всі заголовки з обложки журнала, одяг 

розповість вам про те, що відбувається в світі не гірше  заголовка The New York 

Times. 

Список використаних джерел 

1. «Побудова бренду в сфері моди. Від Armani до Zara », Марк Тангейт 

2. Як мода і політика впливають один на одного: 
https://vogue.ua/article/fashion/tendencii/kak-moda-i-politika-vliyayut-drug-na-druga.html 

3.Фемінізм в моді: 
https://www.vogue.ru/fashion/news/mariya_gratsiya_kyuri_dior_dolzhen_pridavat_zhenshc
hine_sily/ 

4. https://www.lofficielrussia.ru/moda/phoebe-we-will-miss-you\ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://vogue.ua/article/fashion/tendencii/kak-moda-i-politika-vliyayut-drug-na-druga.html
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Макарова (Миколаїв), cup73737@ gmail.com 

 

Загальні постулати філософії Фрейда  

Актуальність: Зігмунд Фрейд – один з найвизначніших філософів XX ст. 

Велика кількість його робіт та новаторства, які він вніс до психології, 

використовуються і нині. Та, нажаль, не всі розуміють важливість цього внеску до 

психології та, зокрема, нашого життя. 

Метою роботи є дослідження актуальності постулатів Фрейда 

Зігмунд Фрейд народився в сім’ї торговця 6 травня 1856, де значення релігії 

вже втратило своє значення і основне значення грали матеріальні цінності. Отримав 

стандартну освіту класичної європейської сім’ї, мав пристрасть до знань. 

В хлопця дуже рано прокинулася жага до науки. Вивчав роботи Дарвіна, а 

також притримувався раціоналістичних поглядів, поважав «свободу слова». Спочатку 

притримувався ідей матеріалізму. Вважав, що основним органом психіки є мозок, і 

будь-які дії на пряму пов’язані із ним. Завдяки деяким своїм невдалим винаходам 

мав славу авантюриста. Вважав, що в проблемах нервової системи шукати причину 

потрібно не в анатомії, а психології. 

Фрейд займався проблемами психології все життя. Запропонував нову модель 

людської психіки. 

Як і раніше актуальна висунута Фрейдом концепція про захисні механізми: 

заперечення, раціоналізація, витіснення, проекція, перенесення та інші. Нехай Фрейд 

не давав переконливого наукового обгрунтування, зараз з їх існуванням згодні 

більшість вчених. 

В деяких речах Фрейд був абсолютно прав: він наприклад, не помилявся, 

стверджуючи, що ми не господарі нашого розуму - думки, вчинки і досвід людини 

визначаються не свідомістю, а ірраціональними несвідомими процесами, 

непідвладними людині. Психоаналіз він вважав інструментом, за допомогою якого 

можна вивчати і контролювати ці сили.[1] 

mailto:cup73737@gmail.com
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На думку більшості вчених, існує три основних постулати Фрейда, які не 

втратили своєї наукової цінності досі:[5] 

 існування неусвідомлених психічних процесів; 

На приклад, сновидіння на думку Фрейда є сигналами або таємними 

бажаннями людини, якщо їх розшифрувати настане звільнення від неврозів та інших 

психологічних проблем. Фрейдистські інтерпретації снів зараз виглядають дещо 

наївно, але в тому, що свідомі і підсвідомі бажання і страхи безпосередньо 

впливають на наші сновидіння, він, швидше за все, мав рацію.[1] 

 велика роль конфліктів і амбівалентності в поведінці людини; 

Виділяв 3 структури особистості, які впливали на поведінку людини: 

1. Ід (Воно) - несвідомі або приховані інстинкти 

2. Я - свідомість, «лицьове відображення» структури особистості – не є 
вільним 

3. Над-Я - «Супер-его», цензор або совість – заборони і соціальні 
стандарти 

Всі три структури активно взаємодіють між собою. [3] 

 твердження про те, що основи особистості закладаються ще в дитинстві, 

«Згідно з Фрейдом, конфлікт, викликаний несвідомими, неприйнятними 

імпульсами» лібідо і агресивними імпульсами, становить внутрішню сторону життя 

індивідуума» (Хьелл, Зіглер, 1997, с. 142). На цю притаманну людині конфліктність 

накладається його досвід дитинства, відносин з батьками. Відповідно до 

психодинамічної орієнтації, конфлікти, що не був вирішені в дитинстві, потенційно 

загрожують патологією поведінки в більш зрілому віці. [4] 

Психологія Фрейда значним чином вплинула на становлення людського 

розуміння деяких фундаментальних речей, і в наш час залишається актуальною, не 

тільки для подальшого вивчення філософії, як науки, а й у використанні в 

повсякденному житті. 

Список використаних джерел 

ФРЕЙД: КОНФЛИКТ КАК ПОСТОЯННЫЙ ЭЛЕМЕНТ ДУШЕВНОЙ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 
[Електронний ресурс] // Режим доступу: https://psihologia.biz/korrektsionnaya-
psihologiya_826/freyd-konflikt-kak-postoyannyiy-element-23279.html 
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Макарова (Миколаїв), kirilvdovinkv@gmail.com 

 

ПОЯВА ХРИСТИЯНСТВА. ВІРОВЧЕННЯ. 

 Актуальність. Роль релігії відчувається не тільки в економіці, але і в 

політичному житті держави. Практично у всіх областях ми стикаємося з впливом 

церкви на життя людини і суспільства в цілому. Не має значення яку релігію відчуває 

людина, нехай то християнство, іслам чи буддизм, найголовніше знати про неї і 

вірити в Бога. Саме релігія є "рятувальний круг", провідний нашу країну із 

бездуховності, аморальності, агресивності по відношенню один до одного на шлях 

милосердя, співчуття, взаємодопомоги по відношенню один до одного. 

 Мета роботи: визначити роль християнства, розглянути середньовічну 

філософію та філософію християнства. 

 Основний текст. У період Середновіччя діячі церкви намагалися суспільні 

відносини пояснювати за зразком відносин людини і Бога. Підпорядкування, 

смиренність, покірність було проголошено головними цінностями громадського 

життя. Християнське духівництво ідейно виправдовувало станову організацію життя 

суспільства, його ієрархічність, коли кожна людина мала знати своє місце у світі і 

жити в суворій реальності. 

 Релігія та її суспільний інститут – церква, були найважливішими факторами 

середньовічної культури і підпорядковували собі тогочасну філософію. 

Середньовічна філософія в Європі пов'язана з виникненням, поширенням і 

пануванням християнства. Середньовічна християнська філософія формується 

одночасно з виникненням християнства як світової релігії в I - II ст. н. е., т. е. до 

початку середньовіччя. Християнство як релігія складається в східних провінціях 

Римської імперії і поширюється в Середземномор'ї. Час його появи характеризується 

глибокою кризою рабовласницького ладу, який посилюється тим, що спроби його 

реформування, так само, як і спроби насильницького перетворення, шляхом 

повалення влади Риму не мали успіху.  



Філософські та культурологічні проблеми людства 

 очима студентства 
 

Всеукраїнська студентська науково-практична конференція 

 
 
  

 
18 

 

Спочатку християнство формується як рух незадоволених життям бідних 

верств населення, вільновідпущеників і рабів. Воно виражало протест пригноблених і 

давало їм розраду і надію на краще майбутнє в посмертної життя. Оскільки 

невдоволенням і страхом перед майбутнім були вражені і заможні верстви римського 

суспільства, остільки і їхні представники переходять до християнства. 

Разом з тим на формування християнської філософії вплинули ідеї 

неопифагорейцев, найбільш відомим серед них був Аполлоній з Тіани (Кападокия), 

що приписує собі божественну силу. 

Важливе значення для виникнення християнської філософії мало вчення 

Філона Олександрійського, який розглядає Бога як Логос - закон. 

На формування змісту християнської філософії вплинула неоплатонічна 

філософія з її ідеєю єдиного і розуму як основи всього існуючого. 

 Церква успішно знаходила вихід із ситуацій, які, здавалося, загрожували їй 

загибеллю. Водночас слід відмітити двоїсту роль церкви. Борючись з язичництвом 

античного світу і заради цього знищуючи пам’ятки античної культури, християнська 

церква в період Середньовіччя була майже єдиною охоронницею уламків античної 

освіченості. 

 Помітним у християнській теології є гуманістичне її спрямування, зокрема 

вчені про первородну гріховність людини і шляхи її подолання (“спасіння”). Таке 

“спасіння” неможливе шляхом прямого втручання Бога у справи земного людства. 

“Спасіння” можливе лише через посередника, який “чудесним способом” поєднує в 

собі непримиримі протилежності: небесного (божественного) і земного (людського). 

Таким чином посередником виступає Христос – “Син Божий і людський”, який є 

однією з іпостасей божественної триєдності (Трійці) і водночас живою людиною, що 

живе і страждає людський життям і людськими болями і вмирає мученицькою смертю 

на хресті. 

Інакше кажучи, щоб “спасти” людство, Бог сам має стати людиною, не 

полишаючи ні на хвилину свого божественного єства. Він може повернути людині 

втрачене (внаслідок гріхопадіння) безсмертя, лише пройшовши через власну смерть 

“смертю смерть подолав”. Таким чином у христологічній тематиці “покутування” і 

“спасіння” крізь теологічний зміст проходить гуманістична теза : “спасіння” людини не 
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просто “дарується”, його здобувається людськими стражданнями, людським життям і 

смертю.  

Зв'язок між релігією і економічною діяльністю людини існує з найдавніших 

часів. Релігія надавала і надає активний вплив на поведінку віруючих в сфері 

економіки та виробництва, на ставлення до праці. Про це свідчить досвід усіх 

світових релігій. Економічного успіху добивалися ті суспільства та країни, де різні 

релігії своїми специфічними засобами стимулювали економічну діяльність, 

створюючи відповідні моральний фон, трудову етику і моральні норми. Вона може 

забороняти своїм послідовникам шахраювати і порушувати обіцянки, що, здавалося 

б, повинно сприяти розвитку економіки: купці не будуть обважувати і обраховувати, 

боржники - ховатися від кредиторів. В той же час ця сама релігія може оголосити 

збагачення гріховним і звести смирення плоті у вищий ідеал. Загалом, відкривається 

величезний простір для інтерпретацій, в чому полягають справжні католицькі, 

мусульманські, православні, іудейські цінності. 

Таким чином, релігія впливає на економічну сферу. По-перше, коли в 

економічному житті акцентуються такі чесноти особистості і бізнесу, як чесність, 

гідність, повага до зобов'язань, а релігія успішно прищеплює ці чесноти своїм 

послідовникам. По-друге, підкреслюючи працю людини як "покликання", релігія 

(особливо протестантизм) підвищила працю, якою б принизливою вона не була, і це 

пов'язано із зростанням продуктивності праці і доходів. По-третє, релігія може 

виправдати і затвердити конкретні економічні системи та види діяльності. 

Поширивши свій вплив на значні території та на народи імперії, християнство 

вже на початку IV ст. домагається стану терпимої релігії. Тепер вже за допомогою 

державної влади християнство стрімко консолідується в єдину пануючу церкву, 

підпорядковуючи церковному апаратові основну частину віруючих. У 325 р. 

християнство указом імператора Константина Великого проголошується державною 

релігією Римської імперії. Конституюючись у державну церкву, християнство починає 

енергійно переслідувати як інші релігії, так і нецерковних християн. 

У 1054 р. колись єдина християнська церква остаточно розкололася на: західну 

(католицьку, римо-католицьку, латинську) і східну (православну, ортодоксальну, 

візантійську, грецьку). 
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В XVI ст. у Європі в ході Реформації виникає протестантизм, який згодом 

поділився на кілька течій, основні з яких лютеранство, кальвінізм, англіканство. 

Нині християнство поділяється на чотири головних церкви: давньосхідні 

(Антиохійська, Александрійська, Єрусалимська, Константинопольська); католицька; 

православна; протестантизм. Ці церкви та напрями, що виникли з них (деномінації, 

розколи та секти) охоплюють 95 % сучасних християн. 

Філософія в середньовіччі розвивалася в лоні релігії як панівного світогляду 

тієї епохи. Релігія, безумовно, звужувала межі філософського мислення, задавала і 

проблематику, і загальну модель вирішення проблем. Крім того, філософія в епоху 

середньовіччя не мала власної соціальної бази — особи, яка потребувала б 

філософського світогляду. Тому розвиток в лоні релігії був єдино можливим 

способом існування і збереження філософського мислення загалом. В іншій іпостасі 

воно тоді просто не могло б існувати. 

Формування християнської філософії має свої особливості. Як релігія, 

християнство підозріло ставилось до язичницької мудрості — античної філософії. 

Одначе, вступивши з нею в дискусію, воно змушене було відповідати на аргументи 

аргументами. Завдяки цьому шляхом «заперечення» в лоно християнства був 

перенесений філософський стиль мислення. Носіями філософії в дану епоху було 

вузьке коло служителів церкви. Світської філософії не існувало. Звідси догматизм, 

авторитаризм і традиціоналізм цієї філософії. 

Християнство, демонструвало надзвичайну живучість. Церква успішно 

знаходила вихід із ситуацій, які, здавалося, загрожували їй загибеллю. Згадаймо 

численні секти, середньовічні єресі і т.д. Найефективнішим знаряддям вирішення 

такого роду завдань виступала священна інквізиція, сформована атмосферою 

релігійного фанатизму мас. 

Водночас слід відмітити двоїсту роль церкви. Борючись з язичництвом 

античного світу і заради цього знищуючи пам’ятки античної культури, християнська 

церква в період Середньовіччя була майже єдиною охоронницею уламків античної 

освіченості. Освіта в ті часи була практично монополією духовенства, монастирі 

охороняли й переписували не тільки християнські книги, а й твори античних 

філософів, письменників. 

Список використаних джерел 
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ІДЕЯ НЕСКІНЧЕНОСТІ ЯК ПРОБЛЕМА ПІЗНАВАЛЬНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ 

ЛЮДИНИ 

Центральною гносеологічною проблемою завжди була й залишається 

проблема пізнаваності світу. У роботі висвітлено обмеження пізнавальних 

можливостей людини, зумовлені масштабами всесвіту. 

На основі загальної теорії відносності Ейнштейна сучасна наука схильна 

вважати світ скінченним, але безмежним. З точки зору математики це не складно 

уявити. Наприклад, довжина кола, виміряна певною одиницею, скінченна, її можна 

пробігти за скінченний час. Але коло не має внутрішніх кордонів, в цьому сенсі воно 

безмежне. З точки зору абстрактної логіки це питання про скінченність або 

нескінченність світу є нерозв’язним, оскільки нескінченне ми не можемо схопити 

скінченною кількістю пізнавальних зусиль, а скінченний світ ми не в змозі уявити, 

оскільки скінченне передбачає наявність межі, щодо якої постає питання «А що поза 

нею?». З цього випливає потенційна нескінченність людського пізнання. Людський 

розум влаштований таким чином, що не існує відповіді, знайшовши яку не можна 

було б задати нове питання. На думку видатного німецького математика Давіда 

Гільберта, «Жодна проблема не турбувала людський дух так глибоко, як проблема 

нескінченності; жодна ідея не впливала так збуджуюче і плідно на розум, як ідея 

нескінченності; проте, жодне поняття не потребує з’ясування так сильно, як поняття 

нескінченного»[1, С. 4]. 

На питання про скінченність і нескінченність всесвіту немає точної відповіді. 

Але для наших цілей достатньо і такого твердження: всесвіт величезний як в 

просторі, так і в часі. Його зараз відомі масштаби не є точними. Найближча від нас 
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зірка альфа-Центавра віддалена від нас на багато трильйонів кілометрів, політ до неї 

при сучасних засобах переміщення зайняв би сотні тисяч років. Зрозуміло, що 

людина не може вступити з нею в практичне відношення. Інші ж зірки в інших 

галактиках віддалені від нас у мільйони разів далі. І якщо припустити, що там є 

життя, соціум, аналогічний нашому, ми ніколи нічого про них не дізнаємося. Пряме 

спілкування з настільки віддаленими об'єктами для нас неможливо. Адже пізнання є 

спілкування. Але це не значить, що ми нічого не здатні пізнати про ці об’єкти. Ми 

можемо знати де вони розташовані, яка їх маса та хімічна складова, навіть 

передбачати параметри їх фізичного існування. Але ми знаємо їх такими, якими вони 

були мільярди років тому, а не такими, якими вони є зараз, в момент спостереження 

(оскільки світло і радіовипромінювання доносять інформацію про них лише за 

мільярди років). Цілком можливо, що в момент нашого спостереження їх вже немає, 

вони давно перестали існувати. 

Також неможливим є необмежене проникнення в мікросвіт людинорозмірними 

засобами. Обмеженість ресурсів є перешкодою до пізнання. Ця перешкода зараз 

цілком реально відчувається. Для вивчення мікросвіту повинні будуватися і 

будуються величезні споруди. За функціями вони є приладами, а за масштабом – 

гігантськими промисловими об'єктами. Вже зараз більшість країн світу не можуть собі 

дозволити створити такі об'єкти. Таким чином, пізнання найбільш складних 

конкретних проблем обмежується просторово-часовими параметрами світу і людини, 

а також скінченністю соціально-матеріальних ресурсів людства. Але з цього не 

свідчить, що пізнання прийшло або підходить до якогось кінця. У сфері 

людинорозмірних параметрів світу і самої людини існує маса вже поставлених і поки 

що не вирішених проблем. Величезні проблеми стоять перед людьми в сфері 

пізнання власне людських (психологічних, соціальних, економічних) відносин. 

Отже, пізнавальна експансія людства може закінчитися тільки з кінцем 

людства, оскільки вона є однією з іпостасей людського буття, людської екзистенції. 

Або людина буде пізнавати, і тоді буде людиною, або припинить пізнавати, і тоді 

скінчиться як людина.  

Список використаних джерел 

Парадоксы бесконечного [Текст] / Под ред. В. П. Ильина. – Мн. : Изд. В.П. Ильин, 
2000. – 368 с. 
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СПІЛЬНОТА ЯК СУБ’ЄКТ НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ 

Сучасна гносеологія виходить з уявлення про ієрархічність суб’єкта 

цілеспрямованого систематичного пізнання-дослідження. На повсякденному рівні 

пізнає окрема людина. Суб’єктом цілеспрямовано-систематичного пізнання виступає 

не тільки і не стільки окремий індивід, але суб’єкт-група, коли отримуване знання є 

результатом сумісної діяльності всіх індивідів, що входять до с кладу цієї групи. 

«Колективна дія» є однією з актуальних тем філософії дії, що залучається до 

вивчення особливостей спільноти як суб’єкту наукового пізнання. У роботі здійснено 

аналіз проблеми пізнавального суб’єкта-спільноти. 

Такий суб'єкт існує в різних формах, які розрізняють за розміром, стійкістю 

зв'язків і часу існування групи. Так, діючі тривалий час організовані колективи 

(наукові інститути, лабораторії і т.п.) отримали назву «невидимі коледжі». Суб'єкт-

спільнота має специфічні особливості. Перш за все, для нього характерна наявність 

групової парадигми – це сукупність уявлень і норм, в рамках якої працює дана група. 

Але єдиним суб'єктом пізнання вони стають лише в тому випадку, якщо всі члени 

групи однаково розуміють і приймають пізнавальну задачу і працюють в єдиній 

пізнавальній парадигмі. Тільки тоді зусилля індивідів, що складають групу, дають 

єдиний результат. Інтерес представляють так звані «невидимі коледжі». Невидимий 

коледж – це вільна неформальна співпраця вчених, що працюють в одному 

тематичному полі над однією або змістовно схожими проблемами. Вони можуть жити 

в різних частинах світу, але знають один одного з публікацій, за виступами на 

конференціях, семінарах тощо. Якщо вони не змагаються, а співпрацюють, 

вступають в листування, обмінюються думками та інформацією, розповідають про 

свої досягнення і складнощі – створюється єдине комунікаційне поле, в якому 
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пізнавальна задача вирішується єдиним зусиллям. Вони виступають як суб'єкт-гpyпa 

[1, С. 51–57]. Важливе значення для розуміння пізнавальної діяльності суб'єктів-груп 

має поняття інтелектуального поля – це загальнотематичне поле духовної, в тому 

числі пізнавальної, діяльності, в якому задіяні значні соціальні групи людей. Воно 

позначає поле специфічних інтелектуальних інтересів, способу мислення, традицій. 

У ньому завжди є власна мова, якою спілкуються «учасники» поля. Ця мова об'єднує 

їх і відокремлює від інших полів. У цьому полі конкретний суб’єкт знаходить проблеми 

і формулює пізнавальні задачі. Але головне – він в ньому живе, пов'язаний з ним 

екзистенціально. Можна сказати, що люди одного інтелектуального поля – люди 

схожих духовних орієнтирів, схожої ментальності [2, С. 475–480]. 

Проблема пізнавального суб’єкта-спільноти є класичною гносеологічною 

проблемою, яка набуває нового звучання в умовах сучасної високоспеціалізованої, 

але завжди неминуче колективної наукової діяльності. 

Список використаних джерел 

1. Антоновский, А. Ю. Коммуникативная философия знания [Текст] / 
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2. Бурдье, Пьер Социальное пространство. Поля и практики : пер. с фр. [Текст] / П. 
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СУЧАСНЕ БАЧЕННЯ ФІЛОСОФІЇ ФРІДРІХА НІЦШЕ 

Фрідріх Ніцше, розглядаючи проблему евтаназії, ще понад сто років тому 

зазначив: «существует право, по которому мы можем отнять у человека жизнь, но 

нет права, по которому мы могли бы отнять у него смерть; это есть только 

жестокость». Проблема евтаназії актуальна і в наш час. До сих пір постають питання, 

на які немає однозначних відповідей: про умови законності евтаназії та про її 

моральне обґрунтування.  

 Метою роботи є аналіз особливостей філософії Фрідріха Ніцше та її 

актуальність.  

Фрідріх Ніцше - відомий німецький філософ, психолог і класичний філолог, 

представник ірраціоналізму. Він піддав різкій критиці релігію, культуру і мораль свого 

часу і розробив власну етичну теорію. Постать Фрідріха Ніцше та його ідеї належать 

до найбільш впливових і дискусійних у ХХ сторіччі.  Радянська марксистсько-

ленінська ідеологічна пропаганда називала Фрідріха Ніцше провісником фашизму, 

але сучасні філософи одностайно сходяться на думці, що Ніцше не був ані 

фашистом, ані нацистом. Це підтверджує той факт, що німецький філософ писав 

про «надлюдину» як про окремий об'єкт людської спільноти. Всупереч цьому фашизм 

розглядається як колективне явище або інакше стадний інстинкт. Ніцше розкривав 

концепцію надлюдини через гостру критику християнської релігії, до своєї смерті 

встиг видати першу частину атеїстичної книги «Антихристиянин» («Антихрист»). 

У наш час підвищений інтерес до проблеми евтаназії пояснюється тим, що 

вона має чітко окреслене емоційне забарвлення, оскільки містить у собі питання про 

цінність життя та смерті людини. Грецьке походження слова euthanasia служить 

mailto:aloyonka@gmail.com
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підтвердженням того, що ця проблема обговорювалась здавна у етиці. Зокрема, 

Гіппократ виступав проти евтаназії, а Платон, Арістотель та Сократ вважали, 

що загибель слабких та безпорадних шляхом «легкої смерті» є доцільною і навіть 

корисною.  Християнство, іудаїзм та іслам наклали табу на евтаназію, а у буддизмі 

відмова від життя вважається доцільною і є різновидом релігійного обряду. 

Ф.Ніцше визнавав, що однією з причин суспільного визнання християнства 

була саме безкомпромісна боротьба з самогубством. Німецький філософ не 

сприймав християнства як релігію слабких і невдах, бо ідеалом для нього була сила. 

Сильна людина   сама обирає, що є добро, а що зло, не перекладаючи це на Бога. 

Право на скоєння суїциду («вільну смерть») Ніцше розцінював як прояв сильної волі 

людини: «Власною смертю вмирає довершений – у сяйві звитяги, серед тих, хто 

сподівається й дає обітницю». 

Але існують і протилежні думки. Деякі вважають, що евтаназія – це навпаки 

ознака слабкої людини, що сильна людина та, що здатна опиратися тяжкій долі. 

Кожен має право обирати. 

Список використаних джерел 

1. Ирина Майорова. Проблема «вільної смерті» у філософсько-етичній концепції 
Фрідріха Ніцше / [Електронний ресурс] // http://dnevnik.bigmir.net/article/969119 

2. [Електронний ресурс]  // 
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%96%D1
%85_%D0%9D%D1%96%D1%86%D1%88%D0%B5 

3. [Електронний ресурс] // https://daviscountydaycare.com/storya-zaxdno-flosof/155-
flosofya-novogo-chasu-nczshe-.html 

4. [Електронний ресурс] // 
http://pidruchniki.com/1259060539310/filosofiya/fridrih_nitsshe_ideyi_filosofiyi_zhittya 
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ГЕНДЕРНА РІВНІСТЬ І УКРАЇНА 

Забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків, боротьба з 

дискримінацією – важливі складові сучасного демократичного суспільства. У 2015 

році було проведено глобальне дослідження країн світу за показником 

рівноправності статті. Вимірювалися: економічна участь і кар’єрні можливості; освіта; 

здоров’я і виживання; політичні права і можливості. Україна у даному рейтингу посіла 

67 місце. Що свідчить про актуальність проблем розвитку політики рівності, яка 

потребує наукового вивчення та аналізу.  

Державними гарантіями у даній сфері є профільні закони, такі як: Закон 

України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», Закон 

України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні», Закон України 

«Про попередження насильства сім’ї» тощо. Але норми, які зазначені в даних 

нормативно-правових актах залишаються декларативними, через низьку обізнаність 

жінок та недостатню компетенцію правників.  

Більш того існуючі законодавчі акти містять норми гендерної нерівності у 

трудовій, економічній і політичній сферах. Так, наприклад в Україні до 2017 року діяв 

список з 450 професій заборонених для жінок. 

Цікавою є ситуація, щодо становища жінки у сучасній українській політиці. Так, 

зокрема у 2015 році до Закону України «Про місцеві вибори» була внесена норма, 

яка висуває вимогу представництва осіб однієї статті у виборчих списках кандидатів 

у депутати місцевих рад у багатомандатних виборчих округах не менше 30% 

загальної кількості кандидатів у виборчому списку. За даними 22 обласних рад жінки 
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у них склали 15%, а у міських радах – 18, 1%. Поріг в 30% було подолано лише в 

одній міській раді та в жодній з обласних рад[1]. 

На сьогодні визначають такі типи гендерної політики, як: патріархальна модель 

– метою і змістом якої виступає функція обмеження соціальної ролі жінки та 

зосередження уваги на природніх функція жінок; патерналістська теорія полягає у 

тому, щоб проголосити права та обов’язки жінок на рівні із чоловіками; егалітарна 

політика держави зумовлена цілеспрямованою діяльності держави із створення умов 

та можливостей для жінок на рівні із чоловіками[2]. 

Серед розмаїття методологічних принципів, що використовуються під час 

вивчення гендерної рівності, вчені прагнуть виявити ті, які належать до структурної 

методології, вважаючи, що саме вони виразно становлять суть гендерного напряму в 

гуманітарному пізнанні. Так, поняття «гендер» розглядається в таких значеннях, як: 

«відносини», «відмінності», «перфоманс», «протиставлення». Тобто, гендер – це 

соціально сконструйовані та засвоєні моделі поведінки, які пов’язуються з уявленням 

про чоловіків та жінок, які не стільки характеризують їх спілкування і взаємодію у 

сім’ї, а й визначають соціальні взаємостосунки в основних інституціях суспільства. 

Тому, щоб забезпечити гендерну рівність у суспільстві, слід враховувати гендерні 

аспекти у формуванні законодавства країни. 

Тому, зараз для України є пріоритетним визначення моделі гендерної політики, 

що передбачає поглибити дослідження в сфері гендерної рівності, створити 

підходити до обґрунтування політичних і законодавчих ініціатив. Тому що  гендерні 

дослідження впливають на усі суспільно-політичні напрями сучасного життя та 

ведуть до істотних змін у світогляді людства. 

Список використаних джерел 

1. Уварова О. Права жінок і гендерна рівність в Україні / Уварова О. // Українська 
гельсінська спілка з прав людини. – 2016.  

2. Мельник Т. Міжнародний досвід гендерних перетворень. – К: Логос, 2004. – 320 с. 
– С. 117. 
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ІНДИВІД ЯК СУБ’ЄКТ ПІЗНАННЯ: СОЦІОКУЛЬТУРНІ ДЕТЕРМІНАНТИ 

Сучасна гносеологія досліджує нові суттєві риси і властивості суб'єкта 

пізнавальної діяльності, зокрема, в постнекласичній науці визнається неусувність 

його соціокультурних характеристик та їх вплив на зміст отримуваного знання. В 

роботі розглянуто соціокультурні детермінанти пізнавальної діяльності. 

Введене Кантом поняття трансцендентального суб'єкта зображувало картину 

«чисто пізнавального» відношення між «чистим» суб'єктом, як певною системою 

пізнавальних здібностей і дій, та об'єктом. Але такий суб'єкт є лише абстракцією, яка 

припустима, але сильно спрощує справжній стан речей. Сучасна гносеологія не 

розглядає суб'єкта-індивіда лише як людину, що має свідомість і природні 

пізнавальні здібності. Реальний суб'єкт пізнання має соціокультурну визначеність: 

живе в певному суспільстві, в певній культурі, яку ввібрав, має певне світорозуміння, 

життєві орієнтири – і все це впливає на те, як він пізнає, як здійснює пізнавальну 

діяльність і, отже, на результат пізнання. Головними детермінантами соціокультурної 

визначеності суб'єкта-індивіда є соціальний стан, мова і парадигма, в межах якої він 

здійснює свою пізнавальну діяльність. 

Суб'єкт-індивід не є чистою окремою одиницею і ще в двох відносинах. Він 

ніколи не починає пізнання з чистого листа і ніколи не пізнає в чистій самотності. 

Будь-яка людина включена в складну систему спілкування з іншими людьми, являє 

собою певний вузол комунікації. У кожній людині випадковим чином переплітаються 

(частково усвідомлювані, але здебільшого неусвідомлювані) потоки інформації, 

утворюючи унікальну пізнавальну особистість. Така своєрідність завжди спирається 

не тільки на власний, а й на чужій досвід, на знання, здобуті іншими людьми. Суб'єкт 
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пізнання завжди репрезентує в своїх пізнавальних цілях і можливостях не тільки себе 

самого, але і свій час, своє суспільство і всю систему своїх комунікацій. Тому кожен 

суб'єкт єдиний зі своїм суспільством і часом і водночас унікальний. 

 Сучасна філософія дії пропонує різні схеми цієї обумовленості Так, 

французький науковець Лорано Тевено пропонує концепцію трьох прагматичних 

режимів, в рамках яких діє «актор» (в тому числі і пізнавальний суб'єкт). Кожен з цих 

режимів є певною системою координації актора в його взаємозв'язках з іншими 

акторами, з предметним середовищем і з самим собою. Тоді, за Тевено, виникає 

можливість розглядати особистість «не як принцип, а як результат такої 

координації». Дія «навіть якщо і виробляється наодинці, залежить від координації». 

Координація означає «залученість до навколишнього середовища» [1, С. 15–19]. Все 

це відноситься до актора будь-якої, в тому числі і пізнавальної дії. У зв'язку з цим 

суб'єкт завжди знаходиться в ситуації необхідності виваженого ставлення до 

традиції.  

Таким чином, суб'єкт завжди діє в системі певної традиції – культурної, 

гносеологічної, методичної, словом, в системі певних вироблених попередніми 

поколіннями уявлень і норм, сукупність яких можна назвати парадигмою. Традиції 

можуть і суперечити новим пізнавальним завданням, гальмувати пізнання. Суб'єкт як 

вільна творча особистість вільно і творчо ставиться до традиції. Але повне 

заперечення традиції, її неврахування загрожують втратою фундаменту. Прорив в 

нове не може бути абсолютним відривом від старого. 

Список використаних джерел 

1. Тевено Л. Прагматика познания [Текст] : пер. с фр. / Л. Тевено. – 
Социологический журнал. – 2006. – № 1. – С. 5–24. 
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ЕТИЧНІ АСПЕКТИ ГЕННОЇ ІНЖЕНЕРІЇ ТА СУЧАСНИХ БІОТЕХНОЛОГІЙ 

Актуальність. Останнім часом генна інженерія та біотехнології стрімко 

розвиваються. У молекулярній біології використання біотехнологічних методів 

дозволяє визначити структуру геному, зрозуміти механізм експресії генів, 

змоделювати клітинні мембрани для вивчення своїх функцій. Конструювання 

потрібних генів методами генної та клітинної інженерії дозволяє управляти 

спадковістю і життєдіяльністю тварин, рослин i мікроорганізмів і створювати 

організми з новими корисними для людини властивостями, раніше які не 

спостерігались у природі. При цьому не тільки сам випробовуваний, але і його прямі 

нащадки в кількох поколіннях можуть виявитися об'єктами впливу зміненої 

генетичної інформації. Все це виділяє етику медичної генетики з інших розділів 

біоетики. 

Метою роботи є дослідження етичних аспектів генної інженерії та сучасних 

біотехнологій. 

Основний текст. Генна інженерія – сукупність методів, що дозволяють 

переносити генетичну інформацію з одного організму в інший за допомогою 

сконструйованих in vitro (поза організмом) рекомбінантних молекул ДНК (штучно 

скомбіновані з фрагментів) з заданими спадковими властивостями. Одне із завдань 

генної інженерії – одержання організмів з бажаними властивостями. Організми, в які 

за допомогою методів генної інженерії введені невластиві їм гени, носять назву 

трансгенних.  

Успіхи біотехнології відкривають необмежені можливості в мікробіології, 

охороні здоров’я, сільському господарстві, промисловості, охороні природи. 

mailto:tanya_ivanenko1999@mail.ru
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Біотехнологія - це виробниче використання біологічних агентів або їх систем для 

отримання цінних продуктів і здійснення цільових перетворень.  Біотехнологія 

використовує вірусну ДНК або РНК для перенесення чужорідних генів у 

клітини. Біотехнологія також включає вилуговування та концентрування металів, 

захист навколишнього середовища від забруднення, деградацію токсичних відходів 

та збільшення видобутку нафти.[1] 

Етична концепція може бути яскравим прикладом того, як питання екологічної 

етики органічно переростають в більш широкі – філософсько-світоглядні. Принцип 

самоцінності життя (життя взагалі і життя окремої людини) розглядається як засада 

нового світогляду - оптимістичного, який розвивається в умовах гуманної культури. 

Однак виникає питання про соціально-етичну оцінку і значущості генної інженерії 

взагалі і генної терапії людини особливо. Хто дасть гарантії того, що генна терапія не 

буде використана на шкоду людині, як це сталося з багатьма відкриттями в галузі 

фізики, хімії та інших наук. Іншими словами, людство зіштовхнулося з дилемою: або 

загальмувати прогрес розвитку науки, або дати світові нові джерела тривог.  

Можна по-різному працювати з біологічними матеріалами: виділяти, вивчати, 

трансформувати, можна вводити в організм пацієнта зразки, що містять генетичну 

інформацію. Генетична інформація може бути використана також по-різному: її 

можна зберігати, передавати, поширювати, знищувати.  

У зв’язку з усім вищезазначеним, на сьогодні важливу роль відіграють етичні 

принципи медичної генетики. Вперше вони були сформульовані в 1997 р в програмі 

Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) з генетики людини.  

Основними принципами медичної генетики є такі: добровільність участі людей 

у всіх медико-генетичних процедурах, включаючи тестування та лікування; повага 

думки меншості; тісна взаємодія з організаціями, що об'єднують хворих та їх родичів; 

спільна робота з представниками інших професій з надання усіх видів медичної та 

соціальної допомоги хворим, що страждають спадковими захворюваннями, та їх 

сім'ям; постійне проведення контролю якості генетичних послуг і процедур. [2] 

Відповідно до рекомендацій Європейського комітету з генної інженерії (1984р.) 

всі дослідження, що проводяться за рекомбінації ДНК повинні бути в обов'язковому 

порядку доведені до відома експертної комісії з генної інженерії тих країн, на 

території яких вони проводяться. Це необхідно для того, щоб будь-яку роботу, що 

http://ua-referat.com/%D0%91%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97
http://ua-referat.com/%D0%97%D0%B4%D1%96%D0%B9%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%91%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97
http://ua-referat.com/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8C
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загрожує небезпекою людині або середовищі проживання, можна було вчасно 

зупинити або змінити. Більшість робіт, пов'язаних з клонуванням людського 

матеріалу, на думку більшості експертів, має бути заборонено, як і роботи з 

вирощування химер і гібридів з допомогою комбінацій генетичного матеріалу, 

отриманого від людини і тварин.  

Люди часто вважають, що через свій розум мають право переробляти інші 

організми заради власної користі. Проте останнім часом така антропоцентрична 

точка зору зазнає все більшої критики. Крім того, невідомо, чим може обернутися 

введення генів людини в геноми лабораторних тварин – така методика широко 

використовується нині для вивчення молекулярних механізмів багатьох хвороб 

людини. Всупереч таким побоюванням, виведення генетично модифікованих тварин 

для потреб сільського господарства, фармакології та медицини – реалії нашого 

життя, і подальші зусилля генетиків мають бути спрямовані на гарантування 

безпечності трансгенних організмів для людини та біосфери.  

Клонування вівці Доллі було неминучим наслідком прогресу, досягнутого в 

генетиці та біотехнології. Тепер з'явилася можливість створення безлічі ідентичних 

копій тварин з потрібними ознаками. Метод клонування може бути здійснений і 

стосовно людини, але тут з’являється значна етична проблема через 

непередбачувані біологічні та соціальні наслідки [3,4]. Поки-що наукові дослідження в 

цьому напрямку заборонені.  

Висновки. В процесі розвитку генної інженерії та сучасних біотехнологій 

постає багато питань екологічної етики, як органічно переростають в більш широкі – 

філософсько-світоглядні.  Тому надалі при розвитку генної інженерії і біотехнологій 

важливо враховувати інтереси людини, які у будь-якому випадку мають бути вищими 

за інтереси науки чи суспільства. Цих принципів слід дотримуватися на всіх етапах 

життя людини і проводити дослідження у цій галузі більш етичними способами.  

Список використаних джерел: 
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Предмет філософії права в філософії Георга Гегеля 

Правова онтологія, легітимація права, обґрунтування прав людини належить 

до актуальних питань сучасної філософії права. 

Важливе місце в творчості Г. Гегеля є проблеми держави та права. Принципи 

«Філософії права» Гегеля, на нашу думку складають фундамент для формування 

сучасної правової думки, зокрема окреслення предмету філософії права. 

Філософія права Г. Гегеля являє собою природно – правове мислення, яке 

ґрунтується на ідеалістичному світогляді. Основною метою його філософії – є її 

очищення від ідеї природного права. Він заперечував протиставлення природного 

права позитивному, адже вважав, що природне право – це основа позитивного права 

[1, c.98]. 

Згідно з гегелівською діалектикою, право реалізується на практиці, тобто 

реалізація поняття права є ідеєю права. Гегелівське розуміння права значно 

відрізняється від, наприклад, розуміння права І. Кантом, адже він розглядав «ідею» у 

стані спокою, а Гегель зробив предметом свого розуміння ідею у розвитку [1] 

Гегелівська ідея у діалектичному розвитку проходить три головні стадії. Перша 

– це ідея у логіці, яка перетворюється на абсолютну ідею (теза), друга визнає себе 

ззовні, тобто це – інобуття ідеї (антитеза) і на третій стадії ідея повертається до себе, 

тобто у сферу духу (синтез) [1]. 

У свою чергу дух проходить три основні етапи розвитку: суб’єктивний дух 

(антропологія, феноменологія, психологія), об’єктивний дух (право, мораль, 

моральність) та абсолютний дух (мистецтво, релігія, філософія) [2, c.499]. 

mailto:tanya.iskra.99@ukr.net
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Г. Гегель вважав, що об’єктивний дух – це ступінь розвитку духу, коли свобода 

вперше набуває форму реальності, тобто наявного буття у вигляді державно-

правових формоутворень. Дух виходить зі своєї суб’єктивності, пізнає й об’єктивує 

зовнішню реальність своєї свободи, тобто об’єктивність духа входить в свої права. 

Відповідно, трьома основними формами конкретизації об’єктивного духу є 

діалектична тріада: абстрактне право, мораль і моральність [2, c. 501 – 503]. 

Абстрактне право являє собою першу стадію, яка виступає як абстрактна 

можливість всіх наступних, більш конкретних визначень права і свободи. На стадії 

моралі особистість абстрактного права стає моральним суб’єктом. Остання стадія, 

моральність охоплює сім’ю, громадянське суспільство та державу. 

Дослідивши діалектичні стадії, мислитель визначив, що держава вище всіх 

попередніх стадій, вона підкоряється лише абсолютній істині світового розуму. 

Проблематика предмету і методу в філософії Г.Гегеля спирається на 

спекулятивно-ідеалістичну форму діалектики. За допомогою методу визначається 

предмет дослідження, який не досліджує об’єкт, а створює його, предмет 

дослідження зводиться до становлення понятійного апарату методу. Ототожнення 

предмету і методу філософії права Гегеля означає рівність їх понятійного змісту. 

Отже, предметом філософії права Г.Гегель вважав ідею права – поняття права 

і його здійснення. Він зауважив, що у праві людина повинна знайти свій розум, 

«осягнути те, що є, бо те, що є, є розум»[2, c. 13]. Специфічний статус права,  зв'язок 

між етикою, правом і політикою, легітимність конституційного порядку – визначальні 

складові гегелівської філософії права. 

Список використаних джерел: 

1. Філософія права: Навч. посібн. / О.Г. Данільян, Л.Д. Байрачна, С.І. Максимов 
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ФІЛОСОФІЯ ПРАВА ЯК СФЕРА СПІВПРАЦІ ЮРИСТІВ І ФІЛОСОФІВ 

Актуальність. Філософія права — самостійна галузь теоретичного знання, її 

предмет не вичерпується жодною філософською чи юридичною дисципліною. Вона 

має власну багату традицію та специфічний категорійний апарат. Історія людської 

думки містить низку різних концепцій філософії права, підходів до проблеми її 

предмета, методу і сфери інтересів. 

Філософія права виникла в межах філософії. Ще античні мислителі 

обговорювали співвідношення права і справедливості, права і закону, права і сили та 

інші проблеми такого характеру. Вони, власне, складали предмет філософії права в 

її зародковому стані.  

Філософія завжди виявляла інтерес до права. Він зумовлений передусім 

потребою філософії пересвідчитися в тому, що вона справді має загальний характер, 

що вона поширюється і на таку особливу галузь, як право. Розуміння лрава, його 

сутності та особливостей залежить від тієї філософської позиції, з якої воно 

розглядається. 

Одначе річ не в тому, щоб, нарешті, розв'язати суперечку між матеріалістами 

та їхніми опонентами, остаточно довести, що одні мають рацію, а інші — ні. Розвиток 

філософії слід розуміти не як боротьбу матеріалізму проти ідеалізму (і взагалі 

"боротьбу всіх проти всіх"), а як спосіб буття вільної думки, заповзятливої, 

ризикуючої, критичної та самокритичної, через що вона не заспокоюється на 

жодному своєму результаті.  

Метою роботи є аналіз особливостей використання засобів віртуальної та 

доповненої реальності у вищий освіті.  
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Основний текст. Проблема предметної специфіки і дисциплінарного статусу 

філософії права може бути розглянута в суб’єктному вимірюванні, тобто крізь призму 

взаємовідносин між юристами і філософами. Суперечність цих взаємовідносин була 

виражена І. Кантом як “суперечка факультетів” [3]. Ця ситуація містить як “драму” 

взаємного нерозуміння філософів і юристів, так і імператив пошуку шляхів розуміння, 

їх співпраці, простором якого і виступає філософія права, яка займається рефлексією 

основ права. 

За своїм статусом філософія права - дисципліна комплексна, яка знаходиться 

на стику філософії і правознавства. При цьому вихід на проблематику філософії 

права може бути здійснений з двох протилежних напрямів: від філософії до права і 

від рішення практичних завдань через правознавство, що здійснює наукове пізнання 

права, до його філософського осмислення. 

У першому випадку філософія права (філософський підхід до права) виникає 

внаслідок поширення тієї або іншої світоглядної, філософської концепції на право, 

різноманітні правові явища [1, с. 10]. Звернення філософії до осмислення правової 

реальності (правового досвіду) виявилося плідним для самої філософії. Деякі з 

вищих виявів і досягнень класичної філософії - результат такого звернення. У сфері 

філософії права також відбувається певна перевірка пізнавальної сили тієї або іншої 

філософської концепції, перевірка на її практичну спроможність в одній з 

найважливіших сфер людського духу. Все це дає повну підставу для висновку про те, 

що без рефлексії основ права, філософського осмислення правової реальності в 

цілому філософська система не може вважатися “повноцінною”, “донесеною”. 

Інший шлях формування філософії права - від рішення практичних завдань 

юриспруденції до їх філософської рефлексії, яка йде від осмислення приватних 

філософських проблем права, таких як основи карного права, провина і 

відповідальність, виконання зобов'язань та ін. до постановки питання про сутність 

права. Тут філософія права постає вже як особливий і самостійний напрямок в 

правознавстві, специфічний рівень вивчення власне права. Таке філософське 

осмислення права здійснюється правознавцями в його більшій практичній 

орієнтованості, де “ідеальні першооснови права розглядаються в тісному 

співвідношенні з позитивним правом” [1, с.10]. Але і в тому, і в іншому випадку 

філософія права орієнтується на осягнення сутності і смислу права, закладених у 

ньому основ і принципів. 
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Внаслідок існування двох різних джерел формування філософії права 

склалися два основних підходи до розуміння її статусу. Перший - розглядає 

філософію права як галузь загальної філософії та її місце серед особливих частин 

загальної філософії, таких як філософія моралі, філософія мови, філософія політики 

та ін. Вона належить до тієї частини філософії, яка вимагає від людини необхідну 

манеру поведінки як соціальної істоти, тобто до практичної філософії. За другим 

підходом філософію права слід віднести до галузей юридичної науки. З цього 

погляду вона є “основою” для створення позитивного права і науки про позитивне 

право, оскільки дає обґрунтування правових принципів і розкриває смисл правових 

норм. 

Точніше, філософом-юристом, практично зорієнтованим філософом, якого 

цікавить не просто істина сама по собі, а реалізація певної практичної мети 

(досягнення певного, наприклад правового, стану суспільства); а також юристом- 

філософом, який повинен уміти усунутися від практичних проблем своєї науки і стати 

на позицію “людського” її бачення, на позицію філософа. Зі слів відомого західного 

теоретика права другої половини XX століття Г. Коїнга, філософія права, не 

відмовляючись від пізнання питань суто юридичних, повинна виходити за межі цієї 

сфери, зв’язувати правові феномени, які належить розуміти як явище культури, з 

розв’язанням загальних і принципових питань філософії [4, с. 23]. 

Кожний з підходів наголошує на одному з двох можливих типів рефлексії над 

правом: 1) загальнометодологічній, загальнофілософській, що спрямована на пошуки 

граничних основ, умов можливості права, коли право співвідноситься з усією 

“ойкуменою" людського буття - культурою, суспільством, наукою та ін.; 2) 

внутрішньометодологічній, яка також є філософською, однак здійснюється в межах 

самої правової науки. 

Може скластися враження, що існує дві філософії права: та, що розробляється 

філософами, і та, що розробляється юристами. Відповідно до цього припущення 

навіть пропонують розрізнювати “філософію права в широкому значенні слова” і 

“філософію права у вузькому значенні слова” [2, с. 186]. Насправді ж філософія 

права - одна, хоч і живиться з двох різних джерел: 1) загальнофілософськими 

розробками; 2) досвідом розв’язання практичних проблем права. 

Філософія права якнайтісніше пов’язана з теорією і соціологією права. Вони 

становлять комплекс загальнотеоретичних і методологічних правових дисциплін, і їх 
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наявність пов’язана з існуванням у самому праві, як мінімум, трьох аспектів: 

ціннісного, формально-догматичного і аспекту соціальної обумовленості. 

Філософія права акцентує увагу на рефлексії основ права, юридична теорія - на 

конструюванні понятійного каркаса позитивного права, соціологія права - на питаннях 

соціальної обумовленості і соціальної ефективності правових норм і правової 

системи в цілому. 

Належить визнати, що сьогодні філософи і юристи багато в чому по-різному 

дивляться на право, по-різному усвідомлюють особливий характер і грані правової 

реальності. Тому важливо зрозуміти причину, що спричиняє таке розходження, а 

потім спробувати ці позиції зблизити, або принаймні обґрунтувати роль кожної з 

позицій як таких, що взаємно доповнюють одна одну в межах загального діалогу 

юристів і філософів. Право - у вигляді реального процесу або знання про нього - є 

предметом професійного інтересу не тільки юристів, але і філософів. І цей інтерес 

стимулює поглиблення і розвиток не тільки юридичного, але і філософського знання. 

Філософ зобов’язаний рахуватися з результатами і виведенням юридичної 

науки, але не може обмежуватися цими висновками, не може звести до них завдання 

та цілі філософського осмислення (пізнання) права. У той же час філософія права не 

підміняє собою юридичну науку, не підпорядковує її собі, а намагається стати щодо 

неї на “іншу точку зору”. Безсумнівно, що конфронтація між філософами і юристами - 

справа безперспективна. 

Філософію права як самостійну дослідницьку дисципліну конституює її основне 

питання, від рішення якого залежить розв’язання всіх інших її проблем. Одне з 

найпростіших і водночас найглибших визначень основного питання дає відомий 

німецький філософ права А. Кауфман: “Основним питанням філософії права, як і 

всієї правової науки, є питання: що є право. Це означає: які істотні форми, які 

онтологічні структури, які основні закони буття ми називаємо правом? Від відповіді на 

це питання залежить розв’язання багатьох інших найважливіших правових проблем” 

[6, с. 104]. 

Виходячи з нашого бачення суті і завдань філософії права, основне питання 

“що є право?” виглядатиме як питання про смисл права. Оскільки філософія не 

просто декларує цей смисл, але аргументує свою позицію, то й основне завдання 

філософії права полягає в обґрунтуванні права, його ідеї (смислу). Питання “що є 
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право (який його смисл)?” основне, оскільки від відповіді на нього залежить 

розв’язання всіх найважливіших правових проблем, в тому числі у сфері 

правотворчості і правозастосування. Це питання філософське, оскільки співвідносить 

право з людським буттям. 

У зв’язку зі складністю самої структури права рішення основного питання 

філософії права може бути здійснено через рішення низки основних завдань, або 

головних питань філософії права:  

1) про основу і критерії справедливості (нормативне завдання, в межах 

якого право співвідноситься з мораллю); це питання є центральним, в більш 

традиційному формулюванні воно є питанням про обґрунтування “природного 

права”; 

2) про нормативну (зобов’язувальну) силу права, або питання про те, чому 

я повинен підкорятися праву (легітимаційне завдання, в рамках якого право 

співвідноситься з владою); це питання є іншою гранню попереднього питання, де 

аксіологічний момент виражається через момент деонтологічний; 

3) про природу і функції позитивного права (аналітичне завдання, в межах 

якого з’ясовується характер правових норм); тісно пов’язаний з вирішенням 

попередніх двох питань, він забезпечує виправдання позитивному праву. 

Вирішення цих завдань дозволяє забезпечити легітимацію й обмеження права, 

тобто обґрунтувати необхідність права для людини і визначити його межі. 

Філософія права, виявляючи гуманістичну суть права, прагне захистити його 

від свавілля як маргінально-анархістських форм свідомості - правового нігілізму й 

антилегалізму, так і свавілля сили з боку державної влади і догматизму 

інституціолізованої свідомості, що орієнтується виключно на доцільність. Філософія 

права ніби відтворює структуру соціального завдання самого права - підтримку 

такого по-рядку, який обмежував би свавілля як приватних осіб, так і влади, але при 

цьому зберігав простір для вільного самовиявлення громадян. Вивчення філософії 

права значно сприяє фундаменталізації освіти юристів, їх розвитку як самостійно 

мислячих, політично незаангажованих громадян. Як тонко помітив відомий 

британський філософ права Г. Харріс, “загальна юриспруденція (філософія права в 

англійській термінологічній традиції. - С. М.) не є частиною підготовки юриста як 

юриста, її існування... пов’язане з більш важливим завданням - підготовки юриста як 
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громадянина і громадянина як критика права” [5, с. 4]. 

Юрист як юрист знає правопорядок і має з ним справу. Однак його роздуми 

розгортаються всередині цього правопорядку. Як для фізика, що має справу з 

особливими реаліями об’єктивного світу, для якого крізь призму його специфічного 

погляду на світ немає прекрасного, добра, любові і тому подібних феноменів, так і 

для юриста, що відображає світ права крізь призму властивого його науці способу 

бачення, залишаються за ме-жами його пізнання багато які явища цього світу. 

Існують відмінності в підходах до світу права з позицій позитивних наук про 

право і філософії права. Ні завданням фізика, ні завданням юриста з позицій їх 

професійного мислення не є роздуми про природу його власної науки і специфіки 

сфери буття, що її розглядає ця наука. Коли ж він стає на цей шлях, то залишає 

типову для фізика чи юриста гносеологічну позицію і стає філософом. 

Та це не означає, що юрист повинен бути “сухим” професіоналом, абсолютно 

несприйнятливим до філософського розгляду права. Навпаки, філософія права 

повинна розвиватися переважно юристами, бо тільки філософські роздуми над 

правом можуть застерегти юриста від перетворення його на вузького “сухого” 

фахівця. Однак, розглядаючи філософські питання права, юрист повинен відійти від 

позиції позитивної науки про право. В іншому разі його стережуть непорозуміння. Так, 

філософський розгляд права веде юриста до ідеї природного права, але якщо він не 

відійде від позиції позитивної юридичної науки, то вимушений буде відкинути цю 

ідею. Свою позицію він обґрунтовуватиме тим, що не може керуватися природним 

правом у той спосіб, яким він керується позитивним правом. Але керуватися кожним 

з них можна тільки різними способами: так, як цього вимагає філософія (природне 

право), і так, як цього вимагає позитивна юриспруденція (позитивне право). 

Філософія права аж ніяк не псує “хорошого” юриста, позбавляючи його упевненості в 

безумовній істинності власної позиції й обтяжуючи думками, некорисними в його 

роботі. Однак вона робить процес пізнання права більш проблемним, більш 

складним, оскільки звертається до його глибинних суперечливих основ. 

Хоч філософія права не ставить за мету розв’язання конкретних проблем 

правознавства, а лише допомагає більш чітко усвідомити досліднику-юристу власну 

позицію, упорядкувати знання, по-новому поглянути на свій предмет у світлі більш 

широкого підходу, проте всі центральні, фундаментальні проблеми правознавства 

знаходять своє розв’язання або принаймні обґрунтування саме на філософському 
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рівні. У цьому саме і полягає одна із “загадок” такого феномена, як право, і ця 

обставина визначає фундаментальну роль філософії права в системі правознавства 

як загальнометодологічної дисципліни. 
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ФІЛОСОФСЬКІ ДОСЛІДЖЕННЯ МОВНОЇ ПРОБЛЕМАТИКИ 

Актуальність теми: Людина – це головна загадка для філософського 

мислення. Пізнавати людину надзвичайно цікаво, однак і дуже складно. Людина 

водночас прилежна двом світам – природному і соціальному. Особливості людини 

постають у соціумі. І вона є елементом соціального світу. Це інтелектуальна і 

духовна істота. Людина – унікальний прояв життя взагалі, творець історії і культури. 

Ще І. Кант задавався питанням: « Що таке людина?» Людина відтворюється перш за 

все в процесі комунікативної активності. І соціалізація відбувається в засвоєнні ним 

елементів мовної системи, обміну цінностями. Тому, одним із пріоритетних напрямів 

філософських досліджень стає філософія мови, а також дослідження когнітивності 

аспектів мови взагалі. Мова є предметом філософського осмислення. Володіння 

світом слова – ключ до становлення світу думки, і отже, передумова не лише 

виразності, а і змістовності філософствування. « Мовний досвід світу є абсолютним. 

Він домінує всюди».  

Мета роботи: окреслити основні кола питань загального порядку з теми, 

визначити представників, що досліджували основні проблеми. Довести актуальність 

теми у сучасному світі.  

 Мова є об’єктом дослідження філософії, лінгвістики, семіотики, логіки, пара - 

лінгвістики. І кожна з цих наук розробляє своє бачення мови, свою концепцію мови. 

Філософія вивчає мову як відношення: об’єктивна реальність – мислення – мова, а 

також як взаємозв’язок мислення і мови.  

Перші дослідження мови як філософської одиниці були ще у часи античності: 

це праці Аристотеля, « діалоги» Платона, « логос» Геракліда . Щоб зрозуміти мовну 

реальність грецького суспільства, а воно поділялось на « благородних» і « простих». 
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Аристотель називав раба цілковито «низьким створінням». І така диференціація 

впливала на мовну реальність Давньої Греції , бо «людина буде по – різному 

спілкуватися з високопоставленими та звичайними. Торгівельні відносини сприяли 

збагаченню мови іншомовними запозиченнями, мовна реальність зазнавала змін, 

збагачувалася завдяки взаємодії грецької культури із зовнішнім світом. У свій час 

Гумбольд дослідив мову як феномен людської культури. Він розглядав мову, як 

об’єкт взаємовпливу мови і людини і стверджував, що в процесі опанування іншими 

мовами людина розширює « діапазон людського існування» через « мовне 

світобачення», картини світу інших народів. І Кант розробив категорії розуму. Відома 

школа софістики впроваджувала наукову і риторичну підготовку до політичної 

діяльності. І вивчала саму людину, оскільки слід було з’ясувати, що переконливіше 

діє на людину. Платон зазначав, що « оскільки сила промови міститься у впливі на 

душу, то тому, хто збирається стати оратором, необхідно знати, скільки видів має 

душа». [ 2 с.68] 

Цікавою є семіотична концепція мови, яка сформувалася на початку XXст. 

Засновниками є американські філософи і лінгвісти Ч. Пірс ( 1830 – 1914) і Ч. Морріс ( 

1901 – 1979). .Семіотика досліджувала мову як знакову систему в ІІІ – х аспектах: 

семантичному, синтаксичному, прагматичному. Основні семантичні категорії – 

висловлювання, ім’я, термін, смисл, значення, референція тощо. Як наголошував 

Фердинанд де Соссюр, неможливо змалювати світ таким, яким він є, оскільки він 

насправді є не таким.[1с. 241 ] «Світ – це лінгвістичний конструкт, а його образ 

визначається мовою. Мова – це сітка впорядкування, накинута на хаос дійсності. Не 

ми розмовляємо мовою, а мова говорить нами. Слова не неухильно пов’язані з 

речами – вони випадкові і мають смисл тільки в системі мови як цілісної одиниці. Усі 

мовні системи відрізняються одна від одної і ґрунтуються на різних законах. З 

семіотичної точки зору, мовою є будь – яка система знаків – чи то мова як така, чи 

їжа, гроші, одяг тощо. Так певна мова дає змогу конструювати світ таким, який нам 

до вподоби. І в цьому значенні вона постає як схема управління реальністю». Якщо в 

першій половині XXст. вчені вивчали структуру мови, то в другій – більше уваги 

приділялось принципам дії, як мова функціонує. Відбувся перехід від класичного до 

неокласичного в теорії пізнання. Інтерес зміщений на механізм формування і 

розвитку знань і занурення у соціальний контекст.  
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 У XXст. проблеми соціолінгвістики розглядають представники таких течій, як 

біхевіоризм, феноменологія, теорія соціальної взаємодії Дж. Міда, неопозитивізму, 

структуралізму, герменевтики.  

Висновок: Мовна проблематика дуже актуальна для філософії, оскільки мова 

є у всіх сферах буття людини, людина завжди щось пізнає, досліджує, виражає, 

вивчає і це все огорнуте мовним середовищем. Філософія дослідила і актуалізувала 

мову. І проблема філософії людства, його буття, світогляду, прогресу не може бути 

до кінця вирішеною філософами без урахування ролі слова, уваги до мови. Тому 

філософія мови завжди буде об’єктом дослідження для філософів і актуальною у 

будь – які часи.  
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Патерни бідності у покоління 90-х на пострадянському просторі 

Мета роботи: проаналізувати вплив модних тенденцій 90-х на тогочасну 

молодь пострадянського простору. 

Мода 90-х на заході 

Мода 90-х – один з періодів, що складніше за все описати. Для неї характерно 

гіпертрофоване змішання стилів, різноплановість і акцент на індивідуальності. Зміни 

в політичному житті багатьох країн і еволюція індустрії моди спровокували розуміння, 

що мода - це не тільки речі, але й спосіб самовираження особистості. 

Найбільш популярним в той час в одяг, близький до стилю унісекс – джинси, 

футболки, светри, зручні брюки, зручне взуття – туфлі на плоскій підошві або 

кросівки. Одяг такого стилю пропонували усі великі компанії, в більшості своїй 

Американські та Італьянські, але разом з цією функціональною зручність 

парадоксальним чином сусідствувала театральність та надзвичайно барвистість. 

На моду того часу достатньо сильно вплинули нові течії в музиці. В 90-ті 

з’являється гранж, основоположником якого став Курт Кобейн та гурт Nirvana. 

Головними рисами цього тренду була неохайність, багатослойність одягу, oversize, 

клітинка та джинси. Прихильники цього стилю носили великі байкові сорочки з 

витягнутими ліктями, линяні футболки, рвані джинси, куртки косухи, потерті кеди або 

масивні черевики. Гранж частково нагадував епоху хіппі, але без притаманного їм 

романтизму.  

В слід за гранжем з’являється рейв – електронна танцювальна музика разом з 

безкінечними вечірками та синтетичними наркотиками(культові виконавці Prodigy і 

mailto:hamisek@ukr.net
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Scooter). Формується новий стиль: яркі кислотні кольори, вініл, пластик, взуття на 

високій платформі, футболки з принтами, дуже сміливі зачіски та макіяж. Цей напрям 

майже не досяг подіумів. Дуже гарно цей тренд зображено у фільмі Люка Бессона 

«П’ятий елемент». 

Мода 90-х у Радянському просторі 

В Пострадянському просторі у 90-ті роки були свої погляди на моду. Після 

розпаду СРСР величезна кількість людей стали їздити до Туреччини за одягом. Все, 

що наказувала одягати мода 90-х, вдалося добувати завдяки фарцовщикам - 

дрібним торговцям одягом, взуттям та аксесуарами фейкових, зате закордонних 

виробників. Дрібних торговців іноземними речами відразу було видно - надягали 

вони на себе все «стильне», щоб показати, чим багаті. Ринки отримують справжню 

популярність, тоді як більшість магазинів простоювали напівпорожніми. У той час 

з'явилося безліч підробок під відомі бренди - на кшталт abibas, dorce & gabana тощо. 

У моду увійшли лосини з блискучого матеріалу кислотних кольорів, які в інших 

країнах були популярні в 80-ті. Практично вся країна була одягнена в безформні 

светри, шапки і шарфи з ангори поганої якості, короткі спідниці-гумки, варені джинси і 

штани-банани, легінси, сукні-комбінації, пластикова блискуча біжутерія і пишні 

начісування на волоссі. 

У період з 1994 по 1998 роки в Радянському просторі з'явилися головні 

глянцеві журнали російською мовою - Cosmopoliten, Elle, Harper's Bazaar, Vogue. 

Тепер, в пострадянський час, для людей стало можливим познайомитися із 

тенденціями світової моди. Спільні тренди були запозичені з світових подіумів, але 

сприймались вони вельми своєрідно. Питання сумісності речей один з одним, 

врахування особливостей фігури, поняття «йде-не йде» мало кого хвилювали: якщо 

річ куплена - її треба носити!  

Джинс. Джинсова тканина була на гребені моди. Мова не тільки про брюках, 

шортах і спідницях. Сумки, аксесуари, взуття - з деніму або з «джинсовим» принтом - 

були найпопулярнішими і улюбленими. Дев'яності роки були часом мінімалізму, 

спортивного стилю, мілітарі, гранжу, хіпі - в усі ці стилі джинсова тканина вписується 

краще за всіх інших. 

Міні. На той час мода вже «перехворіла» міні-спідницями 60-70-х, але на цей 

раз коротшало все - і шорти, і навіть футболки (горезвісні «топіки»). 
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Принти. Чим яскравіше, тим краще. Найпопулярніші - анімалістичні (леопард, зебра, 

тигр) і, звичайно - написи. Найкраще, на англійському. 

Неонові кольори. Салатовий, колір фуксії, канарковий, яскраво-оранжевий, 

фіолетовий. Вони не були виключно квітами для вечірки, речі таких яскравих відтінків 

цілком могли носитися щодня. 

Широкі плечі. Немов на противагу обтягнутого лосинами «низу», верхня 

частина одягу з широкими об'ємними плечима була на піку моди. Крій жакетів, курток 

припускав об'ємні підплічники. Хоча б один такий жакетик обов'язково був у кожної 

модниці. 

Атрибути спортивного стилю. У моду увійшли штани з лампасами, куртки-бомбери (в 

народі їх називали «олімпійки», «кельмою») і кросівки. Ці речі сміливо міксувати з 

більш нейтральними по стилю джинсами або сукнями. 

Помітні аксесуари. Великі кольорові сережки, браслети, кільця могли бути 

пластиковими, дерев'яними, металевими, плетеними з ниток. Яскрава прикмета часу 

- пластикові значки і прообраз модного сьогодні чокера - плетене з пластикових ниток 

кольє ( «тату»). 

Модні сукні і футболки - принтовані. З зображенням героїв культових фільмів 

та мульфільмів.  

Електронний годинник. На культові електронний годинник Montana, як і на 

однойменні джинси, грошей вистачало не всім. Тому модна молодь «інвестувала» в 

китайські аналоги, якими були заповнені всі магазини. Цей аксесуар також був з 

розряду унісекс: їм хвалилися перед друзями модники обох статей. 

Нові руські 

Новий руський (нові руські) - кліше, що позначає представників соціального 

класу СНД, які зробили великі статки в 1990-і роки, після розпаду Радянського Союзу. 

Не всі нові руські мають приналежність до росіян в етнічному сенсі. Виникнувши 

спочатку як нейтральне позначення, термін незабаром після своєї появи став 

використовуватися в негативному і іронічному значенні: новими російськими 

називають стрімко розбагатіли (як правило, сумнівним або незаконним способом) 

людей, великих ділків-мафіозі, при цьому не володіють високим рівнем інтелекту, 

культури та , незважаючи на свій добробут, що використовують лексику і володіють 

манерами соціальних шарів, з яких вони вийшли. 
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Місце і час виникнення, а також авторство цього виразу точно не встановлено. 

За поширеною версією, термін з'явився в зарубіжній пресі, звідки перекочував в 

Росію. Прихильники цієї теорії вважають, що автором виразу був американський 

журналіст Хедрік Сміт, який опублікував дві книги про російських: «The Russians» 

(1976) і «The New Russians» (1990)) У книзі розповідається історія так званої «Другий 

російської революції» ( « перебудови »Горбачова)). Назва другої книги 

перекладається як «Нові росіяни».  

Появу тих, хто в найближчому майбутньому стане «новими руськими», було 

обумовлено дозволом приватного підприємництва в СРСР в 86 році. На першому ж 

етапі, влада намагалася вписати новостворений приватний сектор в існуючу 

соціалістичну систему, яка заперечувала існування приватної власності, тому 

підприємництво тоді охрестили «індивідуальною трудовою діяльність», що не 

суперечило ідеології. На другому етапі (кінець Перебудови 89-91г) починається 

поступове згортання соціалізму і досить швидкий і впевнений перехід до ринкової 

економіки західного зразка; кількість підприємців в цій час росло, можна сказати, 

експоненціально. На третьому етапі (остаточний крах соціалістичної системи) 

спостерігається пікове кількість новоспечений підприємців, причому якщо раніше 

багато хто з них були ентузіастами, то в той момент це були і люди, які втратили 

роботу і хотіли вижити. Можна сказати, що «нові руські» є породженням реформ 90-х 

років, дає їм таку характеристику: «Фізично міцний, малоосвічена, напористий, 

позбавлений моральних заборон, матеріально заможний типаж». 

Атрибути «нового руського» 

Червоний або малиновий піджак - відмітний стиль вбрання «крутого», його 

символ (також символ несмаку), чорні джинси модної марки, гостроносі чорні туфлі.  

У 1992 році в Парижі на що проходить Тижні високої моди була показана коллекція 

італійських дизайнерів: малинові піджаки і класичні брюки. Чи не встигло пройти і 

місяці, як такі ж вбрання можна було побачити на нових роськиї. Також існує й інше 

пояснення виникнення моди на піджаки: після відкриття кордонів Росії під час 

проведення реформ на початку 1992 року в першу чергу на дефіцитні російські ринки 

почали надходити найдешевші товари західного широко використовуваних 

виробництва. У самому початку 90-х люди у пострадянському просторі ще не звикли 

до такої кількості товарів з-за кордону  і ще не могли відрізняти де дорога річ, а де 

дешева. Ще з радянських часів товар ввезений з-за кордону вважався як щось дуже 



Філософські та культурологічні проблеми людства 

 очима студентства 
 

Всеукраїнська студентська науково-практична конференція 

 
 
  

 
52 

 

престижне і дороге. Спочатку такі піджаки зустрічалися не часто, але охочих бути 

схожим на «нового руського» стало більше, і скоро їх носило дуже багато людей. Це 

було схоже вже на фарс, а не моду, «малиновий піджак» став темою анекдотів. 

• Масивна золотий ланцюг на шиї («Голда»), золотий ланцюжок навипуск.• 

Важкий золотий перстень-печатка ( «гайка»). Зазвичай на декількох пальцях.• Великі 

годинник («котли») дорогої марки, бажано золочені і з дорогоцінними каменями.• 

Товстий золотий браслет• Машина Mercedes-Benz S600( «шестисотий мерс»,), Jeep 

Grand Cherokee («джип»), Nissan Terrano ( «тиранка»), Toyota Land Cruiser («крузак»), 

Mercedes Geländewagen ( «гелик»), BMW 5, BMW 7 ( «бумер»).• Мобільний телефон 

(«труба»), що вважався до початку 2000-х років предметом розкоші і престижу.• 

«Розпальцівками»: характерні жести кистями рук з відігнутими мізинцем, вказівним і 

іноді великим пальцями і підібраними до центру долоні середнім і безіменним 

пальцями («розпальцьовкою», «пальці віялом»).• Зализані назад волосся.• Шкіряна 

куртка• Шкіряні чорні туфлі• Барсетка 

Гопники 

Гопники жаргонне слово російської мови, що позначає представників міської 

прошарку низького соціального статусу, який є малоосвіченим і не має моральних 

цінностей. У більшості своїй це агресивно налаштована молодь, що володіє 

кримінальними рисами поведінки (рідше близькою до кримінального світу), та 

походить з неблагополучних сімей, і об'єднаної за ознаками контркультури 

(неформальній субкультури). Термін широко вживається в Росії і країнах колишнього 

СРСР. 

В кінці XIX століття в приміщеннях сучасного готелю «Жовтнева», що 

розташовується на Ліговському проспекті в Санкт-Петербурзі, було організовано 

«Государственное общество призора» (ГОП), куди доставляли безпритульних дітей і 

підлітків, що займалися дрібним грабежем і хуліганством. Серед жителів міста 

з'явилося слово «гопники», яким називали жителів ГОПу з Ліговки. З'явилося вираз 

«кількість гопників вимірюється в лігах», а серед жителів Петрограда, потім і 

Ленінграда було прийнято питати невихованих людей: «Ви що, на Ліговці живете?». 

Самі себе «гопниками» не називають і зазвичай характеризуються самоназвою 

«нормальні пацани», «реальні пацани» або «правильні пацани», «чіткі пацани». 

Слово "гопник" щодо себе вважають принизливим. Собі гопники протиставляють т. з. 
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«Лохів», проте в середовищі гопників чіткого визначення «лоха» не існує. У зв'язку з 

цим назву «лох» використовується гопниками в залежності від того, вигідно це 

гопнику чи ні, і може застосовуватися навіть по відношенню до інших гопників. Крім 

цього, представники прошарку гопників відрізняються вираженою агресією проти 

членів суспільства, що мають більш високе соціальне становище порівняно з 

гопниками, а також проти інших представників суспільства, чий світогляд орієнтоване 

на прогресивний спосіб життя, інтелігентність і т. з. «Західні цінності» (наприклад, 

проти орієнтованих на західну культуру «неформалів», «опозиціонерів»). 

На відміну від більшості неформальних об'єднань молоді (наприклад, хіпі, 

панків, рокерів), гопники не надавали решті населення будь-яких назв і не виділяли 

себе в окрему від решти населення групу, з чого випливає, що вони не 

усвідомлювали себе як субкультуру.  

Гопники займалися дрібним злодійством, вимаганням грошей, грабежами і 

побиттям випадкових перехожих (особливо в нічний час) 

Імідж і поведінку типового гопника є пародію на представників кримінального 

світу 1990-х років в пострадянського простору. Чорна шкіряна куртка і спортивний 

костюм також були перейняті підлітками від них.  

Також гопники можуть провокувати конфлікти з представниками різних 

неформальних субкультур або ж окремо взятими індивідами, що виділяються 

яскравим одягом або неординарною зовнішністю, так як вважають, що для 

«реального пацана» це «недозволено і несерйозно». Це є проблемою для 

представників таких неформальних субкультур, як рокери, готи, панки, металісти, 

але частіше за все від цього страждають представники тих субкультур, де основний 

склад представляють підлітки, нездатні дати більш дорослим гопникам відсіч, 

наприклад емо, «анімешники» і ролевики. Їх зовнішній вигляд як би «сигналізує» 

гопнику про те, що жертва може бути з більш забезпеченої сім'ї і мати при собі будь-

яку «здобич» у вигляді цінних речей, а різниця у віці робить цю «здобич» набагато 

легшою. В рівній же віковій категорії при провокуванні конфлікту з представниками 

неформальних субкультур гопники можуть використовувати, наприклад, чисельну 

перевагу або наявність зброї. 

Зовнішній вигляд 
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Зачіска під «напівбокс» або «їжачком», але найчастіше - просто дуже коротко 

або взагалі «під нуль». 

Одяг: класичні брюки широкого крою, олімпійка(іноді з каплюшоноп) або просто 

спортивній костюм. В холодну пору гопники надягали шкіряні куртки(іноді з хутром на 

комірі), кепку або восьмиклинку; взимку вдягали спортивні в'язані шапки, 

найкрутішою з яких була «вольтовка» - в'язана шапка з козирком. В цілому в 1990-ті 

роки серед гопників були популярні підробки відомих марок одягу з написами, зовні 

схожими на логотип оригіналу: «Nice» (замість «Nike»), «Abibas» (замість «Adidas»), 

«Reebak» (замість «Reebok» ). Популярність таких підробок була обумовлена їх 

дешевизною і більшою доступністю, ніж в оригіналу. Ближче до 00-х в великих містах, 

де сфера торгівлі все більш зростала, гопники почали частіше віддавати перевагу 

непомітному та безфасоному одягу сіро-чорних тонів. В моду увійшли поліестерові 

пуховики та спортівні штани, куртки-аляски та «дуті» куртки з шкірозамінника, 

мішкуваті та класичні джинси, кросівки. На гопниках все частіше було видно 

підробки(а іноді і оригінали) таких брендів як: Lacoste, Kappa, Supreme, Burberry, 

Calvin Klein, OBEY і т.д. 

Аксесуари: Серед гопників користуються популярністю персні-печатки, золоті 

ланцюжки, запальнички великі натільні хрести, шкіряні сумки-барсетки, поясні сумки 

(часто носяться через плече, а не на поясі). Гордістю гопника є «чітка мобіла» - як 

правило, смартфон серії Apple iPhone або ж інший флагманський смартфон з 

багатою функціональністю. 

Машини: Улюбленим автомобілем у гопників була Лада 2109 «дев'ятка» поряд 

з Лада 2106 «шістка», Лада 2107 «сімка». Нерідко навіть у ті часи автівки 

піддавались кустарному тюнінгу. Гопники вкрай несхвально ставляться до недорогих 

автомобілів китайської, корейської або французького виробництва, що обумовлено 

загальною інертністю мислення гопників, і найчастіше їх надмірним удаваною 

патріотизмом.  

Гопниці, як правило, одягаються так само, як і гопники чоловічої статі. Однак 

певна частина представниць субкультури все ж прагне підкреслювати свою гендерну 

приналежність, використовуючи надмірно відвертий одяг і строкатий макіяж, 

фарбують волосся в яскраві кольори. Також вдягають підроблені(рідше, оригінальні) 

одяг та аксесуари таких брендів як як Louis Vuitton, Dolce & Gabbana, Gucci, Armani. 
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Гоша Рубчинський 

Одяг Рубчинський - це спогади про 90-х: олімпійки і дідусеві светри, штани і 

футболки з написами на кирилиці. Светр при цьому можна заправити в штани, а 

штани - в шкарпетки. На Заході це викликає захват, а в просторі СНГ це знаходить 

здебільшого нерозуміння. Це обумовлено тим, що такі концептуальні  речі є 

недосяжними для наших людей, бо ми тільки но почали вдягатись в дорогі речі, а ось 

на Заході люди все багато років мають доступ до усі напрямків моди, і саме тому 

вони готові платити за цей гроші. 

Висновки: говорячи про моду 90-х, можна сміливо сказати, що моді у той час 

не вистачало смаку, особливу на пострадянському просторі. Люди в у 

пострадянському просторі в той час були зовсім не знайомі з світовою модою, і саме 

через це будь-яка річ, що була привезена з-за кордону вважала апріорі модною. 

Негласним девізом того часу стає фраза: «Якщо річ куплена, її треба носити» 

Також в часи перебудови з’являются перші підприємці, яких в 90-ті роки стає 

все більше і більше. «Новий руський» це образ людини, що зробила великий статок у 

90-ті(часто незаконним шляхом), і своєю поведінкою та одягом показує, вона може 

собі дозволити усе що завгодно.   

Серед молодих людей у 90-ті популярність набирають різного роду 

субкультури. Взагалі субкультури є виявом бунту у певному сенсі. Однією з таких 

субкультур є гопники, бунт яких був виражений у протиставленні себе іншим 

субкультурам та усьому західному.  
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ФIЛОСОФСЬКА АНТРОПОЛОГIЯ ЯК ДИСЦИПЛIНА ТА СФЕРА СОЦIАЛЬНИХ 

ДОСЛIДЖЕНЬ. 

Актуальність Фiлософська антропологiя зараз досить нова наука, яка вивчає 

людину з рiзних сторiн. Питання поколiнь — одна з них, при тому дуже актуальна, 

тому що сучасний свiт досить швидко змiнюється, в наслiдок чого поколiння досить 

швидко змінюють одне одного. 

Метою роботи є аналіз ролі дисципліни «філософська антропологія» у 

дослідженні особливостей поколінь X, Y, Z. 

 Основний текст 

У самих різних аспектах сьогодні інтенсивно обговорюються проблеми людини 

і людського. Їх постановка і рішення визначаються як дисциплінарними рамками і 

методологічними програмами, так і різними світоглядними і ціннісними установками. 

До традиційних дискурсів про людину: науковому, релігійному, моральному, 

метафізичного приєдналися і нові, які спираються на інтенсивно розвиваються 

сучасні гуманітарні науки - психоаналіз, семіологію, етнографію, структурну 

антропологію. У зв'язку з цими дискусіями за доцільне описати способи 

проблематизації людини і спробувати в їх різноманітті побачити деяку єдність. 

Людина і людське здавна привертають увагу філософів. Початок філософської 

антропології пов'язане з появою класичних для цього напрямку робіт Макса Шелера 

«Положення людини в космосі» (1928) і Хельмута Плеснера «Сходинки органічного і 

людина» (1928), в центрі уваги яких проблема природи людини, специфічна 

відмінність в способі існування людини і тварин. У більш пізній час вийшли класичні 

роботи Арнольда Гелена «Людина. Його природа і становище в світі »(1940) і« 

Первісна людина і пізня культура »(1956). 

mailto:dimak3816@gmail.com
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Одним з оснооположніков філосовсой антропології був Макс Шелер (1874-

1928). Головним завданням філософської антропології Шелер вважав розкриття 

сутності людини, тобто відповідь на питання: що є людина? «І релігії і філософеми, - 

писав він, - до сих пір намагалися говорити про те, яким чином і звідки з'явилася 

людина, замість того щоб визначити, що він є». При цьому Шелер чітко усвідомлював 

складність знаходження відповіді на це питання, оскільки «людина настільки 

широкий, яскравий і різноманітний, що все його визначення виявляються занадто 

вузькими». 

Звичайно, і в XIX столітті велися гарячі суперечки між представниками різних 

конкретно-наукових дисциплін за право називатися теорією людини. Але вони не 

оскаржували метафізичну ідею людини, а тільки боролися за право її 

репрезентувати. Очевидно, що на цьому фронті критики висували лише конкретні 

визначення, які йшли на користь метафізиці, усвідомлювати себе як привілейований 

тотализирует дискурс. М. Шелер тому з повним правом писав у своїй основній роботі 

"Положення людини в космосі": "Завдання філософської антропології полягає в тому, 

щоб виробляти на основі частнонаучних визначень єдину систематичну теорію 

людини". 

До основних напрямів у філософській антропології можна віднести біологічне, 

культурне, релігійне, символічне і метаантропологіческое. 

Філосовська антропологія, досить нова наука, яка вивчає людину з різних 

сторін і граней. Питання поколінь - одна з них, причому дуже актуальна, тому що 

сучасний світ досить швидко змінюється, в слідстві чого йде швидка зміна поколінь. 

Вперше про різницю поколінь заговорили ще в 1991 році двоє людей - 

дослідники з США Нейл Хоув і Вільям Штраус. Вони створили теорію, яка 

грунтувалася на відмінностях в цінностях людей різних поколінь. Ці відмінності були 

вивчені, як і обумовлюють їх причини, наприклад, ситуація в економіці і політиці, 

технологічний розвиток суспільства і т.д. Деякий час по тому теорія стала 

застосовуватися на практиці, тому що вона виявилася дуже ефективною в сфері 

бізнесу. Сьогодні цю теорію застосовують все частіше. 

Вікова теорія включає в себе три основні складові (покоління X, Y і Z). 

Покоління X - це люди, що народилися з 1963 по 1983 роки. Їх відмінними 

рисами є такі риси як вміння розраховувати тільки на себе, альтернативне мислення, 

інформованість про те, що відбувається в світі, готовність вибирати і змінюватися. 



Філософські та культурологічні проблеми людства 

 очима студентства 
 

Всеукраїнська студентська науково-практична конференція 

 
 
  

 
58 

 

Люди покоління Y - це люди, які народилися з 1983 по 2003 роки. Їх розуміння 

цілеспрямованості і успішності відрізняється: в більшості випадків їм не подобається 

починати професійне зростання з нижчих щаблів, розраховуючи на те, що через 

кілька років їх підвищать. 

Ті ж, хто народився після 2003 року, належать до покоління Z. Цих людей поки 

що рано оцінювати з точки зору професіоналізму, враховуючи їх вік. І сказати про те, 

які цінності будуть превалювати в їхній свідомості, не представляється можливим в 

даний час. 
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АНАЛІЗ ЕКОЛОГО-ФІЛОСОФСЬКИХ ПРІОРИТЕТІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ 

СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ 

Актуальність. Особливої актуальності в сучасній науці і філософії набула 

концепція сталого розвитку, яка ввібрала в себе позитивні ознаки всіх попередніх 

концепцій і має три основні центри спрямування цілей – Природа, Суспільство і 

Виробництво. В цьому аспекті відбувається поступове розгортання концепту сталого 

розвитку, у процесі якого визначаються нові орієнтири, що пов’язані з питаннями 

участі у вирішенні проблем бізнесу, створення так званої зеленої економіки, 

урахування проблем зміни клімату тощо [2, 4]. 

Усі питання сталого розвитку є дуже актуальними для України. Неузгодженість 

темпів економічного розвитку і вимог екологічної безпеки, домінування 

природомістких галузей з високою питомою застарілих технологій, сировинна 

орієнтація експорту, мілітаризація виробництва, відсутність культури праці та 

споживання призвели до формування техногенного типу економічного розвитку. Як 

наслідок, нині антропогенне навантаження на природу наближається до граничної 

межі її екологічної стійкості.  

В Україні проблема сталого розвитку обговорюється достатньо давно. З 1992 

року створено значний науковий доробок, який заклав підґрунтя новим орієнтирам 

розвитку країни на засадах постіндустріальної економіки. Свій внесок у дослідження 

mailto:katya1kul@gmail.com
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питання сталого розвитку внесли такі українські вчені, як В.І. Вернадський, І. К. 

Бистряков, Б.М. Данилишин, М.З. Згуровський, Д.В.Зеркалов, Г.Б.Марушевський, 

П.Г.Павличенко, Рижак Л.В., М. А. Хвесик та інші [1,2,3]. Утім, аналізуючи ситуацію, 

можна визначити, що поза увагою залишається насамперед швидкість змін, що 

відбуваються в суспільстві і це можливо простежити у процесі аналізу динаміки 

еколого-філософських пріоритетів стратегії сталого розвитку в Україні.  

Метою роботи є проведення аналізу еколого-філософських пріоритетів 

національної стратегії сталого розвитку в Україні. 

Основний текст. Україна переходить в нову епоху історії, пов’язану з 

Революцією гідності та появою можливості побудувати нову Україну на принципах 

сталого розвитку, верховенства права, захисту прав людини, демократії, 

солідарності, належного врядування. Стратегічне бачення сталого розвитку України 

ґрунтується на забезпеченні національних інтересів та виконанні міжнародних 

зобов'язань України щодо сталого розвитку. Такий розвиток передбачає: подолання 

дисбалансів, які існують в економічній, соціальній, екологічній сферах; побудову 

мирного та безпечного, соціального згуртованого суспільства з належним 

управлінням та інклюзивними інституціями; забезпечення партнерської взаємодії 

органів державної влади, органів місцевого самоврядування, бізнесу, науки, освіти та 

організацій громадянського суспільства; повну зайнятість населення; високий рівень 

освіти та охорони здоров'я; стан довкілля, який забезпечуватиме якісне життя та 

благополуччя теперішнього і майбутніх поколінь; децентралізацію та впровадження 

регіональної політики, яка передбачає гармонійне поєднання загальнонаціональних і 

регіональних інтересів та збереження національних культурних цінностей і традицій.  

Стратегія сталого розвитку «Україна - 2020» ініціює проведення заходів за 

наступними векторами: вектор розвитку, вектор безпеки, вектор відповідальності та 

вектор гордості. Визначальним в цій сфері є інноваційне спрямування вектору 

розвитку. Сталий розвиток орієнтований перш за все на людину та покращення 

якості її життя у сприятливому соціально-економічному середовищі та екологічно 

чистому, здоровому, різноманітному природному довкіллі. Високий інтелектуальний 

рівень людського потенціалу має забезпечити конкурентоздатність країни у 

майбутньому.  

Реалізація принципів сталого розвитку спрямована на подолання бідності 

шляхом ефективної зайнятості населення, високої вартості робочої сили, 
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накопичення людського і соціального капіталу, розвитку підприємницької активності 

населення, зміцнення середнього класу, підвищення соціальних стандартів і 

гарантій, а також надання необхідної соціальної підтримки вразливим групам 

населення. Стратегія сталого розвитку спрямована на побудову справедливого та 

демократичного суспільства, де буде забезпечено підтримку прав людини. Також 

вона спрямована на виконання Україною міжнародних зобов'язань та створення 

реальних передумов для набуття Україною повноправного членства в 

Європейському Союзі, зокрема виконання «Угоди про асоціацію між Україною та 

ЄС»; забезпечення високого рівня та якості життя населення. 

Загалом стратегія переходу до сталого розвитку має ґрунтуватися на аналізі 

тих дисбалансів, які існують в економічній, соціальній та екологічній сферах і на 

подальшому визначенні шляхів подолання цих дисбалансів у напрямі досягнення 

сталого розвитку. Зальні принципи Ріо слід перетворити у послідовність конкретних 

управлінських кроків, які б дозволили виправити існуючі дисбаланси.  

Для досягнення сталого розвитку можна виділити наступні еколого-

філософські пріоритети: перехід до сталого природокористування; формування 

інституційної бази сталого розвитку; структурна перебудова і оздоровлення 

економіки України; зниження рівня соціально-економічної нерівності і бідності, 

розвиток регіональної політики сталого розвитку; формування демократичного 

суспільства; освіта і наукове забезпечення в сфері сталого розвитку; збалансоване 

ведення сільського господарства; врахування національних культурних цінностей; 

збереження біологічного і ландшафтного різноманіття; енергозбереження і 

збалансований розвиток енергетики.  

Висновки: 

1. Перспектива сталого розвитку передбачає врахування не тільки власне 

економічних параметрів соціодинаміки, але і в обов'язковому порядку її соціальних і 

екологічних факторів. 

2. Екологічні пріоритети сталого розвитку поступово отримують все більше 

соціально-орієнтований характер, відповідаючи вимогам суспільства і конкретної 

людини. 

3. Необхідно, щоб сталий розвиток став пріоритетом державної політики 

України.  
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УДК 2.26 

Лєпьохіна К. С.  

група 1241, МННІ, Національний університет кораблебудування імені адмірала  

Макарова (Миколаїв), kseniya.lepiohina@gmil.com 

 

ПРОБЛЕМИ ХРАМОВОЇ АРХІТЕКТУРИ 

 

З початку IV ст. (з моменту 

Міланського едикту 313 року) 

приблизно до VI ст., коли у Візантії 

став складатися тип православного 

християнського храму, для 

християнських богослужінь 

пристосовувалися два види 

античних світських будівель, в яких 

використовувалися нові, невідомі до 

цього символічні композиції: – 

гуманоцентрична споруда, що мала 

в плані квадрат, коло, восьмикутник 

або рівнокінцевий хрест. Такі будівлі 

почали використовуватися для 

крещален або церков - мартириев – 

храмів, які воздигались на місці поховання або страти святих мучеників; 

– базиліка, видовжене прямокутне простір якої було поділено вздовж довгих 

стін двома або чотирма рядами колон на паралельні один одному три або п'ять 

«кораблів» (нефів), що мають самостійне перекриття. Східна коротка стіна 

середнього нефа утворювала напівкруглий прямокутний або багатокутний виступ – 

апсиду, покриту півкуполом. В апсиді розташовувався вівтар з напівкруглою лавою 

для священнослужителів, нерідко з кріслом для єпископа, розташованим посередині 

стіни. Під вівтарем розташовувалося приміщення для гробниць мучеників.  

Храм – освячена будівля, в якому віруючі славять Бога, дякують йому за 

отримані добродійства і моляться Йому про свої потреби. Центральні, найчастіше 

mailto:kseniya.lepiohina@gmil.com
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найбільш величні храми, у яких збирається духовенство з інших найближчих церков з 

приводу спільних урочистих богослужінь, називаються соборними, або просто 

соборами. 

Всі «правила» побудови храму повинні відповідати релігійним канонам. 

Зовнішній вигляд православного храму має строго відповідати канонам релігії. 

Протягом століть будівництво храмів здійснювалося за 

суворо визначеними правилами, і класичний вигляд 

церковних споруд практично не піддавався змінам. 

Часом зустрічаються значні відмінності в архітектурі 

православних церков. Однак, вони мають під собою 

вагоме підґрунтя. 

Наприклад, вони можуть залежати від 

функціонального призначення будівлі: собор, храм-

пам'ятник, парафіяльна церква - всі вони володіють 

своїми архітектурними нюансами. Вплив можуть 

надавати кліматичні особливості країни або регіону, в 

якому відбувається будівництво храмів, деякі декоративні елементи можуть 

визначатися віяннями епохи або національними особливостями. Але, так чи інакше, 

архітектурне формоутворення храму завжди відбувається за встановленими 

канонами. 

Внутрішня архітектура повинна бути максимально зручною для проведення 

релігійних обрядів і відправлення культу, крім того, церква повинна включати в себе 

всі необхідні допоміжні приміщення, а також відповідати вимогам, актуальним для 

будь-якої будівлі, таким як безпека і Символізм. Символічні форми, вибирався для 

будівництва храму: Форма корабля - символ порятунку: в Церкві Христовій 

парафіяни рятуються від духовної смерті, від царства темряви. Ця форма символізує 

ковчег Ноя, який спав від потопу, фізичної смерті, людей, які не відступили від Бога. 

Форма восьмикутника символізує Віфлеємську зірку, що привела волхвів до печери з 

яслами, де народився Спаситель світу - Ісус. Церква є дороговказною зіркою веде 

віруючих до порятунку, до життя з Христом. Форма хреста. В основі церкви 

покладають Хрест Христовий, ганебне знаряддя для страти, що став символом 

порятунку через болісну смерть, розп'ятого на ньому Ісуса Христа. Форма храму у 

вигляді кола - символ вічності Церкви, так як в ньому немає початку і кінця. Відомі 
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храми Миколаєва:  Церква Всіх Святих (називають також Всіхсвятської) була 

закладена в 1807 р. Клопотався про це адмірал В. І. де Траверсе - Головний 

командир Чорноморського флоту. Освячення церкви відбулося вже через рік. Засоби 

для її будівництва збирали «нижні чини» Чорноморського відомства, адміралтейські 

служителі, міські купці, міщани і різночинці. У 1858 р. завдяки купцеві К. Соболєву, 

дворянину В. Бартенєва і Головного командира Чорноморського флоту адмірала Н. 

Аркасу храм був розширений і перебудований. Територію церкви обнесли чугунною 

огорожею, а біля неї була збудована каплиця, що має глибокий підвал, який служив 

моргом. Церква Всіх Святих є єдиною церквою міста, яка не закривалася навіть після 

встановлення на Україні радянської влади. 

Собор Касперівської ікони Божої Матері  

Храм був збудований на честь однієї з найбільш 

шанованих ікон – ікони Касперівської Божої Матері. З 1853 

по 1918 року ікона щорічно прибуває в місто під час 

хресного ходу і протягом місяця знаходилась у всіх 

місцевих церквах. Серед жителів Миколаєва з'явилося 

повір'я, що саме вона врятувала місто від нападу у часи 

Кримської війни 1853-1856 років. Будівництво собору було 

розпочато в 1904 році. Головним архітектором виступив 

відомий столичний майстер Федір Іванович Еппінгер. Будівництво тривало близько 4 

років. У 1908 році храм був освячений, а в 1916 році його вперше відкрилися двері 

для парафіян. 
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УДК 17 

Малахова Н. Г. 

група 1321, ННІАЕ, Національний університет кораблебудування імені адмірала 

Макарова (Миколаїв), nadiamalahova@gmail.com 

Дрожанова О. М. 

канд. соціол. наук, доцент кафедри філософії та культурології, 

 Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова  

(Миколаїв), drozhanova@ukr.net 

 

ІСТИННІСТЬ ЗНАННЯ В СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ КОНТЕКСТІ 

Зі зміною ролі суб’єкта в концепціях науки з’явилась потреба переосмислити 

поняття істинності, пов’язане з цією роллю. У роботі розглянуто соціокультурний 

контекст інтерпретації істинності знання.  

Знання є одночасно феноменом соціокультурним та гносеологічним. У 

гносеологічному сенсі знання – реальні й актуальні відносини суб’єкта та об’єкту, 

зміст свідомості його ставлення до миру. Головною визначною характеристикою є 

істинність. Суб’єкт прагне не просто знання, а істинного знання, керуючись тими 

уявленнями, котрі вважає істинними. В соціокультурному сенсі знання людина 

отримує не в процесі дослідження, а в процесі навчання, запозиченого з соціальної 

пам’яті [1, С. 270–275]. Великий масив відомостей не дозволяє людині перевірити 

кожне твердження, що пропонується їй культурою. Джерелом знання виступають 

книги, шкільні уроки, газети, телебачення, Інтернет. Головна проблема – проблема 

джерела, довіри до нього. Ми не в змозі перевірити істинність, і тому ми або віримо 

джерелу або ні. Цей процес є стохастичним і нерегульованим. В соціокультурному 

сенсі уявлення розглядається як знання незалежно від його істинності, від його 

відношення до об’єкта. Воно засновується на довірі до джерела відомостей про 

даний об’єкт. Яким джерелам довіряє людина – таке у неї знання про світ. Хтось 

довіряє підручникам з фізики й астрології та авторитетам у цих науках. Хтось довіряє 

книжкам з астрології та магії, та телепередачам про полтергейст та паранормальні 

явища. Знання цих людей про одні й ті ж самі об’єкти будуть суттєво різнитись. В 

соціокультурному відношенні у «кожного своя істинна». В гносеологічному же аспекті 

істинна як відповідь на одне чітко поставлене запитання тільки одна, хоча може бути 

виказана по різному. Одна і та ж істина про світ у Гейзенберга і Шредінгера, 

mailto:drozhanova@ukr.net
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вивчаючих матричну і хвильову математику властивостей елементарних частинок, 

хоча виражена в різних дескрипціях.  

Таким чином, необхідною логічною процедурою постає розрізнення 

гносеологічного і соціокультурного аспектів знання й істини. 

Список використаних джерел 

1. Истина в науках и философии [Текст] / под ред. И. Т. Касавина, Е. Н. Князевой, 
В. А. Лекторского. – М. : Альфа-М, 2010. – 496 с. 
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канд. філос. наук, доцент кафедри філософії та культурології,  

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова  

(Миколаїв),volnistik@gmail.com 

 

ПОГЛЯДИ Г.МАРКУЗЕ НА ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ КУЛЬТУ ПОТРЕБ ХХ 

СТ. 

Актуальність. Визначення Маркузе сучасного суспільства як побудованого на 

штучно сформованій залежності його лояльних членів, обумовлене впровадженням 

культу тотального речизму, попри те, що минув час, залишається актуальним й у 

наші дні. Погляди представників Франкфуртської школи, які вважали, що 

капіталістичне класове суспільство трансформувалось у безкласову тоталітарну 

систему, кардинально перетворити яку здатні лише маргінали та аутсайдери, 

отримують сучасне підтвердження у прикладах взаємовідносин мігрантів та корінного 

населення у теперішніх великих міграційних процесах, та переважаючим культурним 

орієнтирам суспільства. 

Мета роботи: дослідити трансформаційні процеси культу потреб у 

соціокультурних процесах ХХ ст. 

Основний текст: Дослідник капіталістичного суспільства, Г.М., вказував на 

появу суттєвої загрози розвитку особистості, а саме залежності від матеріальних 

благ, що зросла у 60-ті роки, а також від орієнтацїї суспільства на безперервне 

виробництво цих благ. Цей «"економічний батіг" навіть у найбільш витончених його 

формах здається вже недостатнім для підтримки боротьби за існування в 

сьогоднішній віджилій організації. [1] 

mailto:alexpatlaichuk@gmail.com
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Найбільшою загрозою для індивіда, загрозою, яка не дає йому бодай будь-якої 

можливості уявити своє існування поза системою влади, Г.М. бачить формування 

сучасної культури потреб у рамках котрої формується культ споживання, який згодом 

трансформується у форму суспільного контролю, що заснована на штучному 

обмеженні уявлень про щастя, від придбаного рекламованого товару. Прагнення 

досягнути особистого щастя призводить до виснаження сил людини, яка змушена 

працювати та виробляти все більше товару, задля його придбання. 

 Така штучна симуляція бажання потреб працює на користь влади, що 

згуртовує навколо себе лояльних, «вгодованих» громадян, які здатні уявити нічого 

іншого, не чекають нічого іншого, ніж задоволення матеріальних очікувань (проблема 

дефіциту у СРСР), та інстинктивних потреб (останнє більш притаманно 

капіталістичному світу). Інтерес до останніх потреб також штучно стимулюється, 

науково керується та трансформується у несвідоме, у лібідо, виходить з під 

контролю людини. Там, де примирити людей з їх життям і їхніми правителями не 

здатний навіть високий рівень життя, необхідний рівень лібідо забезпечується 

"соціальною інженерією" душі і "наукою про людські відносини". [1] 

Г.М. виділяє у культі споживання такі складові, як істині та хибні потреби. Хибні 

потреби, вважає він, це ті «котрі нав'язуються індивіду особливими соціальними 

інтересами в процесі його придушення: це потреби, що закріплюють важку працю, 

агресивність, злидні та несправедливість.». До них відносяться більшість 

переважаючих потреб (розслаблятись, розважатись, споживати та вести себе 

відповідно до рекламних зразків, любити й ненавидіти те, що люблять й ненавидять 

інші), на думку Г,М, втамовуючи їх, людина може відчувати значне задоволення, але 

це не те щастя, яке слід оберігати й захищати.[2] 

У наш час актуальним прикладом такої інстинктивної потреби стає 

формування образу Ворога, задля потреби збудження і задоволення інстинкту 

агресивності, для чого пропонується «товар» - національний ( або такий, що не 

відповідає рамкам даного суспільства Ворог, навмисно спотворений і збільшений до 

потрібного розміру образ, з яким варто боротися і якого варто ненавидіти. [1] 

Таким чином, агресивність та неконтрольоване бажання оволодіти черговою 

модною нав’язаною примхою, Маркузе розглядає як речі одного порядку, залєжні від 

культурної ситуаціі, що склалася. 
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Визначення істинних потреб Г.М. бачить можливим лише у тому випадку, коли 

люди є вільними настільки, щоб мати змогу дати власну відповідь. Але доки люди 

позбавлені автономії у суспільстві, доки їхня свідомість є об'єктом маніпулювання (аж 

до глибинних інстинктів), не можна вважати, що їхня відповідь належить їм самим.[2] 

Розвиток потреб, на думку Г.М. змінюється в залежності від розвитку 

суспільства, тому стара формула розвитку потреб і здібностей перестала бути 

адекватною, а передумовою і змістом звільнення стають нові, якісно інші потреби і 

здібності. [1] 

Від ступеню задоволення потреб члени суспільства отримують, ілюзію своєї 

значущості (у залежності від систем розподілу благ), свободи; але водночас вони 

отримують нові й нові залежності, які роблять їх більш керованими. Демократичне 

суспільство перетворюється на примусове, побудоване на лояльності. 

 Але «забезпечення нагород» стало вимагати збільшення ресурсів: як 

економічних, так само й ресурсів людської особистості шляхом обмеження свободи 

людини. Здійснюється з однієї сторони тиск на члена суспільства шляхом штучного 

навязування хибних потреб, та з іншої, задоволення цих потреб вимагає постійного 

зросту продуктивності, яка має триматися на рівні, за якого маси одержують свою 

частку благ, а опозиція ефективно "стримується" демократичними засобами. 

Відбувається згладжування конфлікту, або, точніше, цей конфлікт змінює своє 

соціальне місцезнаходження. 

Практика задоволення штучних потреб весь час потребує створення нових 

потреб, що призводить врешті-решт до формування потужної, тотальної влади, яка, 

незважаючи на декларовану демократичність, або права людини, на практиці 

забезпечує своє існування «структурою потреб», котрі повною мірю вписуються у її 

соціокультурні рамки і стають засобами контролю, й тому не можуть бути обраними 

чи бажаними з власної волі. «[Суспільство] надає можливість робити або не робити, 

насолоджуватися чи руйнувати, мати або відкинути, ставати або не ставати 

потребою в залежності від того, вона є або не є бажаною та необхідною для 

пануючих суспільних інститутів й інтересів.»[2] 

Відбулася трансформація демократичного суспільства у примусово-лояльне, у 

якому «забезпечення нагород» стало вимагати збільшення ресурсів: як економічних, 

так само й ресурсів людської особистості шляхом обмеження свободи людини.  
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Керування людиною, є можливим за Г.М. у розвинутому індустріальному 

суспільстві, базовою характеристикою якого стає одновимірність, тобто у якому 

технічний прогрес нав'язує людині тільки один тип мислення та поведінки; в 

результаті вона виявляється нездатною критично ставитися до дійсності та 

протистояти їй.[2] Одновимірність стає атрибутом офіційної культури, результатом 

певних соціокультурних процесів, зокрема виникненням та навязуванням 

всеохопного культу потреб, що націлені на згладжування «антагонізму між культурою 

і соціальною дійсністю шляхом відторгнення опозиційних, сторонніх та 

трансцендентних елементів у високій культурі, завдяки яким вона створювала інший 

вимір реальності. Ліквідація двомірної культури відбувається не через відкидання 

"культурних цінностей", а через їхнє повне вбудовування в порядок, що 

ствердився…»[2]. У такий спосіб суспільство, засноване на задоволені потреб, 

спрощує нестандартні «культурні виклики» до меж свого стандарту. 

Результатом ситуації, що склалася у суспільстві стає показана Маркузе у праці 

«Одновимірна людина. Дослідження ідеології розвинутого індустріального 

суспільства», яка мала величезний вплив на ідеологію масового руху в Європі і 

Америці в другій половині 60-тих., стала подвійна експлуатація й таке саме 

обмеження свободи. Прикладом першої є експлуатація людини одночасно як 

виробника та споживача; прикладом другого стає сприйняття свого існування як 

свободи та відмова від необхідності протидіяти системі. Суспільство цього типу 

готове боротися хіба що за поліпшення свого становища в рамках діючої системи, 

тобто за збільшення зарплати і матеріальних благ, а значить — за розширення своїх 

споживчих можливостей.[2] 

Держава, що завдяки взаємодії рівня індустріального розвитку та формування 

потреб має змогу зробити кероване життя безпечним та комфортабельним, 

фактично займається форматуванням свідомості своїх громадян, усуваючи потреби 

у самостійних думках, фантазіях, прагненнях. 

Людина стає продуктом суспільства потреб, та втрачає бажання, та здатність 

свідомо проводити якісні зміни в суспільстві. Мається на увазі людина, яка цілком є 

продуктом цієї культури, яка отримує матеріальні блага як «нагороду за існування у 

певній системі», та не здатна свідомо виходити за межі дійсності. Разом з тим 

Маркузе звертає увагу на певний антагонізм, що існує в самому суспільстві: «По-

перше, розвинуте індустріальне суспільство має здатність стримувати якісні зміни у 
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відносно недалекому майбутньому; по-друге, існують сили і тенденції, які можуть 

покласти край цьому стримуванню та підірвати суспільство.»[2] 

 Маркузе пояснює таке усунення самостійності як потенційну неможливість 

будь-яких змін в суспільстві, котрі потребували бодай якоїсь пожертви задоволеними 

потребами. Він вводить поняття демократичної інтроєкції, тобто наявного балансу 

громадян як суб'єкта історії (агента революції): вільні люди не мають потреби у 

звільненні, а пригноблені недостатньо мужні, щоб звільнитися самостійно.[1] 

Запропоноване Маркузе поняття демократичної інтроєкції виглядає як стримуючий 

фактор у протистоянні Влади – та лояльного суспільства, воно показує вартість 

опозиції та рівень розвитку суспільства, здатного задовільнити потреби своїх членів, 

рівень можливості «не тільки терористичного політичного координування суспільства, 

але й нетерористичного економіко-технічного координування, що здійснене за 

рахунок маніпуляції потребами за допомогою майнових прав.»[2] 

Пропонуючи власну модель розвитку суспільства, Маркузе повертається до 

ідеалів Відродження з його впевненністю у можливостях людини, але доповнює її 

елементами ніцшеанського опису надлюдини, та вчення Фрейда, адаптуючи їх під 

реалії часу, узгоджуючи з досвідом соціалізму та капіталізму. Він доказує теорію про 

«прогресивну» роль регресу індустріальних мрій суспільства, як необхідну для 

формування суто людської риси – прагнення до свободи, та у праці 1966 р. «Ерос і 

Цивілізація» стверджує про втрату людиною сучасного суспільства не тільки 

можливості свободи, й навіть її усвідомленого бажання. Розвиток людини, 

передбачаючи задоволення інстинктивних потреб вимагає певних змін, а саме 

переоцінку значення прогресу, та зміну його напряму. 

Наступною проблемою, що присутня у працях Маркузе, стала проблема 

визначення трансформації свободи в несвободу вільних людей у тотально 

керованому суспільстві, пояснючи яку, автор вказує: «Права і свободи, які відгравали 

роль життєво важливих чинників на ранніх етапах індустріального суспільства, при 

переході цього суспільства на вищий рівень здають свої позиції. Свобода думки, 

слова та совісті — як і вільне підприємництво, захисту й розвитку якого вони 

служили, - спочатку виступали як критичні за своєю сутністю ідеї, призначені для 

витіснення застарілої матеріальної та інтелектуальної культури більш продуктивною 

та раціональною. Але, будучи інституціоналізованими, вони розділили долю 

суспільства та стали його складовою частиною. Результат знищив передумови.»[2] 
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Маркузе вказує на можливе досягнення вільного способу життя, що. може бути 

«нагаданим» за допомогою Інстинктів Життя, але не тільки нагаданим, але й 

реалізованим у системі досягнень розвинутого індустріального суспільства, 

сумнівним досягненням якого став згубний союз продуктивності і деструктивності, 

свободи і репресії. Засобом цього, на думку Маркузе має стати розрив зв'язку між 

суспільством та його членами, за допомогою опанування веселої науки (gaya 

sciencia) використання соціального багатства для формування світу людини 

відповідно до його Інстинктів Життя в загальній боротьбі проти всього, що несе 

Смерть.[1] Людські інстинкти разом з рівнем матеріального розвитку, таким чином 

об’єднуються у нову взаємозалежну систему, яка пояснюється за допомогою терміна 

«поліморфна сексуальність", вжитого для того, щоб вказати, що новий напрям 

прогресу буде цілком залежати від можливості активізувати приховані, загальмовані 

органічні потреби: перетворити людське тіло в інструмент не стільки праці, скільки 

задоволення. [1] 

Маркузе «розуміє», що звільнення від матеріальних благ, мабуть, для 

більшості неможливо навіть уявити, не те що й свідомо побажати цього, але 

натомість він пропонує зміну моральності суспільства, яка врешті решт породила 

сексуальну революцію. Остання, як результат втілення свободних інстинктивних 

бажань людини, суперечить усталенному поняттю прогресу суспільства, потребуючи, 

насамперед, наявності мирного та спокійного життя, а також формування поглядів 

людини на саму себе як на асоціальний, автономний завдяки Інстинктам Життя 

елемент суспільства. 

Необхідним кроком для цього стає зміна старого ціннісного орієнтиру, 

«Адамового прокляття», тобто вимоги працювати у поті чола свого, що в умовах 

культу потреб, несе в собі загрозу ще більшого прагнення задоволення потреб за 

допомогою підвищення обсягів виробництва, тому потрібно відмовитись від нього. 

Власне позіціонування моральності Маркузе пояснює наступним чином: 

технічний прогрес, необхідний для підтримки сталого суспільства, сприяє розвитку 

потреб і здібностей, антагоністичних соціальній організації праці, на якому 

побудована система. У ході автоматизації вартість соціального продукту все менше 

визначається робочим часом, необхідним для його виробництва. Отже, реальна 

соціальна потреба в продуктивній праці спадає; і цей вакуум має бути заповнений 

непродуктивною діяльністю. [1] 
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Поява нових ціннісних орієнтирів, на думку Г.М, повинна не призвести до 

морального занепаду суспільства, а лише вказати шляхи подолання існуючих 

культурних вимог суспільства, подолати хворобливу залежність від нав’язаного 

культу потреб, й водночас, оновити саме суспільство, що знаходиться у стагнації 

«завдяки» існуючому балансу між прагненням індивідів до свободи, та прагненням 

суспільного ладу до збереження статус-кво. 

Запропонований ціннісний орієнтир, а саме надання пріоритету задоволенню 

інстинктів життя замість протилежного пріоритету, що вимагав збільшення кількості 

праці задля задоволення зростаючої кількості потреб, увійшов в основу його нового 

Принципу Реальності, що ґрунтувався на припущенні про те, що матеріальні умови 

для його розвитку або вже сформувалися, або могли бути сформовані в розвинутих 

індустріальних суспільствах нашого часу.[1] 

Таким чином, Маркузе, визначає потребу задоволення сексуальних бажань чи 

не єдиною, яка здатна подолати зростаючу залежність між бажанням придбати та 

виробництвом. 

Для реалізації ідеї став потрібен новий погляд на людину, та її місце у світі. 

Західна цивілізація завжди прославляла героя, жертовність в ім'я міста, держави, 

нації. Але питання про те, чи варте місто, держава, нація цієї жертви, ставиться 

рідко. Першим кроком став запропонований новий ідеал людини – це людина, яка 

бажає прожити життя радісно, в достатній мірі є наділеною розумом і здоров'ям для 

того, щоб обійтися без героїв і героїчних чеснот, позбавленої потягу до життя, 

повного небезпек, для того, щоб прийняти виклик; людини, совість якої дає їй 

можливість розглянути життя як самоціль і прожити його в радості та без страху. 

Новий ідеал людини за Маркузе, показує зміну табу на безсумнівну 

прерогативу цілого завжди підтримуваного і усталеного тим більшою жорсткістю, чим 

більша індивідуальна воля передбачалася всередині цілого. [1] 

Крім змін шляхом сексуальної революції, Маркузе пропонує також інший 

варіант змін, а також вказує дві протилежні умови, необхідні для цього: будь-які зміни 

в соціумі можливі за допомогою незадоволених матеріальними благами верств 

населення, ці зміни для них є шляхом виживання. 

Перша умова в суспільстві задоволених потреб заперечує можливість будь-

яких революційних змін; друга ж, навпаки, має на увазі наявність революційного 
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потенціалу у самому суспільстві. Цей потенціал Маркузе бачить в «експлуатованих і 

переслідуваних представниках інших рас і кольорів шкіри, безробітних та 

непрацездатних», які «залишаються за бортом демократичного процесу і їхнє життя 

являє собою безпосередню і реальну необхідність скасування нестерпних умов та 

інститутів. Отже, їх протистояння само по собі революційне, нехай навіть ними це не 

усвідомлюється.»[2] 

Незадоволені громадяни, на думку Маркузе не можуть стати суб’єктом історії 

так саме як і пролетаріат Маркса. Прихований в обох випадках потребує для власної 

реалізації обов’язкового зовнішнього поштовху: "блискавка думки" вдарить у "naiven 

Volksboden". Ідеї об'єднання революційних теорій і практики у сучасному 

індустріально розвиненому суспільстві, е невиправданими стосовно слабких зародків 

такого союзу. [1] На мій погляд, єдиним бажанням незадоволених за Маркузе, є 

соціальний ліфт та відповідна можливість отримувати те, що суспільство нав’язує як 

єдино можливі бажання. 

У іншому варіанті змін бунтарями мають стати країни третього світу, що 

перетворилися у сфери інтересу, привидом для цього стали відносини, що склалися 

між ними та розвиненими індустріальними країнами. «Суспільство достатку вже 

досить ясно продемонструвало, що воно є суспільством війни; і якщо його громадяни 

ще не побачили цього, то це не можна сказати про його жертви. [1] 

Експлуатація з середини капіталістичних суспільств, де вона відносилася до 

гноблених класів, що водночас були членами саме цього суспільства, стає 

зовнішньою. Тим самим, марксовий агент звільнення отримує нову силу та 

значущість – зараз це не класи, а «місця інтересу», від яких залежить існування 

системи капіталістичної власності. 

Маркузе вказує, хто саме платить за задоволення потреб, та, яка «рівновага» 

між суспільством зростання та суспільством страждання забезпечується цим 

задоволенням. Ця свобода і задоволеність перетворюють землю в пекло. І хоча 

пекло все ще зосереджене в деяких віддалених місцях: В'єтнам, Конго, Південна 

Африка, а також у гетто "суспільства достатку": Міссісіпі, Алабама, Гарлем, - ці 

інфернальні місця кидають світло на ціле. Легко і розсудливо бачити в них лише 

кишені бідності та страждання в зростаючому суспільстві, що здатне усунути їх 

поступово й уникнути катастрофи.[1]  
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Інстинкти Життя, будучи обраними у якості ціннісних ориєнтирів, на думку 

Маркузе зможуть стати історичною перевагою тих, хто запізнився, технічно відсталих 

суспільств. Бідність і слабкість відсталих народів, можливо, змусять їх утриматися від 

агресивного і марнотратного використання науки і техніки й утримувати під 

контролем a la mesure de l'homme апарат виробництва, використовуючи його для 

задоволення і розвитку життєво важливих індивідуальних і колективних потреб.[1] 

Розвинені країни, завдяки Інстинктам Життя, будуть вимушені переглянути 

пріоритети праці задля забезпечення життя. 

Відмовлення від відтворення стану достатку, яке ще не є гарантією чистоти, 

простоти і "природності", могло б указати шлях до вищої стадії людського розвитку, 

що ґрунтується на досягненнях технологічного суспільства; разом з тим ці 

досягнення оцінюються Маркузе як марнотратне виробництво речей [1], що націлене 

на підтримку агресивності як культу потреб, так і самого розвиненого суспільства. 

Практичне втілення ідей Маркузе отримало деякі особливості, насамперед 

обумовлені результатом історичних подій. З’явились нові фактори, зокрема 

послаблення сексуальних норм після Другої світової війни, що спричинило явище 

«бебі-бум». Наступним фактором стала поява нової генерації молодих людей, що не 

сприймали для себе довоєних соціальних заборон та обмежень, що їх оточували, і 

повстали проти «страшенно нудної політичної, соціальної і сексуальної 

ортодоксальності своїх батьків», — як пише англійська дослідниця Р.Теннехілл у 

своїй праці «Секс в історії». — «Культ молодості, що розвинувся в результаті, був 

тільки одним із аспектів надзвичайно складної соціальної революції, але він 

посилювався ностальгією і заздрістю багатьох доросліших людей, які відчули, що 

війна вкрала в них їхню власну молодість».[7] 

Таким чином, молодь виявляє активність, яка направлена не тільки всередину 

власного суспільства (де молодь прагне зайняти своє місце), а й назовні, коли нові 

війни за межами країни зустрічають той самий спротив, що й придушення 

добробутом у культурі суспільства потреб. 

Можна помітити, що на той час молодь, мабуть, завдяки політичним подіям, 

стала силою, що не повністю підпорядкована свідомості «масовій», яка здатна 

зробити самостійний вибір.[2] 
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Маркузе дає оцінку природи молоді яка знаходиться на передньому краї 

боротьби за Ерос проти Смерті та проти цивілізації, що прагне скоротити "окільний 

шлях до смерті" шляхом контролю над засобами підтримки життя. Це стало третім 

фактором. 

Він також вказує на те, що в керованому суспільстві біологічна необхідність не 

обов'язково переходить у дію: організація вимагає контрорганізації. Сьогодні 

боротьба за життя, боротьба за Ерос - це політична боротьба.»[1]  

Практично в усіх західних країнах у той час соціальна стабільність похитнулася 

під дією «бунту молодих». З’являється новий соціальний феномен – молодь, на 

специфічні інтереси та проблеми якої суспільство раніше не завертало уваги. 

Також молодь стала розглядатися як окрема соціальна група, що «отримала 

можливість» віддалити для себе обов’язковий момент необхідності праці заради 

власного існування: якщо раніше діти дуже рано починали працювати, індустріальний 

розвиток суспільства вимагав збільшення часу на здобуття необхідної освіти,.Іншими 

факторами стали загальне підвищення життєвого рівня у західних країнах, коли вже 

не була конче необхідна дитяча праця, акселерація, розвиток засобів масової 

інформації, інші обставини змінили стан справ.[7] 

Криза підвалин індустріальної цивілізації призвела до появи психологічної 

кризи, яку найгостріше відчуло насамперед студентство 1960-х.  

Саме у цей час проходять масові протестні рухи молоді, процес формування 

та розгортання яких досліджувався американським соціологом, культурологом і 

істориком Теодором Роззак, увівшим до наукового обігу концепт 

"контркультура" (counterculture) в 1969 р. 

 Під цим терміном Роззак розумів "тип протестуючого світогляду" юнаків і 

дівчат, що рішуче заперечують проти сформованих соціальних інститутів ринкового 

суспільства.[4, 5] 

Маркузе виділяє дві характеристики молодіжних рухів: інстинктивність (Бунт 

проти брехливих отців, вчителів і героїв та солідарність зі знедоленими усього світу) 

та імпульсивність, зумовлена важкістю визначення мети бунту усередині країни, 

зверненого у середину, з можливих причин такого бунту, Г.М. називає нудоту, 

викликану "способом життя", бунт, як справу фізичної і духовної гігієни. [1] 
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Шляхом формування молодіжних контркультур відбувалося моделювання 

ідеальної держави, заснованої на нових людських цінностях, з гаслом «На захист 

життя». 

Але які цінності висуває молодь? По-перше, це право на протест (проти 

неоколоніальної війни і бойні, спалювання карток призовниками, що ризикують 

поплатитися за це в'язницею, боротьбу за громадянські права), по-друге – відмова 

користуватися пристосовуваннями, які народжені надлишками, здобувати освіту, з 

ними пов'язаними. [1] 

Реалізована така модель держави була у Вудстокському ярмарку музики та 

мистецтв [6], що відбувся 15 серпня 1969 року, однак, як модель, вона існувала дуже 

короткий час. Саме це не дає змоги побачити недоліки суспільства, побудованого на 

нових ціннісних засадах, адже людство доси не змогло створити ідеальне 

суспільство, усі члени якого будуть поводити себе на кшалт святих.[3] 

Окрім загальнолюдської неспроможності створити ідеальне суспільство, 

невірна оцінка була надана Маркузе потенціалу кохання у його протистоянні з 

несвідомим, та обумовленою ним агресивністю. Кохання, як видима верхівка, як 

вихід потаєних бажань людини, є завжди результатом процесу, але не може 

визначати усі процеси, що відбуваються у свідомості. Тим паче, не може слугувати 

соціальним регулятором (формою соціального контролю).  

Таким чином, у культурному процесі Заходу були визначені протиріччя, 

обумовлені особливостями сучасного устрою держави, й запропоноване Г.М. 

рішення врешті-решт стало необхідністю, тобто потребою: якщо все «замкнулося» на 

свободі сексуальних відносин, то вихід — у тому, щоб дати їй вихід.[7] 

Висновки: Кохання, емоції, пристрасть, враження, усі ці елементи маркузових 

інстинктів Життя не тільки знаходили свій вихід у людських взаєминах, але й будучі 

нав’язаними зовні, знов стали потребою, що має бути задоволена, задля існування. 

Але, якщо останнє означає споживання, тому можна казати про новий виток розвитку 

суспільства, що основними цінностями проголосило задоволення потреб.  
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СОВІСТЬ І ЗАКОН ЯК ПРОБЛЕМА ФІЛОСОФІЇ ПРАВА 

Проблема співвідношення та взаємодії категорій «совість» і «закон» є 

важливою як в етиці, так і в філософії права. Буденною свідомістю поняття закон і 

совість розуміється як чоловіче і жіноче начало, як інь і янь, як дві різні половини які 

завжди повинні знаходиться разом і поруч, але чомусь між ними завжди виникають 

постійні суперечки про те що головніше і важливіше в цьому світі. І важко 

визначитися що важливіше і що найголовніше, проте найголовніше в необхідний 

життєвий момент знайти компроміс між законом і совістю.  

Закони держав постійно зазнавали змін і вдосконалення в залежності від того, 

як змінювалася мораль і моральність суспільства. Були часи, коли смертна кара 

вчинялася над людьми за найменші провини, коли рабство і торгівля людьми були 

узаконені в багатьох країнах, коли дискримінація за кольором шкіри була нормою для 

деяких держав. Але поступово, з вдосконаленням моралі поліпшувалися людські 

відносини і звідси вдосконалювалися і закони держав. 

Закони держави настільки сильні і мудрі, наскільки дозволяє рівень 

морального розвитку цього суспільства, і наскільки люди усвідомлюють і розуміють 

такі моральні цінності як справедливість і чесність, людяність і повага людської 

особистості, милосердя і співчуття, гідність і благочестя. 

Сьогодні, закони суспільства постійно розвиваючись, неухильно 

вдосконалюються в сторону моральних законів, намагаючись як би досягти їх за 

своїм рівнем, одночасно будучи інструментом для впровадження моральних істин в 

життя суспільства. І якщо закони суспільства покликані регулювати життя і стосунки 

всередині суспільства, то існують закони і всередині кожної людини, які багато в чому 

mailto:arturpetruschak51@gmail.com
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визначають поведінку людини в суспільстві. І охоронцем цих законів є совість 

людини; і чим краще вона розвинена, тим більше  людина  прагне жити чесно і 

справедливо, чим більше в людині доброзичливості до інших людей, тим корисніше 

вона суспільству. 

Саме морально багата совість служить людині своєрідним внутрішнім законом, 

утримує її від недобрих вчинків одночасно служить їй вимірювальним інструментом 

для визначення межі кордону між правдою і брехнею, добром і злом [1]. Совість – це 

наш внутрішній суддя, який оцінює і судить кожний наш життєвий вчинок. Cовість не 

дає людині здійснити погані вчинки, а навпаки, спрямовує дії людини в правильну і 

благородну сторону. Совість утримує людину від негідних вчинків не тільки, коли 

вона знаходиться серед людей, але й тоді, коли вона ніким не контрольована крім 

нашої совісті . 

Філософи різних епох та цивілізацій відповідаючи на запитання, «Що таке 

совість?» Висловивши зв’язок між законом і совістю Аристотель казав що совість – 

правильний суд доброї людини; Цицерон стверджував, що найвище безправ'я там, 

де владнує тільки буква закону. Для Канта совість – практичний розум, свідомість 

внутрішнього судилища.[2]. 

Сучасний французький філософ Поль Рікер тлумачив совість як внутрішнє 

переконання, яке живе в душі судді або присяжних. Внутрішнє переконання, 

грунтоване на совісті і проголошує право в особливих обставинах, допомагає 

звільнитися від свавілля. Органічне співвідношення закону і совісті дозволяє, з 

одного боку, забезпечити належну повагу до універсальної норми, з іншої до 

індивіда. Мудрість судження, що грунтується на цьому співвідношенні, "полягає в 

тому, щоб виробити хисткий компроміс, в якому йдеться у меншій мірі про 

розмежування між добром і злом, білим і чорним, чим між сірим і сірим або, в 

найтрагічнішому випадку, між поганим і гіршим". Совість заслуговує того, щоб 

називатися переконанням і впливати на характер правових рішень. Отже, 

надзвичайно важливою проблемою що постає перш за все перед правничою 

освітою, і тим хто опановує юриспруденцію є необхідність збільшення кількості осіб, 

які мають практикувати «мудрість судження і вимовляти судження мудрості». [3]. 

Список використаної літератури 

1. Закон и совесть. [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://parents.ozin-ozi-
tanu.kz/article/show/id/19  

http://parents.ozin-ozi-tanu.kz/article/show/id/19
http://parents.ozin-ozi-tanu.kz/article/show/id/19


Філософські та культурологічні проблеми людства 

 очима студентства 
 

Всеукраїнська студентська науково-практична конференція 

 
 
  

 
82 

 

2. Проблема совести в философии русского правосудия. [Електронний ресурс] – 
Режим доступу: http://web.snauka.ru/issues/2017/03/80003  

3. Мировая государственно-правовая мысль в условиях глобальних 
трансформаций конца XX - начала XXI вв. Поль Рикер (1913-2005). [Електронний 
ресурс] – Режим доступу: 
http://studbooks.net/52055/pravo/mirovaya_gosudarstvennopravovaya_mysl_usloviyah_gl
obalnyh_transformatsiy_kontsa_nachala_xxi  

4. Рікер П. Право і справедливість / Пер. із фр,- 501 К.: Дух і літера, 2002. - 216 с. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://web.snauka.ru/issues/2017/03/80003
http://studbooks.net/52055/pravo/mirovaya_gosudarstvennopravovaya_mysl_usloviyah_globalnyh_transformatsiy_kontsa_nachala_xxi
http://studbooks.net/52055/pravo/mirovaya_gosudarstvennopravovaya_mysl_usloviyah_globalnyh_transformatsiy_kontsa_nachala_xxi


Філософські та культурологічні проблеми людства 

 очима студентства 
 

Всеукраїнська студентська науково-практична конференція 

 
 
  

 
83 

 

 

УДК 17 

Поворознюк О.С. 

група 3371, ННІАЕ, Національний університет кораблебудування імені адмірала 

Макарова (Миколаїв), alexey99195@gmail.com 

Дрожанова О. М. 

канд. соціол. наук, доцент кафедри філософії та культурології, 

 Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова  

(Миколаїв), drozhanova@ukr.net 

 

ПІЗНАВАЛЬНИЙ ОБРАЗ У СТРУКТУРІ ПІЗНАВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

Вибір засобів пізнання вирішальною мірою залежить від методологічно вірної 

оцінки результату, який досягається за їх допомогою. У роботі розглянуто 

пізнавальний образ як результат вирішення пізнавальних задач, його форми й 

структурні елементи. 

Питання теорії пізнання – це питання про ставлення того, що є в свідомості, до 

того, що є поза свідомістю. Це і виражається поняттям пізнавальний образ. Коли 

щось, що має місце в свідомості, ми вважаємо відображенням того, що має місце 

поза свідомістю, це щось ми і називаємо пізнавальним образом. Пізнавальний образ 

– це найпростіший елемент знання, сукупність образів. 

Форми пізнавальних образів: 

- чуттєве уявлення; 

- понятійно-словесний опис (дескрипція); 

- знаковий опис в спеціальній мові; 

- таблично-малюнко-графічне представлення. 

У багатьох випадках конкретний пізнавальний образ якого-небудь об'єкта є 

поєднанням цих можливостей. 

Складовими будь-якого пізнавального образу є референт і сенс. 

Референт – це те, що мається на увазі в даному образі і інтерпретується як 

фрагмент дійсності, який представлений, презентований в сприйнятті. 

mailto:drozhanova@ukr.net
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Сенс – складне поняття, яке в даному контексті означає для суб'єкта щойність 

цього фрагмента, якесь внутрішньо належне суб'єкту розуміння того, що це за 

предмет, що він таке. 

Референт в пізнанні презентується і розкривається, а сенс конституюється. 

Сенс не є якась об'єктивна характеристика предмета, а щось вкладаюче в нього 

суб'єктом. 

Пізнавальний образ є єдність сенсу і референта. Референт – це те, на що 

направлений сенс, а сенс формує предмет, який і є референт. Сенс і референт – 

внутрішні складові пізнавального образу. В сукупності вони спрямовані на 

об'єктивний референт, тобто на предмет або на ситуацію. 

Отже, пізнавальний образ репрезентує реальність, і в цьому сенсі завжди 

являє собою скінчену й обмежену модель, яка є єдністю смислу й референта. Таким 

чином, у пізнавальному образі процес пізнання постає як репрезентація та 

сенсоутворення. 
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Томський державний університет, 2009. – 248 с. 
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НАУКОВЕ ПІЗНАННЯ ТА ЙОГО ВЛАСТИВОСТІ  

Актуальність даної теми визначається триваючою дотепер дискусією про 

властивості й закономірності наукового знання. У роботі розглянуті основні 

властивості та критерії науковості знання. 

Наука може бути визначена і розглянута в соціальному, економічному, 

абстрактно-онтологічному та ін. контекстах. Гносеологічний бік розгляду науки 

фокусує увагу на цілеспрямованому систематично-організованому пізнанні, що 

підкорюється певним нормам, виконання яких забезпечує для одержуваного знання 

доказово-істинний характер [1, С. 8–12]. Хоча наука – це глобальна система, вона не 

є чимось монолітним і неподільним. Вона являє собою мережу наукових галузей і 

напрямів, що визначені об'єктною стороною пізнання. Можна виділити п'ять основних 

груп наук: логіко-математичні, природничі (науки про фізичну природу)і, соціальні 

(науки про соціум як такий), гуманітарні (науки про людину й духовні продукти її 

праці) та технічні (науки про матеріально-фізичні продукти людської діяльності). 

Кожна з груп є надзвичайно різноманітною, і конкретні науки між собою безперервно 

перетинаються і взаємодіють, що відбивається в категоріях міждисциплінарності й 

трансдисциплінарності. 

Демаркацію (проведення меж) наукового і ненаукового (повсякденного, 

філософського, теологічного) пізнання слід застосовувати в двох відносинах. По-

перше, наукове пізнання відрізняється цілеспрямованістю, систематичністю 

пізнавальної діяльності та системним характером результатів – знання. Другою 

очевидною ознакою наукового пізнання э спрямованість на обґрунтованість 

отриманих результатів. Вимоги до науковості дослідження можна об’єднати в групи: 

mailto:drozhanova@ukr.net
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гносеологічні, методологічні, методичні, соціальні і морально-етичні. Для кожної 

групи є багато вимог, найважливіші з них: гносеологічні (орієнтація на пізнання 

законів і закономірностей, орієнтація на отримання достовірного знання); 

методологічні (наявність відрефлексованих методів; чітка постановка завдань, 

питання, на яке шукається відповідь); методичні (ознака кумулятивності; принцип 

спостережуваності; орієнтація на кількісні параметри; верифікованість процедур; 

застосування критеріїв істинності отриманого знання); соціальні (істотність 

дослідження з точки зору актуальності, суспільної корисності); морально-етичні 

(спрямованість на пошук істини, соціальна відповідальність). Через те, що поняття 

науковості знання є оцінно-теоретичним, його критерії слід розглядати за ознаками: 

1. Послідовність, несуперечливість, зв'язаність на кожній стадії свого становлення. 2. 

В межах однієї предметної області ознакою науковості знання є зв'язок з попереднім 

знанням. 3. Важлива ознака – узгодженість з "найближчими" областями знання. 

Отже, можна зробити висновок, що людський «пізнавальний апарат» при 

переході до сфер реальності, які виявляються далекими від повсякденного досвіду, 

втрачає свою достовірність і надійсність. Тому методологічні засади й методичні 

прийоми є неусувною складовою досліджень, захищаючи ідею самоцінності істини в 

науці. 

Список використаних джерел 
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 «АНАЛИТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ XX СТОЛЕТИЯ. ЕЕ ПРОБЛЕМЫ И 

ОСОБЕННОСТИ ». 

Актуальность темы высока, так как понятие аналитической философии 

активно изучается в некоторых разделах философии. Именно поэтому эта тема 

представляет теоретический и практический интересы для студентов.  

Цель: Определить главные проблемы аналитической философии и 

разобраться в ее особенностях. 

Аналитическая философия – направление в современной философии, 

которое относиться к англо-американской традиции понимания мира, получившее 

широкое распространение в середине XX века. Она сформировалась на основе 

британского неореализма Мура и Рассела, американского прагматизма (Пирс, 

Моррис) и впитала в себя австрийский неопозитивизм (Куайн, Айер). 

Существует несколько проблем аналитической философии. Это такие как: 

неопределённость основных идей, запутанность и непокорность учения, дробление 

логики и несостоятельность мета - этики. Центральными темами становятся 

проблемы понимания, смысла, коммуникации, которые рассматриваются с 

различных точек зрения. Таким образом, современная аналитическая философия 

являет собой чрезвычайно неоднородное понятие, которое объединяет совершенно 

разные концепции, нередко представляющие взаимопротиворечащие подходы. При 

этом, несмотря на сравнительно небольшое количество общих базовых допущений, 

разделяемых представителями аналитической философии в 1990-х, эта 

философская школа (или группа философских школ) сохраняет мощный 

обновленческий потенциал и эмпирическую значимость. Последователи 

аналитической философии в конце XX века вновь посчитали необходимым 

сохранять верность первичным теоретическим основаниям данной 

интеллектуальной традиции (интерес к проблемам метафизического порядка, поиск 

все новых и новых подходов к общей теории языка). С другой стороны, осуществили 
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(например, П. Хакер и Г. Бейкер) ряд удачных модернизаций традиционалистских 

теорий аналитической философии.  

Общая характерная черта данного направления - детальное исследование 

языка (с учетом новейших достижений логики и лингвистики) с целью решения 

философских проблем. Но главной особенностью аналитической философии 

является то, что она состоит из двух основных направлений: философия логического 

анализа и философия лингвистического анализа. Оба эти течения характеризуют 

различные точки зрения. Философия логического анализа считает себя философией 

науки и сциентизма в актуальной современной философии. В то время как 

последователи философии лингвистического анализа, выступают против какого- 

либо проявления культа науки и являются сторонниками «естественного» отношения 

к миру, проявленного в обыденном и понятном для них языке. 

И в заключении хочется добавить, что хоть аналитическая философия 

содержит в себе некоторое количество нераскрытых понятий и очевидных проблем, 

мы все-таки можем найти в ней важные собственно философские достижения: 

осмысление тесной связи человеческого опыта с речевой коммуникацией, схемами 

языка, новое понимание на этой основе специфики философской мысли, 

философских проблем.  

Список использованной литературы: 
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3. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ. 
https://iphlib.ru/greenstone3/library/collection/newphilenc/document/HASH014ebb68
b66ca7b4266dbd4e  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/
https://studfilosed.ru/otvety-k-vstupitelnomu-ekzamenu-po-filosofii/135-analiticheskaya-filosofiya-xx-veka-osnovnye-napravleniya-i.html
https://studfilosed.ru/otvety-k-vstupitelnomu-ekzamenu-po-filosofii/135-analiticheskaya-filosofiya-xx-veka-osnovnye-napravleniya-i.html
https://iphlib.ru/greenstone3/library/collection/newphilenc/document/HASH014ebb68b66ca7b4266dbd4e
https://iphlib.ru/greenstone3/library/collection/newphilenc/document/HASH014ebb68b66ca7b4266dbd4e
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ПАТТЕРНИ БІДНОСТІ В ОДЯЗІ ПОКОЛІННЯ Х ( ХІПІ vs ЗАМОЖНЕ ТРАДИЦІЙНЕ 

СУСПІЛЬСТВО) 

Актуальність: Раніше одяг показував до якого соціального прошарку 

належить той, хто його носить. Зараз змінилась структура суспільства, люди можуть 

носити одяг, який хочуть. Та все ще роль одягу, як  зовнішньго вияву приналежності 

людини до певної групи ( прошарку, течії, субкультури) залишається суттєвою.  

Мета роботи : дослідити одяг хіпі, виявити паттерни бідності в їх одязі та 

зовнішньому вигляді 

Хі́пі— міжнародний молодіжний рух, виник у 1965 році у Сан-Франциско в 

контексті лібералізації і демократизації традиційного суспільства, один з 

найяскравіших проявів контркультури, мав пацифістське забарвлення, справив 

істотний вплив на мистецтво, особливо на рок-музику, з ним пов'язані такі поняття, як 

сексуальна революція, психоделічна революція. Занепав на початку 1970-х років, 

перетворившись на одну з субкультур. Був одним із символів епохи. Його учасники 

називали себе «Поколінням квітів, Дітьми квітів, Love Generation». 

Хіпі  зневажали стабільну постійну роботу,  заперечували споживацький 

характер консервативного суспільства . Таким чином, можна сказати, що хіпі 

протиставляли себе “білим комірцям” Білі комірці — працівники розумової праці, 

службовці, чиновники, працівники апарату управління, менеджери, інженерно-

технічний персонал. Представники середнього класу, наймані працівники.  Термін 

ввів американський письменник Ептон Синклер, який так образно називав 

службовців, адміністраторів  1930ті роки. Він вживав цей зворот у зв’язку з тим, що  

протягом 19-20 ст клерки в Європі та Америці одягалися в білі сорочки з комірцем, 

частіше всього, це були  знімні білі комірці 

mailto:nata03savinets@gmail.com
mailto:hamisek@ukr.net
https://uk.wikipedia.org/wiki/1965
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BA-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB
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.Ідеологія та світогляд хіпі 

Основними складовими ідеології субкультури хіпі є: 

1. Зневага до інтелектуальних пошуків — головний принцип їхнього стилю 

життя. 

2. Основні цінності — це свобода, радість життя та безмежна любов до усіх 

людей без огляду на їхню расову чи релігійну приналежність. 

3. Протистояння загальноприйнятим нормам і культурі споживання. 

4. Демонстративна бідність. 

5. Захоплення східним містицизмом. 

6. Життя за принципом існування «тут і зараз». 

7. Культ кохання і наркотиків. 

Ознаки справжнього хіпі: 

 Першою ознакою справжнього хіпі можна назвати ставлення до роботи і 

трудової дисципліни. Справжній хіпі зі зневагою ставився до постійної роботи, хоча 

він цілком здатний був трудитися як поденник. Зовсім інакше сприймав він працю для 

власного задоволення або на благо комуни. Головним в такій праці для нього була 

можливість самостійно розпоряджатися своїм часом. 

 Другою ознакою можна позначити інтерес до наркотиків. Повсякденною 

практикою для хіпі було куріння марихуани, також було поширеним вживання ЛСД. 

Хіпі особливо цінували здатність наркотиків приводити настрій окремої людини в 

унісон з настроєм навколишніх. Взагалі, різницю між хіпі і наркоманом можна 

визначити так: якщо наркотик пропонує одкровення і кайф, для наркомана первинний 

кайф, для хіпі — одкровення. Наркотики для хіпі — лише менш витратний спосіб 

усвідомити те, що інакше можна осягнути тривалою медитативною практикою і 

читанням мантр. 

 Третю ознаку умовно можна визначити як прагнення до відокремлення 

від суспільства. Для хіпі цей принцип є не банальним протестом, а справжнім 

пошуком альтернативи, спробою знайти якесь якісно інше життя. 
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 Життєву позицію хіпі добре ілюструє принцип «Займайся своїм ділом». 

Для хіпі це значило звернути свій погляд на проблему самоактуалізаціі, залишивши 

зовнішній світ осторонь. 

Імпульсом у межах розвитку контркультури, що спричинився до появи хіпі, 

стала поїздка письменника Кена Кізі з комуною Merry Pranksters(Приколісти) 

розфарбованим автобусом у липні 1964 з містечка Ла Хонда в Каліфорнії до Нью-

Йорка, і початок активних військових дій США у В'єтнамі в лютому 1965 році. 

До нового руху вливається біла молодь, котра походила з середнього класу, 

заперечувала споживацький характер консервативного суспільства, насильство. 

Поширюються заклики до єднання з природою, виникають «сільські» комуни. За 

основу правила автентична культура американських індіанців. Від початку 

контркультура хіпі була пов'язана з наркотичними впливами, зокрема ЛСД. 

Проте наприкінці 1966 року, після поразки нових лівих на виборах губернатора 

Каліфорнії і до Конгресу США, в середовищі хіпі поширюються настрої втечі від 

суспільства (вони називали це «жити за межами катастрофи»), захоплення 

наркотиками. Героєм стає професор Тімоті Лірі з його пропагандою ЛСД, як засобом 

досягнення всезагальної любові і миру. Поряд із захопленням індіанською 

автентикою і християнськими течіями, поширюються східні вчення буддизм, 

кришнаїзм. Сформувався типовий зовнішній вигляд хіпі — довге волосся, бороди, 

амулети, браслети, довгі сукні з індіанськими узорами, екзотичний одяг яскравих 

«психоделічних» барв. Гаслами стають Love, Peace, Freedom («Мир, любов, 

свобода»), Sex, Drugs & Rock'n'roll(«секс, наркотики, рок-н-ролл»), Turn In, Turn On & 

Drop Out, («налаштуйся, врубайся і випади»), Make love, not war(«кохайтеся, а не 

воюйте»). Своїм символом хіпі, подібно до інших тогочасних лібертіанських рухів, 

обрали пацифік, запозичений у пацифістів. Проте засилля наркоманії, поява 

наркоторговців і поліцейські облави виснажують рух. 6 жовтня 1967 у Хейт-Ешбері 

Диґґери провели символічну вуличну акцію «Похорон хіпі». 

Одяг хіпі реалізує одразу декілька функцій. 

Практична функція  пов’язана з подорожуванням, яке відігравало важливу 

роль в житті хіпі Такі елементи костюму, як майка, джинси, кеди вважаються 

представниками  спільнот хіпі  дуже зручними і практичними. Хіпі часто мусять 

ночувати на вулиці, у лісі і т.д,  тому безглуздо піклуватися про чистоту одягу 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%96%D0%BF%D0%BF%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%96%D0%B7%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0_(%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Merry_Pranksters&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/1964
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B0_%D0%A5%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/1965
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%A1%D0%94
https://uk.wikipedia.org/wiki/1966
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%96%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%96_%D0%9B%D1%96%D1%80%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%97%D0%B7%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/6_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1967
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B5%D0%B9%D1%82-%D0%95%D1%88%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%96&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B8%D2%91%D2%91%D0%B5%D1%80%D0%B8&action=edit&redlink=1


Філософські та культурологічні проблеми людства 

 очима студентства 
 

Всеукраїнська студентська науково-практична конференція 

 
 
  

 
92 

 

Естетична функція. Люди, приналежні до «традиційного суспільства », кажуть 

про  «неопрятність» хіпі, маючи на увазі  в першу чергу розтягнуті  свитери та потерті 

джинси. Та в колі самих хіпі перебільшена неохайність має смислове значення: 

здобувши нову річ, її прагнуть оживити, надати їй індивідуальноості. Особливо 

гарним вважається одяг, в створенні якого приймав участь той, хто його носить. 

Зазвичай способом такої участі було вставлення клині в джинси, написи на майці, 

пір’я, вишивка та інші елементи.Хіпі мішали у своєму одязі фолклорні елементи і 

мотиви різних народів, зокрема індійські та інші східні мотиви, ще циганські, 

індіанські, марокканські. Головне, щоб одяг не заважав рухатися та виражав 

індивідуальність людини, що його носить. Також було присутньо багато квітів. У 

волоссі, на одязі. Хіпі казали, що вони діти квітів  

Функція статевого розділення відсутня, одяг може бути однаковим для 

чоловіків і жінок. В компанії навіть не одразу можна було зрозуміти, де хлопці, а де 

дівчата. 

Браслети 

Браслети мали велике значення. Це не тільки прикраса, а і оберіг, амулет. 

Плететься з ниток чи бісеру .Обов’язково плететься в подарунок, індивідуально 

підбирається візерунок та набор кольорів. Зазвичай браслет не має застібки, його 

носять поки не перетруться нитки та він не загубиться 

Обов’язковим атрибутом була невелика сумка, в яку складали найнеобхідніші 

в дорозі  речі, наприклад документи. Сумка зазвичай шилася хазяїном, 

прикрашалася бісерною вишивкою та написами. Матеріалом служили природні 

тканини, як бавовна, льон, конопля.Ще однією особливістю зовнішності хіпі є довге 

волосся. Це своєрідний протест, виклик суспільству, де волосся коротко підстригають 

та збирають  у зачіски. Хіпі надають довгому волоссю особливого магічного 

значення.  Навіть вважалося, що чим довше волосся, тим більший авторитет має 

хіпі.  

На розквіт цього молодіжного руху стало модним серед творчих людей та 

молоді, наслідувати зовнішні атрибути хіпі, не підтримуючи суть та зміст цієї 

субкультури. У багатьох магазинах продавався  одяг та аксесуари, що наслідували 

стиль хіпі. Ці речі купляли ті, хто хотіли гратися в таку нову форму протесту.  
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Висновок : Хіпі – молодіжний рух людей, для яких головними були ідеї любові, 

миру, краси та гармонії. Вони нехтували матеріальними цінностями та культурою 

споживання , кращим вважали щось особливе, неповторне, зроблене своїми руками. 

Зовнішній вигляд має виражати індивідуальність, багато атрибутів виготовлялися та 

прикрашалися власноруч і саме цим мали велику цінність для хіпі.  

Список використаних джерел 

1. Стаття з Вікіпедії “Хіпі” [електронний ресурс] // Режим доступу : 
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%96%D0%BF%D1%96 

2. Стаття з наукового журналу “Киберленинка” “Хиппи Краснодара, элементы 
костюма и их коммуникативные функции” [електронний ресурс] // Режим доступу 
:https://cyberleninka.ru/article/n/hippi-krasnodara-elementy-kostyuma-i-ih-
kommunikativnye-funktsii 

3. Стаття з наукового журналу “Киберленинка” “ Источники зарождения 
молодежной культуры и ее влияние на развитие молодежной моды” [електронний 
ресурс] // Режим доступу : https://cyberleninka.ru/article/n/istochniki-zarozhdeniya-
molodezhnoy-kultury-i-ee-vliyanie-na-razvitie-molodezhnoy-mody 
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МОРАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ В СУЧАСНОМУ НАУКОВОМУ ПІЗНАННІ 

Проблема взаємовідносин науки і моральності є предметом тривалих дискусій 

в сучасній гуманітаристиці. Метою роботи є аналіз моральної складової 

фундаментальних наукових досліджень. 

Починаючи з самих витоків світогляду Просвітництва вважалося, що розвиток 

науки жодного негативу собою не несе, а лише наближає прогрес та процвітання 

людства. Але з середини ХХ віку на повістку денну стало питання про 

відповідальність вченого перед суспільством. Вважається, що суспільну 

відповідальність за винаходи науки і технології можуть нести лише саме науковці-

прикладники та технологи, а не вчені, що займаються лише фундаментальною та 

теоретичною наукою. Але вважалося також, що навіть «чистий» вчений не тільки 

може, а й повинен замислюватися над наслідками своїх досліджень. Але якщо 

дотримуватися думок того, що «відповідальні всі», треба також пам’ятати, що ці самі 

наслідки дуже часто становляться абсолютно непередбачуваними. Прикладом цього 

є роботи Альберта Ейнштейна по теорії відносності: лише через сорок років після її 

опублікування світ похитнули новини про те, що була підірвана перша у світі атомна 

бомба, а звільнення енергії при вибуху проходить згідно основному рівнянню цієї 

теорії. Якщо увесь світ не зміг передбачити таких масштабних наслідків за сорок 

років, то як міг Ейнштейн передбачити це наодинці лише за десять років, які він 

працював над нею? Одним з вирішальних факторів цього явища є також те, що 

практичні технології наздоганяють результати фундаментальних досліджень лише 

через 15-20 років, якщо не більше. Але все ж в теперішню добу поширені думки, що 

вчені, працюючі у сфері фундаментальних наук, мають нести вагу моральної 

відповідальності наряду з прикладниками й технологами. Підкріплюються ці думки 

mailto:drozhanova@ukr.net
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наступними аргументами: інтервал між науковими відкриттями та їх практичними 

застосуваннями різко скоротився, і дуже рідко вчений-теоретик може посилатися на 

те, що не знає, як його відкриття може буди застосовано; організовуються 

промислові лабораторії, в яких над одним і тим самим проектом ведуться як 

фундаментальні, так і прикладні розробки; існують фундаментальні дослідження, що 

можуть, навіть без практичного застосування, бути надзвичайно небезпечними 

(прикладом цьому можуть бути роботи з маніпулювання людським ДНК) [1, С. 227–

230]. 

Отже, взаємовідносини між фундаментальними дослідженнями та їх 

прикладними розробками суттєвим чином змінилися, і ці особливості сучасної науки 

змушують науковців посилити соціальну активність з попередження негативних 

наслідків наукового розвитку. 

Список использованной литературы: 

1. Ратніков В. С. Основи філософії науки і філософії техніки [Текст]  / В. С. 
Ратніков. – Вінниця : ВНТУ, 2012. – 291 с. 
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АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ ЕТИКИ МЕДИКО-БІОЛОГІЧНИХ ЕКСПЕРИМЕНТІВ НАД 

ТВАРИНАМИ 

Актуальність. Бурхливий розвиток медико-біологічних досліджень в XX 

столітті призвів до того, що в даний час в світі щорічно використовується понад 100 

мільйонів експериментальних тварин. У зв'язку з цим, а також з посиленням 

загальнопланетарної екологічної кризи постає питання про необхідність обмеження і 

раціоналізації експериментів на тварин з метою зменшення шкоди, що завдається 

людиною тваринному світу.[1] 

Метою роботи є дослідження етичних норм и правил по відношенню до 

піддослідних тварин . 

Основний текст. В даний час тварини незамінні при визначенні активності і 

безпеки безлічі речовин, в тому числі і тих, які ніколи не існували в природі. До них 

належать косметичні засоби, фармацевтичні препарати, харчові добавки, штучні 

шкіри, хімікати для сільського господарства і ряд інших. Нарешті, це нова медична 

апаратура профілактичного і лікувального характеру. Цілком очевидно, що без 

експериментів на тваринах ніхто не допустить використання в медицині нових 

речовин або апаратури. [2] 

Для імітації певних випадків типу спадкового захворювання, наприклад — 

хвороби Хантінгтона, здійснюється генетична модифікація тварин. У інших випадках 

імітуються складні, багаточинні захворювання з генетичними компонентами (діабет, 

рак). Таке моделювання дозволяє зрозуміти процес і причини розвитку захворювань, 

а також розробляти і випробовувати нові ліки. Переважно використовуються різні 

миші, оскільки генетичні модифікації найефективніше діють на них. Менше 

mailto:marikaya.1997@gmail.com
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застосовують щурів, свиней, овець, птахів, риб, амфібій. Також деякі тварини мають 

природну схильність до тих же захворювань, що і людина: кішки застосовуються для 

дослідження вакцин від вірусу імунодефіциту і вивчення лейкемії; деякі породи собак 

можуть страждати від нарколепсії; броненосці можуть хворіти на лепру, так як 

бактерії, що викликають це захворювання, поки не можуть бути вирощені штучно, 

броненосці є їх джерелом для отримання вакцини. Іноді у тварини викликається 

захворювання з симптомами і патологією, що бувають у людей. Серед таких — 

припинення потоку крові в мозок для провокації інсульту, введення нейротоксинів 

для викликання пошкоджень, схожих з такими, як при хворобі Паркінсона.[3] 

Лише в небагатьох країнах прийняті закони, спрямовані на захист тварин, що 

використовуються в медико-біологічних дослідженнях. Закон або обмежує 

проведення експерименту в відповідних умовах і тільки особами, які отримали 

спеціальний дозвіл, або спрямований проти жорстокого поводження з тваринами. 

У 1985 р Рада міжнародних медичних наукових організацій розробила і 

прийняла 11 основних принципів роботи з лабораторними тваринами. На ці принципи 

необхідно спиратися при створенні законів щодо захисту тварин і використанні їх в 

експериментах в конкретних країнах. 

Вище зазначені принципи враховують застосовування при необхідності 

математичних моделей, машинного моделювання та біологічних систем in vitro; 

проведення експериментів над тваринами тільки після ретельного розгляду їх 

значення для здоров'я людини або самих тварин і для прогресу біологічних знань; 

при відборі тварин обмеження їх мінімальною кількістю, яка потрібна для отримання 

науково достовірних результатів; умертвляння безболісним способом тварин, які до 

кінця або в процесі експерименту або по його завершенні будуть відчувати сильні 

або постійні болі, фізичні страждання, незручності або постійну функціональну 

недостатність, що не піддаються усуненню; забезпечення тваринам, призначеним 

для медико-біологічних досліджень найкращих і можливих умов життя і надання їм 

при необхідності ветеринарної допомоги.[4] 

Питання про доцільність використання тварин в біомедичних дослідженнях 

широко дискутується і не вирішено остаточно, і в даний час існують дві протилежні 

точки зору. Відповідно до першої з них, що отримала назву «антропоцентризму», 

людина, будучи вінцем світобудови, має необмежене право використовувати тварин 

в своїх інтересах, в тому числі і при проведенні біомедичних досліджень. Відповідно 
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до другої точки зору, що іменується «біоцентризм», що оточує нас тваринний світ 

має рівні з людиною права і не може бути об'єктом експлуатації людиною. 

Висновки. Таким чином, якщо в попередні століття жорстокі експерименти 

можна було виправдати необхідністю отримання фундаментальних знань в 

медицині, то в сучасних умовах терзання тварин не мають ніякого сенсу. Перед 

наукою поставлена інша задача - знайти альтернативний спосіб експерименту. До 

того ж слід завжди пам'ятати про те, що ставлення людини до живого - це показник 

його рівня моральності та порядності. 

Список використаних джерел: 

1. Касаткина T.Б. Этика экспериментальных исследований на животных в 
космической биологии и медицине. [Електронний ресурс] // Режим доступу: 
http://pravo-zoozahita.ru/etika-eksperimentalnyx-issledovanij-na-zhivotnyx-v-
kosmicheskoj-biologii-i-medicine/ 

2. Гоглова О.О. Этика работы с экспериментальными животными [Електронний 
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3. Основи біоетики та біобезпеки: навчальний посібник [Текст] / С. В. Білоконь – 
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КАТЕГОРІЯ ЗНАННЯ У ФІЛОСОФСЬКІЙ ТЕОРІЇ ПІЗНАННЯ 

Філософська думка ще за часів Античності убачила в пізнанні цілу низку 

проблем, які залишаються актуальними дотепер. Зокрема, важливе значення має 

з’ясування сенсу, що вкладається в ключову для філософської теорії пізнання 

категорію знання. Метою роботи є аналіз різних аспектів розуміння знання як 

філософської категорії. 

Відповідь на питання про те, чи можемо ми пізнавати світ, залежить від нашого 

розуміння слова «знання». У повсякденному спілкуванні слово «знаю» має два 

аспекти: психологічний та утилітарно-прагматичний. У психологічному розумінні 

знати щось – уміти розповісти про це. Якщо учень на уроці розповів матеріал 

(доведення теореми, географічні факти, історичні події тощо), то вчитель робить 

висновок про те, що учень вивчив і знає тему. У цьому сенсі мається на увазі, що 

буденна свідомість ставить питання відповідності знань дійсності, це само собою 

розуміється. В утилітарно-прагматичному розумінні знати – вміти використовувати. 

Якщо проектувальник розраховує міцність моста за формулою, то він знає, як це 

зробити, а також формулу, за якою проводить обчислення. 

Аналіз буденної ідеї знання призвів до багатьох теоретичних визначень 

знання. Близьким до буденного є розуміння знання у філософії прагматизму, де воно 

визначається як уявлення, здатне допомогти у вирішенні певної практичної задачі. 

Феноменологія визначає знання як очікування поведінки об’єкта або прояву його 

властивостей. У загальнофілософському (гносеологічному) сенсі знання – зміст 

суб’єкта (індивідуальна свідомість або соціальна пам’ять), що є перетвореним 

змістом об’єкта. Таким чином, знання – властивість суб’єкта, який має знання якогось 
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об’єкта (теми). Знати – вміти описати у будь-якій об’єктивованій знаковій формі. 

Основні властивості знання: інтенціональність (завжди має референт); єдність 

об’єктивного і суб’єктивного (оскільки знання об’єктивне, воно може бути застосоване 

для вирішення пізнавальних та практичних задач; суб’єктивність знання дозволяє 

йому змінюватися і бути помилковим); об’єктивованість (знання – завжди думка, 

виражена певною мовою); передаваність (на відміну від станів свідомості, знання 

може передаватись від одного суб’єкта до іншого); здатність до саморозвитку (через 

висновки передбачати майбутні прояви властивостей об’єкта або інших об’єктів) [1, 

C. 9–12]. 

Формою об’єктивування знання є численні типи дескрипцій (описань) за 

допомогою знакових систем. За предметним полем можна виділити три типи 

дескрипцій: об'єктні дескрипції, дескрипції правил користування дескрипціями і 

дескрипції навичок і вмінь. Об’єктні дескрипції – пізнавальний образ об’єкта як 

зовнішнього відносно суб’єкта. Такі дескрипції описують властивості, функції, 

структури, стани тощо. Дескрипції правил користування дескрипціями визначають, як 

використовувати певне знання для досягнення практичної або пізнавальної цілі. 

Дескрипції навичок і умінь люди щоденно використовують в стандартних 

повсякденних ситуаціях. Будь-яка окрема дескрипція та їх сукупність є текстом 

(феноменом мови). Тому важливою ознакою знання є дотримання правил граматики 

даної мови. Якщо правила порушені, немає правильно висловленого знання [2, C. 

19–23]. 

В сучасній гносеології застосовується поняття «неявне знання» як певний 

неусвідомлюваний суб’єктом зміст його свідомості, який він застосовує автоматично, 

за звичкою, досягаючи цілей. Такий стан свідомості, звичайно, виконує функції 

знання, але таке «неявне знання» не має властивості передаваності. Згідно 

визначення, назвати знанням ми можемо лише такий стан свідомості, якому можна 

навчити іншого. Отже, «неявне знання» є знанням в строгому сенсі цього слова, якщо 

суб’єкт здатний його вербалізувати або навчити іншого know how (через показ). 

З’ясування сутності, ознак та властивостей знання залишається важливим 

питанням теорії пізнання у зв’язку з поширення застосування цієї центральної 

гносеологічної категорії в суспільствознавстві для позначення специфіки сучасного 

етапу суспільного і технологічного розвитку, на якому знання як таке стає провідною 

економічною та ресурсною цінністю. 
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ІНТУЇЦІЯ В СУЧАСНОМУ НАУКОВОМУ ПІЗНАННІ 

В епістемологічному дискурсі сучасних філософії  та науки інтуїція постає як 

невідрефлектоване, передпонятійне знання, яке ще не прийняло логічно визначені 

форми, існують різні оцінки тієї ролі, яку відіграє інтуїція в науковому пізнанні. У 

роботі розглянуто інтуїцію як ірраціональний елемент в науковому пізнанні. 

Небагато знайдеться настільки невизначених понять, як «інтуїція». У 

філософському контексті під інтуїцією розуміють дораціональну здатність (чуттєва 

інтуїція), надраціональний дар (чиста інтуїція, інтуїція сутності, містична інтуїція) або 

різновид розумового процесу (інтелектуальна інтуїція). Для філософів інтуїція – 

майже завжди здатність людського розуму, що відрізняється як від чуттєвості, так і 

від розуму та являє собою автономний засіб пізнання, а саме раптове, повне і точне 

осягнення. Не слід виокремлювати інтуїцію як самостійний засіб пізнання. Засобами 

пізнання ми користуємось рефлексивно, свідомо обираючи їх. Інтуїція спонтанна. Ми 

не можемо «застосовувати» інтуїцію, коли бажаємо. Осяяння приходить само, а не 

за нашою волею. Але практика демонструє, що інтуїція має дві детермінанти. Одна 

природна – деяка вроджена здатність, бо не усі люди володіють однаково 

розвиненою інтуїцією. Інша детермінанта – глибока заглибленість суб’єкта пізнання у 

тему чи предмет. Той, хто довго та багатостороннє обмірковує певний предмет, може 

розраховувати, що осяяння здійсниться. Але гарантій нема. Звідси і роль інтуїції у 

пізнанні: вона є моментом прориву, точкою біфуркації. Творчість, у тому числі 

пізнавальна, без інтуїції неможлива. З точки зору пізнавальної дії інтуїція є ніщо інше, 

як уява. Проте може існувати і зусилля уяви, навмисне «вигадування», але це не 

інтуїція. Характерними рисами інтуїтивного знання є: неусвідомленість шляху, що 
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приводить до результату; раптовість; новизна та неординарність; безпосередня 

очевидність. 

У математиці проблема Інтуїції багато в чому пов'язана з проблемами 

обґрунтування, оскільки в процесі доказу математик нерідко несвідомо спирається на 

положення, які явно не сформульовані, не виражені в мові. Кант вважав, що на 

інтуїції простору базується геометрія, а на інтуїції часу – арифметика. Виходячи з 

того, що всі теореми геометрії доводяться за допомогою побудов, і що самі побудови 

виконуються в інтуїтивно уявленому просторі, Кант зробив припущення, що в 

математиці «усі висновки вбезпечуються від помилок тим, що кожен із них 

показується наочно» [1, С. 420].  

Схожу ідею про роль інтуїції в математиці висловлює і німецький мислитель 

Курт Гедель. На його думку, вся математика спирається на особливий вид інтуїції, 

що розуміється як здатність безпосередньо виявляти властивості математичних 

сутностей і формулювати їх у вигляді аксіом. З точки зору Геделя, така інтуїція 

споріднена чуттєвому сприйняттю в емпіричних науках, породжує числа, геометричні 

фігури або множини. Вона ж служить специфічним критерієм істинності загальних 

положень математики, які самі не є інтуїтивно ясними, але повинні бути прийняті (так 

само як і будь-яка добре обґрунтована фізична теорія) хоча б через те, що вони 

служать ефективним засобом вирішення будь-яких математичних проблем [2, С. 20]. 

Пуанкаре активно відстоював точку зору про те, що неможливо отримати нові 

результати в математиці, спираючись тільки на логічні засоби, що нове з 

необхідністю пов'язане з інтуїцією, на яку математики спираються навіть при доказі 

вже виведених істин. Він стверджував, що математична творчість нерозривно 

пов'язана з інтуїцією, що розуміється їм в кантівському смислі як чуттєве споглядання 

[3, С. 16–21]. Спираючись на дослідження своєї власної творчості, Пуанкаре показав, 

що для інтуїції характерні несвідома діяльність розуму і результат цієї діяльності, що 

раптово являється досліднику, що ефективність несвідомої розумової діяльності і 

навіть сама її можливість багато в чому залежать від попереднього і наступного за 

нею етапів свідомої роботи. На ці ж особливості математичної творчості звертав 

увагу в одній зі своїх робіт і французький математик Жак Адамар, який виділив етапи 

«підготовки» (усвідомленого дослідження проблеми), «інкубації» (неусвідомлюваної 

діяльності мислення), «осяяння» (раптового усвідомлення знайденого рішення) і, 

нарешті, «перевірки і теоретичного оформлення» знайденого результату [4, С. 31–
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35]. Отже, значення інтуїції в математичній творчості очевидне. Жодне математичне 

відкриття без неї не було б можливим. Звичайно, цей висновок стосується не тільки 

математики. Відомий американський соціолог Рендалл Коллінз в одній із своїх робіт 

пише, що «ідея повної та суворої формалізації, операціоналізації й вимірювання 

всього і вся в науковій теорії – химера. У будь-яких пунктах теорії завжди 

виявляються неформальні поняття й інтуїтивні скачки думки» [5, С. 42]. 

У цілому, можна зазначити, що, будучи переважно особистісним феноменом, 

значною мірою зумовленим соціокультурним середовищем, в якому існує 

особистість, інтуїція вимагає серйозного і глибокого вивчення.  
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ПАТТЕРНЫ БЕДНОСТИ В МОЛОДЕЖНОЙ МОДЕ ПОКОЛЕНИЯ 

Y(ПРОТИВОПОСТАВЛЕНИЕ ПАНКОВ И ОБЕСПЕЧЕННОГО ТРАДИЦИОННОГО 

ОБЩЕСТВА) 

Цель работы – анализ особенностей молодежной моды субкультуры панков, 

их протест массовой культуре и моде старшого поколения. 

Основной текст: 

Хотя по своей сути все молодежные субкультуры в большей или меньшей 

степени протестуют против упорядоченного мира взрослых, наиболее часто к 

таковым относят хиппи, панков и хип-хоперов. Распространение в России / СССР 

субкультуры панков происходит в период перестройки и, хотя она в этот период 

находилась в тени движения металлистов, все же была связана с определенной 

социальной протестностью. Этот стиль начинает активно распространяться в 1970-х 

– 1980-х гг., вместе с музыкальным направлением панк-рока. Столицей молодых 

людей, отчаянно не желавших прощаться с юностью и демонстрирующих это в 

агрессивной форме, стал Лондон, точнее – магазин Seditionaries, принадлежавший 

Вивьен Вествуд и Малкольму Макларену - дизайнерам, создававшим одежду в стиле 

"панк". Макларен также был менеджером культовой панк-рок-группы Sex Pistols, на 

музыкантов которой ориентировались многие молодые люди 1970-х. 

Прежде всего, панк должен был выделяться чисто внешне. И чем более он 

выделялся, был эпатажным, тем лучше. Одежда панков выглядела нарочито 

небрежно, девушки стремились внешне походить на мужчин, отвергая всякий намек 

на элегантность и женственность. Разорванные колготки, прозрачные сетчатые 

блузки, сквозь которые было видно белье, грубая обувь на платформе, брюки-трубы 
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и вывернутые наизнанку футболки были все обвешаны металлическими деталями: 

цепями, крестами, кольцами, шипами, булавками. Иногда "аксессуары" панков были 

по-настоящему шокирующими: в одежде бунтующие подростки использовали мешки 

для мусора, бритвенные лезвия, цепочки от сливного бачка, рыболовные крючки, 

гильзы от патронов, свастику. В основном, вся одежда была черного цвета. Панки 

создавали свои костюмы на основе эклектичного смешения одежды, купленной в 

секонд хэндах, военной формы, списанной с армейских складов, разорванной 

одежды и любых вещей, которые они превращали в украшения. Также они 

использовали агрессивный макияж и прически ярких цветов и необычных форм. 

Позднее, в 1990-е гг., стиль несколько изменился, появились черные строгие 

костюмы, полосатые носки и кеды. 

Всем своим внешним видом молодые люди бросали вызов всему 

консервативному и приличному, эпатируя старшее поколение как одеждой, так и 

макияжем, и прической. К слову, не помешало бы описать и моду среди старшего 

поколения, дабы лучше понимать степень различия между эпатажной молодежью и 

консервативными взрослыми. В начале десятилетия в моде старшего поколения 

были еще сильны тенденции 60-х с их геометрией – простыми линиями и А-

образными силуэтами. Многие вещи шились из синтетических тканей, придающих 

изделиям жесткий силуэт. Синтетические платья и блузки с крупными яркими 

узорами присутствовали в гардеробе почти каждой женщины.  

Главным символом десятилетия стали джинсы – от разодранных моделей 

хиппи до шикарных дизайнерских изделий. В 70-е джинсы носили все слои 

населения. Все больше завоевывали популярность брюки и брючные костюмы. На 

протяжении десятилетия они периодически меняли ширину – клеш от колен, 

суперклеш от бедра и, наконец, узкие модели. Еще одной культовой вещью 70-х 

стала водолазка. Их носили с брюками, юбками, сарафанами, костюмами и даже 

одеждой в этническом стиле. 

В одежде, предназначенной для взрослых женщин, в 1970-е наблюдалась 

тенденция к объемности. Гипертрофированная линия плеча и бесформенные 

модели стали одной из тенденций десятилетия. Платья, пальто и блузки 1970-х 

шились при помощи геометричного кроя. "Плечики", нашитые под одежду, впервые 

появились в 1930-х, а в 1970-х дизайнеры Клод Монтана и Тьерри Мюглер создали 

коллекцию одежды с затянутой талией и очень широкими плечами. 
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Вот теперь видя столь существенное противопоставление субкультуры панков 

модным тенденциям массовой культуры среди старшего поколения у многих конечно 

же возникает вопрос против чего или кого был направлен этот протест. Для ответа 

на этот вопрос нужно рассмотреть идеологию и образ жизни панков.  

Формально их идейной платформой является анархизм, но довольно часто 

они понимают под этим не больше, чем стремление избежать службы в армии, отказ 

от продолжения образования, игнорирование формальных видов активности и право 

выпивать столько, сколько им хочется. Классическая строка из творчества группы 

«Пурген»: «Работэйшн - полный деградэйшн». 

Панк-движение изначально представляло собой нонконформистское явление, 

попирающее общественные нормы и правила и выступающее против мещански-

меркантильного образа жизни так называемого среднего человека, обывателя, 

массы. Панк критиковал массовую культуру и все с ней связанное и 

противопоставлял себя масс-культу как нечто альтернативное. 

Панк-идеология предельно проста. Следуя ей, человек, как он думает, 

противопоставляет себя модным тенденциям современной массовой культуры, хотя 

на самом деле, ратуя против моды, ставит свое поведение в зависимость от нее. 

Ему неважно, что из себя эта мода представляет, на какие продукты культуры и 

искусства прослеживается наибольший спрос. Главное - противостояние 

большинству. Но если завтра мода изменится и большинство уже будет 

придерживаться совершенно другого образа жизни, панкам придется менять свою 

идеологию, чтобы противостоять новым тенденциям моды. В этом и заключено 

отсутствие четкой позиции, устойчивого мировоззрения. 

Вместе с тем образ жизни панков отличается такой же бездуховностью, как и 

образ жизни современной массы. Панк циничен, антиинтеллектуален и несерьезен. 

Вполне правомерно было бы сравнить его с детским инфантилизмом и незрелостью. 

Собственно, панк - это игра, это жизнь, внутри которой нет труда, нет эстетики, нет 

стремления к духовному и интеллектуальному развитию. Есть только эпатаж. 

«Я всегда буду против», - пел Егор Летов, лидер группы «Гражданская 

оборона», и эта фраза вполне отражает «идеологию» панка, которая, по сути, 

представляет из себя борьбу «знаем с чем, но не знаем во имя чего». 
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К концу 1980-х закончилась эпоха больших идеологий, новые пока что не 

успели сформироваться, и панк оказался в обществе без каких-либо ценностей и 

норм, соответственно и не было против чего бунтовать. Протест больше не 

запрещен, более того, он превращен в товар. Как сказано в романе «Generation "П"» 

Виктора Пелевина, «...в области радикальной молодежной культуры ничто не 

продается так хорошо, как грамотно расфасованный и политически корректный бунт 

против мира, где царит политкорректность и все расфасовано для продажи». 

Список використаних джерел 
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ПОЛІТИЧНА ФІЛОСОФІЯ ПЛАТОНА. ФАКТОРИ ЇЇ ПОЯВИ 

Актуальність. Сучасні політико-правові погляди неможливо осягнути без 

звернення до історії ідей, так як саме вчення минулого часто є точкою відліку для 

відповідних концепцій і їх вірної інтерпретації. 

Метою роботи є аналіз політичної філософії Платона та концепції ідеальної 

держави. 

 Основний текст.  Платон займав виняткове місце серед учнів Сократа. Дійсне 

ім`я Платона – Арістокл. Прізвисько "Платон" означає "широкоплечий". Платон 

багато мандрував. Найменш всього він був усунутим від соціальних протиріч і 

пристрастей спостерігачем, і його невгамовна активність іноді виходила йому боком. 

Так, прагнучи втілити в життя свій ідеал державного устрою при дворі сиракузького 

тирана Діонисія, філософ викликав гнів недалекого владодержця і був проданий ним 

у рабство, з якого йому, щоправда, вдалося незабаром звільнитися завдяки 

філософу – кіренаїку Аннікериду. 

 Відправним пунктом платонівського філософствування є смерть 

Сократа. Для Платона ця подія, як ніяка інша, демонструє і символізує всевладдя зла 

і страждання у світі. Пошук рятування від цього зла, осмислення його і з`ясування 

його природи складають основу проблематики платонізму. Як і його вчитель, він 

поділяв суще світ вічних нерухомих, неділимих, тотожних собі ідей (щодо цього 

очевидний вплив елеатів) і на свят мінливих, подільних чуттєвих речей. 

 Ідеї є прообразом речей, а речі — це своєрідні матеріальні тіні ідей. 

Такою була ідеалістична конструкція світу Платона, якого цілком заслужено 

вважають творцем першої систематизованої концепції об`єктивного ідеалізму. 
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 Платону властиве широке розуміння політики як «мистецтва, що править 

усіма іншими і турбується як про закони, так і взагалі про всі справи держави, 

правильно сплітаючи все воєдино». Політика у Платона вбирає в себе весь 

накопичений досвід практики державного, правового, соціально-культурного та 

морально-виховного впливу на людей та міжлюдські відносини. 

 В ідеальній державі Платон виокремлював три соціальні стани – 

правителів, воїнів ("стражів"держави) і людей фізичної праці – селян і ремісників. 

Поділ на стани відбувається на основі домінування певної частини душі в людині – 

розумної (правителі), вольової (воїни), чуттєвої (селяни і ремісники). Згідно з 

Платоном досконала держава – найвище втілення блага на Землі. А благо окремої 

людини полягає в підпорядкуванні загальному благу. Таке розуміння держави 

породило у мислителя відразу до демократії, зумовило його політичний 

консерватизм. 

 Крім зразкової держави, правитель якої керується істинним знанням, він 

виділяє тут ще три типи правління — монархія, влада небагатьох і влада більшості, 

кожний з яких залежно від наявності чи відсутності законності, поділяється надвоє. 

Законна монархія — це царська влада, протизаконна — тиранія; законна влада 

небагатьох — аристократія, незаконна — олігархія. 

Філософія Платона мала величезний вплив на подальший розвиток 

європейської філософської думки. Філософ чітко продумав і письмово зафіксував 

два своїх грандіозних проекти: ідеальний державний устрій і законодавство. Його 

ідеальний політичний устрій передбачав поділ людей на соціальні групи. І якщо 

людина займається землеробством або захистом границь, то вона не повинна 

вирішувати питання з державного устрію. А вирішувати тільки ті проблеми, які 

зустрічаються в його ремеслі. За словами англійського мислителя Альфреда 

Вайтхеда (1861–1947), всю європейську філософську традицію можна розглядати як 

коментар до Платона. 

Список використаних джерел 
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ПОКОЛІННЯ X: основні характеристики у філософсько-антропологічному 

дискурсі 

Актуальність: Покоління Х – це покоління батьків сучасних школярів та 

студентів. Дослідження його філософсько-антропологічних характеристик необхідно 

для того, щоб вирішити одвічну проблему взаєморозуміння батьків і дітей у 

сучасному ХХІ столітті. 

Метою роботи є сформувати поняття про покоління Х. 

Відповідно до теорії поколінь, кожні 20 років на світ з'являється нове покоління, 

система цінностей якого в корені відрізняється від цінностей попередників. Розуміння 

прагнень і цінностей іншої людини - це ключ до успішної співпраці в будь-якій сфері, 

будь то робочі стосунки, особисте життя або неформальне спілкування. 

Представники покоління X мають унікальну систему цінностей, яка дозволяє їм 

досягати високих результатів у всіх сферах життя. 

Формування системи цінностей представника кожного нового покоління 

фактично закінчується до 11-15 років, після чого вона тільки доповнюється і 

зміцнюється. Уже в цьому віці можна помітити перші відмінності: ставлення до інших 

людей, грошей, матеріальних і духовних благ, стиль споживання і поведінки в цілому 

Покоління X - термін, який застосовується до поколінням людей, що 

народилися в різних країнах з 1965 по 1979 рр., Рідше - 1961-1981. 

У США Поколінням X зазвичай називають покоління людей, які народилися в 

період спаду народжуваності, який настав після демографічного вибуху. 

Потрібно зауважити, що це покоління в самий розпал свого соціального життя 

виявилося на зламі століть. Воно потрапило в ситуацію, коли технології почали 

змінюватися багаторазово на очах одного покоління, викликаючи вибух соціальних 

mailto:hamisek@ukr.net
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трансформацій. Саме це покоління знає життя поза ери інтернет. Вони можуть 

порівняти і зрозуміти переваги і недоліки інформаційних технологій і темпу їх змін. 

Більше ніколи в історії не буде такого покоління. 

Страусс і Хоу виділяють різноманітні впливи, які сформували Покоління 13: 

 невдоволення владою,  

 брак довіри керівництву, особливо інституційному; 

 величезна політична індиферентність;  

 зростання кількості розлучень;  

 зростання кількості жінок-матерів на виробничих місцях; 

 нульовий приріст населення; 

 доступність пероральних протизаплідних засобів; 

 зростання кількості розбіжностей в освітній системі; 

 скорочення фінансування системи освіти і важкодоступність 

студентських позик; 

 зміни в кар'єрні перспективи пред'являють підвищені академічні вимоги і 

вимоги до інтелектуальних здібностей; 

 проблеми навколишнього середовища та екології; 

 створення Інтернету;  

 завершення Холодної війни. 

На формування системи цінностей «іксів» вплинули: війна в Афганістані, 

чеченська війна, застій і падіння соціалістичних режимів, закінчення холодної війни, 

відкриття кордонів, свобода пересувань, глобалізація, зростання числа емігрантів, 

падіння і пішов бурхливий ріст економіки. 

На зміну спробам змінити світ прийшла абсолютна або часткове байдужість 

«іксів» до того, що відбувається на політичній арені. Сексуальні стосунки поза 

шлюбом стали нормою, так само як відсутність релігійності та патріотизму. 

Представники покоління X стали частіше розлучатися, проте сімейні цінності все ще 

грають для них одну з першорядних ролей. 

Ці люди не звикли до стабільності. На їхніх очах вся система світу змінювалася 

докорінно, і вони звикли до складнощів, пов'язаних з цими змінами. Їм чужий 

інфантилізм і занепадництво, вони - активні, кмітливі, їх можна назвати «пробивним». 

Вони розраховують тільки на себе, завжди мають план «Б», не втрачаються перед 

труднощами і готові до будь-яких складних ситуацій. 
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"Ікси" змінили світ до невпізнання. Цим людям властива висока працездатність 

і продуктивність, вони наполегливі і старанні. Для «людей X» важливу роль відіграє 

кар'єра, рівень освіти, матеріальні блага. Вони прагнуть бути успішними, але часто 

не шукають нових шляхів, а користуються давно перевіреними маршрутами.  

«Ікси» звикли всього добиватися самі. Кар'єра і життя в цілому для них є 

своєрідною покроковою стратегією. Спочатку потрібно закінчити школу, потім 

вступити до коледжу або ВНЗ, отримати професію і «корочки». Після цього 

новоспечений фахівець приходить на підприємство і починає з «низів» - працює в 

якості лінійного або молодшого офісного персоналу з перспективою на повільний, 

але вірний кар'єрний ріст. Управлінських або експертних посад «ікси» досягали (і 

досягають до сих пір) в віці 30-40 років. 

«Невідоме покоління» формувалося на зорі епохи медіакомунікацій, коли 

Інтернет і інші види мобільного зв'язку були скоріше рідкістю, ніж нормою. З цієї 

причини для багатьох «іксів» основоположну цінність має живе спілкування і 

справжні людські відносини. Вони не так залежні від соціальних мереж та Інтернету в 

цілому, тому їх картина світу набагато більш реалістична, ніж у представників Y і Z. 

Цінності: готовність до змін, можливість вибору, глобальна інформованість, 

технічна грамотність, індивідуалізм, прагнення вчитися протягом усього життя, 

неформальність поглядів, пошук емоцій, прагматизм, надія на себе, рівноправ'я 

статей. 

Головна цінність «іксів» - мати можливість вибору. 

Список використаних джерел 

1. ru.wikipedia.org/wiki/Поколение_X 

2. hr-director.ru/pokolenie-x 
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ОСОБЛИВОСТІ АНАЛІТИЧНОЇ ФІЛОСОФІЇ 

У наш час аналітична філософія вважається одним з найбільш впливових 

напрямків сучасної західної філософії, охоплюючи при цьому досить різнорідні течії, 

групи і окремих філософів, яких об'єднує не стільки тематика філософських 

концепцій, скільки загальні завдання: дослідження мови з метою виявлення 

структури думки, ясного співвідношення вербального і реального, чіткого 

розмежування значущих і порожніх, осмислених і безглуздих виразів. 

Метою даної роботи є розгляд особливостей аналітичної філософії 

У більшості філософських концепцій можна виділити дві складові. Одна - це 

виклад філософом своїх уявлень про світ і людину, про моральні принципи або сенс 

життя. Друга - це більш-менш суворі аргументи, які філософ наводить для 

обґрунтування своєї позиції і для критики інших поглядів. Першу можна назвати 

«світоглядною» (або метафізичною) стороною філософствування, другу - її 

«аналітичною» стороною. 

На початку XX століття виник напрям «аналітичної філософії», який заявив, що 

головна, якщо не єдина задача філософа - це аналітична діяльність. Філософи-

аналітики оголосили себе спадкоємцями всієї суворої, науково-раціоналістичної 

традиції в європейській філософії, до якої вони відносили Аристотеля і Декарта, 

Локка і Юма, Лейбніца і Канта. 

Визначну роль у розвитку аналітичної філософії зіграв один з найбільших 

мислителів XX ст. Людвіг Вітгенштейн. Він вважав, що філософи не повинні висувати 

ніяких навчань, «філософія є не вчення, а діяльність». Мета цієї діяльності - 

прояснення думок. Це прояснення найтіснішим чином пов'язано з аналізом мови, 

оскільки мовою задані як можливості мислення, так і його межі. При цьому мова не 

тільки висловлює, але і «переодягає думки». Тому діяльність філософа-аналітика 

Вітгенштейн також порівнював з роботою лікаря: він виліковує від «метафізичних 

захворювань», викликаних пастками мови. На основі його робіт формувалася 
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філософія лінгвістичного аналізу, або аналізу звичайної мови. Вся аналітична 

філософія 50 - 60-х рр. ХХ ст. так чи інакше опинилася під впливом "Філософських 

досліджень" Вігтенштейна. 

Ідеї аналітичної філософії вплинули на сучасну філософську думку в багатьох 

країнах. Поступово цей напрям перетворився в широкий міжнародний напрям, 

позиції якого в даний час найбільш сильні в англомовних регіонах світу. 

Список використаних джерел 

1.  Введение в философию [Текст]: Фролов И.Т. и др. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: 
Республика, 2005. - 623 с. 

2. Аналитическая философия. Под редакцией М. В. Лебедева, А. 3. Черняка. — 
M., 2006. 

3. Людвиг Витгенштейн. Избранные работы / Пер. с нем. и англ. В. Руднева. М.: 
Издательский дом «Территория будущего», 2005. — с. 440. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://gtmarket.ru/laboratory/basis/4010


Філософські та культурологічні проблеми людства 

 очима студентства 
 

Всеукраїнська студентська науково-практична конференція 

 
 
  

 
117 

 

 

УДК 1.101 

Шинкаренко А.А. 

група 1291, МННІ, Національний університет кораблебудування імені адмірала 

Макарова (Миколаїв), fort1020@gmail.com  

Патлайчук О. В. 

канд. філос. наук, доцент кафедри філософії та культурології,  
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(Миколаїв),volnistik@gmail.com 

 

 СЬОГОДЕННЯ ФІЛОСОФІЇ 

Актуальність – зумовлена постійним зверненням до теми філософії 21 ст. в 

аспекті технологічного прогресу людства. 

Метою роботи є дослідити зв'язок розвитку філософії 21 ст. та основних 

проблем предмету в аспекті технологічного розвитку людства.  

Філософія теперішніх днів – це філософія ХХІ сторіччя. Наші часи називають 

продовженням стрімкого науково-технічного процесу та революційних поглядів на усі 

сфери життя, які були започатковані у минулому сторіччі. З моменту першого польоту 

людини в космос и до сьогодення людство знаходиться у неперервному 

інтелектуальному, культурному, соціальному та технологічному розвитку. Вчені 

проводять многочленні досліди, винаходять нові технології, що полегшують життя 

людини. Психологи та соціологи з всього світу роздивляються як плюси, так і мінуси 

росту та розвитку людини у технічному плані. Велика кількість пропозицій товарів та 

послуг на зовнішньому і внутрішньому ринках сприяли як розширенню територій та 

встановленню нових контактів, так і відкрили людству нові горизонти розвитку його 

можливостей. При цьому все частіше відмічаються такі негативні аспекти, як 

надмірне споживання, підвищений попит на духовний розвиток. Морально-етичні 

орієнтири змінюються, та здається, що місця філософським проблемам у світі 

споживання та розвитку технологій немає. 

Чи можна вважати філософію наукою, що була актуальна лише у часи Канта, 

Гелея та інших представників класичної німецької школи філософії або вона ж 

лишається актуальною і сьогодні? Таке питання варто роздивлятись як з позиції 

світогляду сучасної людини, так і з позиції самого поняття філософії. Данну науку 

mailto:fort1020@gmail.com
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відносять до нематеріальних, тому і мова буде іти не про ролі та значення 

«предметного» благополуччя. Слово філософія перекладається як «любов до 

мудрості». Мудрість – це те, що набуває людина набувши певний життєвий досвід та 

пройшовши крізь життєві іспити. Мудрість – не трактується як доступна усім 

універсальна цінність, мудрість можлива лише у тому випадку, якщо людина від 

самого початку прагне до неї. Для визначення свого місця відносно філософського 

процесу сучасності, важливо враховувати характеристики дискурсивного простору 

філософії та уміти висловлювати свою позицію, точку зору. 

У різні періоди свого розвитку людство прагнуло до пізнання та вдосконалення 

як свого образу життя, так і свого внутрішнього світу. Якщо матеріальні блага 

визначати як фундамент життя, то духовні цінності були проблемою морально-

етичного розвитку, етики та філософії. Поняття філософії співвідноситься з поняттям 

світогляду, мудрості, життєвої позиції, образу мислення. У багатьох випадках 

філософія займається проблемами та питаннями буття людини, сенсом цього буття, 

призначенням, аналізом та оцінкою непредметних явищ та подій. З одної епохи в 

іншу переходили загальні поняття та постулати філософії, котрі вважають прикладом 

досконалості духу, гармонії розуму та тіла. Такі філософські течії, як постмодерн, 

постмарксизм, гендерна філософія, глобалізм, мають усіма рисами, які поєднують у 

собі тенденції розвитку людства, зміну поглядів, принципів та пріоритетів свого 

добробуту. Деякі дослідники кажуть навіть про своєобразне «забуття присутності», 

котре є синдромом сучасного стану мислячого суб’єкту. В цьому сенсі велика 

кількість філософських напрямків сучасності може тільки заважити пошуку 

унікальності та ідентичності людини. 

Якщо класична німецька та інші філософії опирались на пошуки взаємозв’язку 

свідомості, буття, потреб, моральних принципів, то сучасна філософія прагне 

вирішувати проблеми «перенасичених» надлишковим комфортом та кількістю 

пропонуємих сучасних послуг, проблеми, пов’язані з новим мисленням, діаметрально 

протилежні мисленню предків. Крім того, проблема філософії також пов’язана з 

дисбалансом та дисгармонією, викликаною у людини навмисно нав’язаними 

вимогами економіки, політики, соціума. Попередні філософські школи розглядали 

людину в середовищі її життя, сприймаючи його як індивідуума, котрому присутні як 

риси психічної еволюції, так і деградації. Сьогодні в дусі постмодернізму говорять 

лише про багато жанрів філософствування, стилей мислення, способів 
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текстотворення. Філософія відтепер існує не як реальна практика перетворення 

навколишнього світу, проти лише в якості сукупності текстів, багато з яких 

потребують впорядочення та вибору способу читання. 

Духовні та філософські проблеми 21 сторіччя на фоні розвитку людства у 

технічному, економічному плані багато у чому пов‘язані с психологічним та психічним 

станом та загальним настроєм світого суспільства з завищеними вимогами до 

особистості,складності вибору та реалізацію поставлених цілей на фоні 

інформаційного  перенавантаження, насиченість товарів та послуг, які надаються 

користовачу як фінансовому джерелу. Філософія актуалізується у рамках тих прав і 

свобод, які людина має на сьогоднішній день.  

Суспільство має створити такі умови життя,за якими буде зберігатися баланс 

духовного та матеріального і все нематеріальне буде розцінюватися як частина 

особистості людини,мати рівноцінне значення, підтримуватися та заохочуватися 

філософськими вченнями 21 сторіччя. 

Список використаних джерел 

1. Современная буржуазная философия / Под редакцией проф. А. С. 
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АНАЛІЗ ВПЛИВУ ДЕКЛАРАЦІЇ РІО-ДЕ-ЖАНЕЙРО ЩОДО НАВКОЛИШНЬОГО 

СЕРЕДОВИЩА ТА РОЗВИТКУ НА ЛЮДСЬКУ СВІДОМІСТЬ 

 Актуальність. У наш час дуже актуальною проблемою є збереження 

навколишнього середовища нашої планети для наступних поколінь. Раніше це мало 

цікавило людей: ми розвивалися разом з промисловою революціїю та амбіціями, але 

не замислювались, скільки шкоди разом з розвитком заподіємо планеті. Лише у XX 

столітті почали приділяти цьому належну увагу, наслідком якої є прийняті 

багаточисленні закони, міжнародні декларації, конвенції. Людство зрозуміло, що 

поодинці, кожен у своїй країні – планету не зберегти, потрібен «комплексний» підхід у 

виді спільної праці, бо «один у полі не воїн». 

Метою роботи є проведення аналізу впливу Декларації Ріо-де-Жанейро щодо 

навколишнього середовища та розвитку на свідомість людей та зміну ставлення 

мешканців планети до екологічної проблеми. 

Основний текст. Декларація Ріо-де-Жанейро щодо навколишнього 

середовища та розвитку була прийнята у червні 1992 року конференцією ООН з 

навколишнього середовища та розвитку і містить 27 принципів екологічно коректної 

поведінки світової спільноти. [1]. Вона є одним з основних джерел екологічного права 

більшості країн. Декларація має на меті встановлення нового справедливого 

глобального партнерства шляхом створення нових рівнів співробітництва між 

державами і людьми.  

Саме на основі цього документа почало розвиватися екологічне право, про що 

свідчить 13 принцип: «Держави повинні розробляти національні закони, що 

стосуються відповідальності і компенсації жертвам забруднення та іншої екологічної 

mailto:shmarkova99@gmail.com
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шкоди». Це підтверджує важливість декларації: люди стали не тільки замислюватися 

над збереженням довкілля, а й діяти, створивши розділ права, що захищає наш 

величезний спільний дім – Землю, впровадивши усілякі закони та акти. Також, 

прийняттям декларації було покладено початок співпраці всіх країн, що не менш 

важливо - маючи загальну проблему і мету ми стаємо ближче один до одного. Так, 

ми розуміємо, що не дивлячись на різні материки, країни, національності, мови і 

багато чого іншого, ми в першу чергу жителі нашої планети, яка у кінці XX століття 

почала подавати сигнали про допомогу. Про співпрацю чітко виголошує 7 принцип 

Декларації: «Держави співпрацюють у дусі глобального партнерства в цілях 

збереження, захисту і відновлення здорового стану і цілісності екосистеми Землі..». 

Один із принципів говорить про те, що кожна людина повинна знати, що 

відбувається з планетою, на якій вона живе. «На національному рівні кожна людина 

повинна мати відповідний доступ до інформації, що стосується довкілля, яка є в 

розпорядженні державних органів, включаючи інформацію про небезпечні матеріали 

і діяльності в їх громадах, і можливість брати участь в процесах прийняття 

рішень…». Також, з’явилась можливість використовувати судові і адміністративні 

процедури для захисту екологічних прав [3]. Отже люди, їх інформованість та 

свідомість почали грати велику роль для покращення стану планети. 

Саме у цій Декларації вперше було введено поняття сталого розвитку. Сталий 

розвиток – це такий розвиток суспільства, який задовольняє потреби нинішніх 

поколінь і не ставить під загрозу можливості наступних поколінь задовольняти свої 

потреби [2]. У Декларації це поняття згадується у 4 принципі: «Для досягнення 

сталого розвитку, захист навколишнього середовища повинний складати невід’ємну 

частину процесу розвитку і не може розглядатися у відриві від нього». Впровадження 

цього принципу впливає не тільки на свідомість окремої людини, але й на свідомість 

керівництв промислових підприємств, великих корпорацій. І хоча на першому місці у 

них виробничі досягнення та прибуток, тепер їм потрібно брати до уваги і довкілля, 

діяти з максимальною обережністю стосовно природи. 

З прийняттям декларації, люди починають розуміти, що планета гине 

безпосередньо від їх впливу. Від заводів, фабрик, небезпечних речовин, що виходять 

у атмосферне повітря, моря і океани. За всім потрібно спостерігати та контролювати, 

і починати треба не тільки з міжнародного рівня, а й з усіх звичайних людей. Кожен 

має право знати, у якому становищі знаходиться навколишнє середовище. 



Філософські та культурологічні проблеми людства 

 очима студентства 
 

Всеукраїнська студентська науково-практична конференція 

 
 
  

 
122 

 

Висновок: Прийняття Декларації Ріо-де-Жанейро щодо навколишнього 

середовища та розвитку істотно вплинуло на екологічну свідомість людей всього 

світу. У міжнародному словообігу з’явилося поняття «сталого розвитку», яке закликає 

зберегти нашу планету для інших поколінь. Також, було покладено початок співпраці 

всіх країн, відбулося об’єднання суспільних сил для вирішення сучасних проблем. 

Людство розуміє, що необхідно робити певні кроки до порятунку природи, бо все 

починається з нас самих.  

Список використаних джерел: 

1. «Декларація Ріо-де-Жанейро щодо навколишнього середовища і розвитку»: 
[Електронний ресурс]: http://www.esz.org.ua/?page_id=4153 

2. «Сталий розвиток», ВГО «Жива планета», [Електронний ресурс]: 
http://www.zhiva-planeta.org.ua/diyalnist/staluy-rozvutok.html 

3. «Конвенція про доступ до інформації, участь громадськості в процесі 
прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля», 
ООН; Конвенція, Міжнародний документ від 25.06.1998, [Електронний ресурс]: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_015 
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ЩО ВИРАЖАЄ ДЕМОНСТРОВА ПРИМАНА БІДНОСТЬ В ОДЯЗІ МОЛОДИХ 

ЛЮДЕЙ СЬОГОДНІ 

Актуальність. Проблематика з гаяння часу на непотрібні речі і як рішення 

поява нових тенденцій  .  

Метою роботи є аналіз особливостей використання засобів віртуальної та 

доповненої реальності у вищий освіті.  

Основний текст. А зараз я вам пропоную підвести підсумок нашого екскурсу в 

історію. З самого початку людське «Я» прагнуло показати індивідуальність 

особистості. З кожною зміною тенденцій моди і культури висловлювання про себе 

було незмінним фактом людської сутності. 

Прикладом може стати США в 1930-их років, коли з'явилися перші серйозні 

художні фотографії Pin-Up. Відбувались це після великої кризи. Також, я пропоную 

звернути увагу на деякі молодіжні культури: 

Однією з них є субкультура хіпі. Для хіпі 60х-70х років були характерні свобода 

дій та думки, миролюбність. Вони відокремлювались від суспільства за рахунок 

власного погляду на певні ситуації. Основною позицією хіпі були пацифізм та любов 

до природи. Культура хіпі своєю ідеологією дуже вплинуло на наступне покоління.  

Окрім культури хіпі  в СРСР в роки перебудови 1970-80 роках молоді набридли сірі 

будні. Вони хотіли драйву та мали інакше сприйняття світу. Це спричинило появу 

Панків. В Лондоні вони стали відомі як музиканти жанру панк рок. 

Але минав час і мода змінювалася. В 90-х роках, можна сміливо говорити, про 

моду у тій години  не вистачало смаку, особливо на пострадянському просторі.  

mailto:11123111leо@gmail.com
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Негласним девізом того часу стала фраза: «Якщо річ куплена, її треба носить» 

Самими  яскравими представниками стали гопники , бунт яких був виражений  

у протистоянні собі іншім субкультурам . Але з часом люди змінювалися та проблема  

з речами   проходила  і … 

Одяг став однією з основних потреб людини. З РОЗВИТКУ людського 

суспільства мода все сильніше переплітається з політичними та соціальними рухами. 

Наш одяг НЕ гірше за слова розповість НЕ лише про особистий стиль та вподобання, 

а ще й про те, що відбувається у світі. З кожною зміною культури можна помітити що 

людям завжди чогось не вистачало . Минав час ,все ставало на свої міста. Речей 

було занадто багато в наслідок чого люди усвідомили що сильно багато часу 

витрачати на одяг і від потреби економії часу з'явилася нові напрямки. 

Не так давно серед зірок з'явилася тенденція "проти шаф" це не означає що 

вони їх викидають просто одягають те що 1 з нього випаде. Переваги даного тренду 

це економія часу і позбавлення від головного болю "що мені одягнути". Цей тренд 

привів до мінімізації всього .Та дало помилкове враження якщо "я" одягнуся як зірка 

то буду "своїм". Але при  купівлі  дорогої річі яка в кредит то це мене наближає до 

високого суспільства . Ні навпаки відокремлює від реалій.  

Одним з плюсів сьогоднішнього життя є доступність інформації тепер не 

обов'язково їхати в Америку, щоб поговорити з друзями який звідти . З іншого боку 

багато інформації згубно впливають на наш світогляд, тому що не обов'язково багато  

знати достатньо, розуміти, як її знайти. Так завжди бути в курсі всього круто .Але з 

іншого боку це призводить до повної втрати себе як особистості самі не розуміючи 

ми йдемо від сім'ї проблем роботи замість того щоб виплеснути емоції і провести 

активно час ми просто отримуємо інформацію. Складаючи  свої емоції в коробочку та 

на далеку полицю. Що призводить до нервових зривів депресій дратівливості а також 

необхідності отримання нової інформації. Та рідко ця інформація корисна нам у 

житті. 

Теза: Час це непоправний ресурс, який проходить повз нас, а ми так і не 

зрозумівши цього живемо і шукаємо сенс життя хоч він завжди перед нами. 

Ps.: Спасибо поэтическому кружку “Альтанка” за наводку на мысли в 

написании ессе. 
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ПРОБЛЕМИ СВІТОСПРИЙНЯТТЯ У КОНТЕКСТІ СУЧАСНОСТІ 

Актуальність. Інтерпретація в філософії має свої особливості. Філософські 

ідеї, концепції і вчення живуть особливим способом: у деякий час історії вони 

повторно проблематизуються з появою нових контекстів, що виникають в культурі і 

стають новими предметами для дискусій на всі роки. 

Метою роботи є виявлення філософських проблем у прикладах сучасного 

життя. 

Свідомість, яка поєднує в собі елементарні (уявлення та відчуття) і вищі 

(мислення, воля, емоції, пам’ять) психічні функції, відповідає специфічно людському 

способу буття, взаємодії зі світом. Це особливе ставлення до дійсності, за 

допомогою якого людина створює своє «неорганічне тіло». Головними приймаємо 

наступні поняття: 1) свідомість – це властивість високоорганізованої матерії; 2) 

свідомість – це вища формавідображення дійсності, ідеальний образ матеріального 

світу; 3) свідомість – продукт суспільно-історичного розвитку і ускладнення матерії; 4) 

свідомість – це регулятор цілеспрямованої діяльності людини. 

Не треба ігнорувати технологічний прогрес, який вже вживлює елементи 

доповненої реальності у наше життя. Нейросеті та технології VR створюють 

додаткову свідомість, яка входить у симбіоз із людським мозком, що гарантує 

абсолютно нове світосприйняття. Ефект від цієї взаємодії ми відчуємо пізніше, але 

сам факт того, що матеріальна віртуальна реальність керую духовним аспектом 

філософії – думкою, ставить під інший ракурс основне питання. 

Процес пізнання вже не здається складним питанням, так як мережа Інтернет 

інтенсифікує цю дію. Людина навіть на рівні своєї буденної прокрастинації заповнює 
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прогалини між важливими діями, витрачаючи цей час на пасивний приток інформації 

с боку онлайн-ресурсів. Свідомість людини підштовхує її до самореалізації та 

самовдосконалення, Інтернет в цьому випадку можна характеризувати як велику 

соціальну структуру, в якій діють свої соціальні закони, наприклад, теорія Чарльза 

Кулі «дзеркальний Я», чи певні маніпуляції з боку групової психології.  

Для сучасного покоління поняття часу пов’язане з розвитком цивілізації, 

збереженням традицій, вирішенням глобальних проблем людства з метою 

удосконалення світу. З іншого боку, для людини є нормальним інтерпретувати на 

себе скороминущість часу, пов’язувати його із матерією (наприклад, коли вважають, 

що до певного року мають обов’язково щось зробити), навіть коли сучасна наука 

вважає, що є простір, а є час. Біологічні часи людини не можуть відчувати реальну 

плинність часу, тому й прив’язують його до свідомості – продукту суспільно-

історичного розвитку і ускладнення матерії.  

Проблема істини має відношення до проблеми пізнання, особливо у сучасному 

світі. По-перше, наша свідомість будує ідеальний «вимір», котрий може руйнувати 

грані реального, створювати адаптаційні перешкоди, викривляти об’єктивні речі. По-

друге, навіть коли наш захисний «купол» відтворює об’єктивну реальність, то є вона 

абсолютна чи часткова? По-третє, людський досвід базується на історії, яка в свою 

чергу пройшла тернистий шлях помилок, отже на базі цього знання будується 

недовіра до оточення як до нормального явища, наприклад, зараз у багатьох людей 

активізуються фільтри, пов’язані із вибором ЗМІ. 

Сенс життя людини характеризується кожною новою ситуацією у її житті. Якщо 

відкинути ідеї вищого замислу, то ця проблема лежить тільки у особистому колі 

справ, які інколи переплітаються із соціальними аспектами, такими як здобуття 

освіти, роботи, статусу, пошани, грошей, тому що люди – істоти соціальні. Нажаль, 

людство перейшло до епохи споживання, тому життя стало самоціллю для більшості 

забезпечених прошарків суспільства. Якщо розглядати більш бідні країни, то буде 

вже діяти марксистське положення, тому що гроші мають властивість мімікрувати 

под. будь-який сенс життя. Але кожний індивід має сам обирати сенс життя, важливо, 

щоб це було побудоване на щирих переконаннях і діях. 

Проблема смерті скоро мине для більшості сучасного світу, так як по даним 

науковців с кожним роком все більше молоді народжується, яка с часом приймає ідеї 

атеїзму. Безсумнівно це проблеми тільки певних вкрай ідеологічних держав чи 
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народів. Але якщо абстрагуватися від глобального питання, то завжди людину буде 

переслідувати страх раптової смерті або смерть близьких людей, на що ніяк не 

можна подіяти.  
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Техника в жизни человека. 

 Целью данной работы было рассмотреть новые возможности, которые 

приносит техника в нашу жизнь, понять какой вызов она бросает человечеству, и как 

мы можем ее обуздать.  

 На данный момент эта проблема актуальна для всего мира, так как возможно 

мы стоим на пороге научно- технической революции XXI века и мы должны быть 

готовы к прогрессу который она принесет в наш мир, к новым возможностям, 

которые откроются перед человечеством. 

Мы живем в стремительно развивающемся мире научно- технического 

прогресса окружены его продуктами и используем все это в нашей обыденной жизни 

и принимаем все это как данное. К настоящему времени техника охватила 

практически все виды деятельности и вовлекла в свою орбиту большую часть 

человечества. Однако наряду с этим возникают новые проблемы, требующие 

прогнозирования их отдаленных социально-гуманитарных последствий, а в 

отдельных случаях – оперативного вмешательства для предотвращения 

катастрофы.  

Современная техника стала возможной только благодаря новейшим научным 

достижениям человеческого разума и передовых научных разработок. При этом 

зачастую используя, технику человек даже не догадывается о ее разрушительной 

силе. Техника словно бросает нам вызов, для того чтобы мы направили ее мощь в 

правильное русло – созидать при этом не разрушая нашу природу. Возможности, 
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которые предоставляет нам техника, почти безграничны. Наша задача обуздать их 

для того, чтобы не попасть в зависимость от технологий. Поэтому новые технологии 

не только раскрывают перед нами новые горизонты, но и бросают нам вызов. В XX в. 

писатели фантасты такие как: А. Азимов, Р. Брэдбери, Р.Хайнлайн поднимают 

философские проблемы путей развития человечества, обсуждаются последствия 

внедрения технологий. Например: Жюль Верн в своих произведениях предсказал не 

только космические путешествия, подводные лодки, геликоптеры, но и 

искусственные спутники, и управляемые ракеты с реактивным двигателем. Он 

предсказал покорение морских глубин и первый полет человека на луну. И таких 

пророчеств сделано немало. Какие же еще предсказания о будущем скрывают 

страницы известных фантастов? Возможно, нам стоит обратить внимание и на 

произведения писателей фантастов, которые помогут нам совладать с научно - 

техническим прогрессом. 

Благодаря развитию современных технологий человечество готово 

перешагнуть, рубеж ограниченных возможностей при помощи новых технологий. Так 

как они позволяют бороться с физическими ограничениями нашего тела. На 

сегодняшний день исследования показали, что люди готовы не только принять 

бионические технологии, но и использовать их. И это не только люди с 

ограниченными возможностями. Многие мечтают о том, чтобы улучшить свое тело, 

превысить лимит ограничений. В будущем мы можем столкнуться с возникновением 

нового класса людей – киборгов. Появление нового класса влечет за собой создание 

правовых и этических норм для подобных людей. 

Техника претендует на место лидера во взаимоотношениях человека и 

реальности. Также она становится господствующей формой отношения человека к 

миру, инструментом реконструирования природы – переконструирования 

существующей природы и дальнейшее использование ее во благо человечества. 

Техника призвана облегчить труд, открыть  новые возможности для производства 

продуктов. Исходя из растущих потребностей человека, возникают новые виды 

труда, увеличиваются затраты труда. Техника делает существование всех людей 

зависимым от благ, которые она приносит в наш мир. И если аппарат перестаёт 

действовать, то комфортабельная жизнь, к которой привыкает человек, мгновенно 

перестает быть таковой. 
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Исходя из этого, мы можем понять, что новые возможности, которые нам 

предоставляет техника, должны быть направленны на создание нового мира, 

который будет не только высокотехнологичным, но и безопасным, а также развивая 

технику и бросая ей вызов, мы должны не забывать еще об одной составляющей 

нашего мира – духовной части. Ведь с развитием науки зачастую человек отрекается 

от духовных ценностей, таких как религия и мораль. Пытаясь переделать мир под 

себя, человечество даже не задумывается о последствиях. И как результат мы 

получаем глобальные климатические катаклизмы. Развивая технику, мы не должны 

разрушать нашу природу, вот главный вызов который бросает нам техника. 

Список использованной литературы. 
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ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ТЕХНІКИ 

Нині не існує чіткого та однозначного визначення поняття «техніка», хоча 

нібито всі розуміють його значення. Якщо під технікою розуміти штучно створені речі 

(артефакти), то виникає запитання: а як бути, приміром, з міськими забудовами? З 

картинами та скульптурами? З промисловими відходами? З породами свійських 

тварин та рослинами, які також певною мірою створювалися штучно? Крім того, 

нерідко йдеться про «техніку пілотування» у льотчиків, про «техніку гри» у 

музикантів, про «техніку читання» у школярів. Універсальне визначення техніки 

повинно охопити всі ці сутності. 

Можна спробувати виділити найсуттєвіші ознаки техніки й побудувати 

філософське визначення на їх основі. Німецькі філософи-техніки X. Ленк та Г. 

Рополь здійснили аналіз прикмет техніки, виявлених у німецькій філософській 

літературі, яких налічується більше десятка -- від «прикладного природознавства» до 

«прагнення до влади і підкорення природи». Простий їх перелік ні на крок не 

наблизив до розуміння природи досліджуваного феномену та розробки його цілісного 

й несуперечливого визначення. Проблема ускладнюється й у звґязку з 

розбіжностями у тлумаченні слів «техніка» і «технологія». Ще П. Енгельмейєр 

використав у російській філософії термін «філософія техніки». В англомовній 

літературі цей термін подається як «philosophy of technology», однак це не є 

«philosophy of technique». Отже, філософія техніки у західному її розумінні постає 

швидше як «філософія неподільних техніки-технології». В іншому разі більшість 

контекстів західних авторів ризикують залишитися незрозумілими або зрозумілими 
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неадекватно. Так, наприклад, французький філософ Ж. Еллюль трактував техніку як 

«суму раціонально напрацьованих методів, яким властива безумовна ефективність... 

у будь-якій сфері людської діяльності». Як бачимо, і тут йдеться про «техніку-

технологію». 

Німецький філософ Ф. Раппе, аналізуючи існуючі у філософській літературі 

тлумачення поняття «техніка», також намагався створити універсальне визначення 

«техніки-технології», виділяючи два його типи -- вузьке й широке. У вузькому значенні 

техніка, на його думку, є сукупністю предметних артефактів, створених для 

здійснення інженерної перетворюючо-конструктивної діяльності. Таких визначень 

багато. Але у всіх них варіюється та фундаментальна якість техніки, яку можна було 

б назвати принципом перетворення. Тобто техніка є тим, за допомогою чого людина 

перетворює природу, саму себе, суспільство. І головною соціальною функцією, 

культурним покликанням техніки є конструювання та реконструювання предметної 

реальності. Техніку репрезентують за допомогою знарядь, предметів або 

алгоритмічно-технологічно. Вона є тим, чим людина впливає на обґєкти, змінюючи їх. 

Але техніка є й тим, як саме вона діє щодо цих обґєктів, однак при цьому виявляє 

себе як технологія. 

Розвиток техніки -- обґєктивна передумова вдосконалення людської діяльності. 

Звісно, камґяна індустрія первісної епохи, ремісницька майстерність багатьох 

тисячоліть та сучасне високотехнологічне виробництво -- це різні етапи в бутті 

техніки та її ролі в людському житті. 

Існує кілька концепцій історичного розвитку техніки. Для марксистського 

бачення, приміром, її історія відображена послідовними щаблями: ручні знаряддя, 

ремісничо-мануфактурний період, машинна техніка, автоматизовані системи. Зміни в 

цій історії зумовлені перенесенням на технічний пристрій функцій, які раніше 

виконувала людина. «Природне» підміняється «штучним», створеним, розширюючи 

межі опанування людиною зовнішнього світу та глибин власної життєдіяльності. 

Змінюється тип звґязку між людиною і технічними робочими органами. 

Сучасний світ -- це технізований простір і технологізований час. Якщо раптом 

зникла б техніка, зникла б і людина. Людство існує і діє не в царині неполоханої 

природи, а в світі техніки -- у техносфері. 
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Американський філософ і соціолог Л. Мамфорд вважав, що відлік в історії 

сучасної техніки слід починати з початку другого тисячоліття нашої ери. Спираючись 

на досвід європейської історії, він виділив три технічні епохи: 

-- еотехнічну (1000--1750), в основі якої -- «технологія води й дерева»; 

-- палеотехнічну (від другої половини XVIII ст. до середини XX ст.), для якої 

характерними є комплекс «вугілля та заліза»; 

-- неотехнічна (від середини XX ст.), яка використовує комплекс «електрики й 

сплавів». 

В основу періодизації покладено основний вид енергії, що використовується в 

техніці, та «речовину», яка є головною у створенні технічних приладів. 

Сучасна філософія техніки не є завершеною, вона навіть не являє собою 

певної філософської цілісності. Переважно це зумовлено «дитячим» віком цієї 

філософії, відсутністю дослідницьких традицій, систематичності в накопиченому 

знанні, а також єдності щодо використання термінології. 

Свого часу різноманітні проблеми філософії техніки намагалися розвґязати М. 

Гайдеггер, Г. Маркузе, Е. Дюркгейм, А. Бергсон, К. Ясперс. Однак їм не вдалося 

знайти несуперечливі, цілісні й систематизовані рішення. Більше того, своєрідна, 

свідомо ускладнена мова праць М. Гайдеггера, приміром, робила їх незрозумілими 

для більшості практичних інженерів. К. Ясперс, що критикував у своїх працях 

антропологічні наслідки технічного прогресу для індивіда та суспільства, не надто 

заглиблювався у предмет своєї критики 

Висновок. Сучасний стан країн характеризується розвитком науки і техніки, 

появою комп’ютерів, атомної енергетики, генної інженерії, різноманітних нових 

високих технологій. І, в той же час, все більше відчувається необхідність вирішення 

глобальних протиріч шляхом гуманізації, повернення до культурних джерел. Тому що 

культура це не тільки артефакти. Це, перш за все, люди з їх світосприйняттям, 

світоглядом, психологією, менталітетом, традиціями, звичаями тощо. Отже, не 

відмова від культури, не заміна культури технічними інноваціями, а вибір стратегії 

розвитку, де значення культури як продуктивного початку техніки займало б належне 

значення. 
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ЦАРСТВО ТЕХНІКИ 

Актуальність: За останні роки прогрес пійшов далеко вперед, через декілька 

років перших людей відправлять на Марс, а сьогодні у кожного є комп’ютер у кишені, 

який може відрізняти свого власника за відбитком пальця чи розпізнати його по його 

сітчатці ока, куди все це приведе – головне питання на сьогодні. 

Мета: Удосконалення, покращення, спрощення життя людини. Задоволення 

всіх бажань та потреб за допомогою техніки. 

ХХ в. надзвичайно складний і суперечливий етап у розвитку культури. 

Величезний вплив на всі сфери життя, як в ніяку епоху до цього отримала техніка. За 

висловом М. Бердяєва: «техніка - це остання любов людини, і він готовий змінити 

свій спосіб під впливом предмета своєї любові. Все, що відбувається з миром, 

живить цю любов людини ». (Бердяєв Н.А. Людина і машина. / / Питання філософії. - 

1989. - № 2). Під технікою розуміються предмети, явища і процеси, які володіють 

такими якостями: 1) вони виготовлені штучно людьми в результаті зміни природи в 

процесі матеріалізації раніше створених ідеальних моделей; 2) вони утилітарні за 

своєю природою і мають інструментальний характер, стикаються зі світом в процесі 

практичної діяльності людей; 3) вони раціональні, тобто мають «безумовною 

ефективністю», високою відтворюваністю, закладеної в них ще на етапі створення, 

співрозмірні зі стоїть перед ними завданням і оптимізовані з інших факторів, що 

входять в поняття раціональності. 

Техніка - феномен, що забезпечує взаємодію між суспільством і природою, 

що знаходиться по обидві сторони межі між культурою і природним середовищем. 

Техніка - частина природи, навмисно перетвореної людиною. Техніка - посередник 

між культурою і природою. Розвиток техніки обумовлено культурою. Техніка глибоко 

включена в соціокультурний процес. Вона розширює можливості людини в пануванні 

над природою і неминуче тягне за собою культурні та соціальні зміни. В основі цих 

змін лежать процеси культурного освоєння суспільством нових досягнень техніки та 
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адаптації соціального середовища до породжуваним новою технікою видами 

діяльності людини. 

Техніка всюди вчить досягати найбільшого результату при найменшій витраті 

сил. Техніка є засіб, знаряддя, а не ціль. Немає технічних цілей у житті, мети життя 

лежать в області духу. Засоби життя, по думці Бердяєва, дуже часто підміняють мети 

життя. Для вченого, винахідника техніка може стати головним змістом і метою життя. 

Але підміна мети життя технічними засобами може означати применшення і 

угашение духу. Homo fuber - істота, яке виготовляє знаряддя - поширене в історії 

цивілізації, але вже свідчить про підміну цілей життя засобами життя. 

Н.А. Бердяєв розглядає парадокс: без техніки неможлива культура, з нею 

пов'язано саме виникнення культури. Водночас остаточна перемога техніки в 

культурі, вступ до технічну епоху тягне культуру до загибелі. Бердяєв виділяє в 

культурі два елементи: технічний і природно-органічний. Остаточна перемога 

першого над другим означає переродження культури в щось інше, на культуру 

несхоже. Романтизм є реакція природно-органічного елемента культури проти 

технічного її елемента. Панування техніки і машини є, насамперед, перехід від 

органічного життя до організованого життя, від рослинності до конструктивності. 

Л. Мамфорд вважає, що невірно розглядати людину як, головним чином, 

изготавливающего знаряддя тварини. (Мамфорд Л. Техніка і природа людини. Нова 

технократична хвиля на Заході. - М., 1986). Це, значить, припустити основні глави 

людської передісторії, які фактично були вирішальними етапами розвитку. На 

противагу стереотипу, в якому домінувало знаряддя праці, дана точка зору 

стверджує, що людина є, головним чином, використовують розум, виробляють 

символи, самовдосконалюється тваринам, і основний акцент всієї його діяльності - 

його власний організм. 

Поки людина не зробила щось з самого себе, він мало що міг зробити в 

навколишньому світі (К. Маркс помилявся, надаючи знаряддям праці вирішальне 

значення). Первісне мистецтво демонструє більш високий розвиток, ніж техніка. 

При своєму виникненні техніка була пов'язана з усією природою людини. 

Примітивна техніка була жізнеоріентірована, а не вузько трудооріентірована, і ще 

менш орієнтована на виробництво або влада. З давніх цивілізацій з'явилася 

монотехніка, присвячена цілком збільшення влади і багатства шляхом систематичної 
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організації повсякденної діяльності по строго механічному зразком. Звідси надалі 

послідувала збільшується механізація і автоматизація всього виробництва. Але 

виникає питання: чи сумісне це з подальшим розвитком специфічних людських 

потенційних можливостей? 

Машинне виробництво має космологічне значення. Царство техніки - 

особлива форма буття, що виникла недавно і змусила переглянути місце і 

перспективи людського існування в світі. Машина у ХХ ст. охоплює гігантські 

території і опановує масами людей, на відміну від минулих епох, де культури 

займали невеликий простір і невелика кількість людей, шикуючись за принципом 

підбору якостей. У ХХ в. все робиться світовим, все поширюється на всю людську 

масу. Воля до експансії викликає до історичного життя широкі верстви населення. Ця 

нова форма організації масової життя руйнує красу старої культури, старого побуту і, 

позбавивши культурний процес оригінальності та індивідуальності, формує безлику 

псевдокультуру. 

Техніка та динаміка її розвитку багато в чому незалежні від зовнішніх для 

техніки соціально-політичних та ідеологічних схем. Магістральний напрям розвитку 

техніки представляється незмінним для всіх країн, що володіють достатнім науково-

виробничим потенціалом, панівні ж ідеологічні установки лише розставляють акценти 

в загальному ході технічного прогресу. Матеріальні потреби людини і суспільства 

опиняються біля витоків технічного прогресу, і детерминантом його стає прагнення 

до максимально більш повному задоволенню цих потреб. Цінності суспільства 

впливають на світ техніки: раціональність, ефективність, утилітарність. Але техніка 

відносно самостійна, і у відриві від суспільства, людини техніка не підлягає 

моральному аналізу, бо техніка сама по собі - поза мораллю. 

Техніка принципово піддається розумінню та управління. Гуманітарний 

знання і культура в цілому вторгаються в технічне знання на етапі вироблення 

пріоритетів і напрямів подальшого технічного розвитку, причому без цього 

раціональне управління, планування та прогнозування технічного розвитку в 

сучасному суспільстві стає неможливим. Тільки з привнесенням в технічне знання 

елементів гуманітарного знання і інших соціокультурних факторів технічне знання 

починає набувати рис завершеної системи знання. 

О. Шпенглер підкреслював: «сама цивілізація стала машиною, яка все робить 

або бажає робити за зразком машини». (Шпенглер О. Людина і техніка. Культурологія 
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ХХ в. Антологія. - М., 1995). У культурології ХХ в. існує стійке відчуття кризи культури. 

Головне, що необхідно сьогодні - це усвідомлення нових реальностей: 

універсального характеру життєво важливих процесів взаємодії та взаємозалежності 

культурних регіонів, спільності долі людства в сучасному світі, тобто тих 

реальностей, які є джерелом цивілізації і одночасно її наслідком. 

Спільність доль різних культурних регіонів представлена «катастрофами», які 

охоплювали не тільки окремі народи, а все співтовариство: світові війни, тоталітарні 

режими, тероризм, фашизм, екологія, економічні депресії і т.д. Все це, з точки зору О. 

Шпенглера, тільки доводить помилковість еволюційного шляху всієї західної 

цивілізації. Криза в пізньокапіталістичному суспільстві може бути витіснений з однієї 

сфери суспільства в іншу: з економіки в політику або соціальну сферу. Але в області 

культури криза не може бути пом'якшений, оскільки сфера культури непідвладна 

адміністративному маніпулюванню, яке здійснює держава. 

Ситуація порушення культурної цілісності і розриву органічного зв'язку 

людини з природними підставами життя в ХХ в. інтерпретується культурологами як 

ситуація відчуження. Відчуження - це процес перетворення різних форм людської 

діяльності та її результатів в самостійну силу, панівну над людиною і ворожу йому. 

Це проявляється в безсиллі людини перед зовнішніми силами життя, у поданні про 

абсурдність існування, втрати людьми взаємних зобов'язань з дотримання 

соціального порядку, запереченні панівної системи цінностей, відчутті самотності, 

виключеності людини з громадських зв'язків, втрати індивідуумом свого «я». 

Створений людиною величезний світ культури: держава, мова, наука, 

мистецтво, технологія - загрожує погіршити саму людську особистість. (Шопенгауер 

назвав це втратою «волі до життя»: замість вдосконалення свого організму 

відбувається заміна його інструментами). Космос культури перестає підкорятися 

людині і живе за власними законами, які виходять межі духу і волі. 

Техніка дає нові знаряддя, технології, змінюється людський побут і саме 

сприйняття світу. Склалося машинне (індустріальне) виробництво, для якого 

характерно: 1) масовість виробництва, 2) динаміка виробництва вимірюється, перш 

за все, кількісними показниками (вал, прибуток, валовий національний продукт), 

головне гасло: зростання будь-яку ціну, але це збільшує ризик екологічної та 

соціальної катастрофи; 3) стандартизація, що охоплює виробництво, споживання, 

спосіб життя, масову культуру, робочу силу, освіта, управління, поведінку; 4) 
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споживання енергії, як критерій рівня життя; 5) світ розглядається як функціональна 

предметність, з точки зору «корисності », функції, а не естетики, гармонії, стилю; 6) 

постійний розрив з традицією, естетизація машинної техніки (футуризм); 7) нові 

комунікації, руйнують колишні політичні та культурні кордони, що прискорюють 

спілкування і підсилюють вплив культурних центрів на світову периферію; 8 ) 

змінюється модель мислення: зменшується роль гуманітарних принципів, 

антропоморфних образів; тяжіє природничо-науковий підхід до природи, суспільству, 

людської діяльності. 

На базі індустріального суспільства, на рубежі ХХ - ХХІ ст. формується 

постіндустріальне суспільство. Виникає нова техніка, технологія, що дозволяють 

вирішити багато проблем індустріального суспільства, але в той же час, та ж техніка 

породжує нові складності. Стала очевидною є потреба в такій парадигмі розвитку 

самої культури, де центральне місце має належати людині, а не машині. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВЗАИМОСВЯЗИ В СИСТЕМЕ «ЧЕЛОВЕК-ТЕХНИКА» 

Актуальность. Актуальность избранной темы обусловлена очевидным 

фактом глубочайшего и всестороннего воздействия техники на человеческое 

существование. Технический прогресс, открывая все новые и новые возможности и 

перспективы для человека, порождает в то же время новые риски и угрозы.  

Цель. Цель исследования заключалась в проведении анализа воздействия 

техники на характер существования (экзистенции) человека в современных 

обществах. 

Сегодня - в отличие от периода индустриализации - в машиностроении 

должны создаваться главным образом не средства механизации производства, а 

средства его автоматизации и притом не частичной, а комплексной и не жесткой 

(трудоемкой в переналаживании), а гибкой. Сегодня машиностроение в состоянии 

удовлетворить таким требованиям. создание гибких автоматизированных 

производств, заводов-автоматов, работающих по так называемой безлюдной 

технологии,- таково магистральное направление технической реконструкции 

промышленности сейчас и в будущем. 

Какие же изменения ожидаются при этом в структуре распределения членов 

общества по основным видам производства средств жизни, по соответствующим 

сферам общественного разделения труда? 

Понятно, что такие изменения зависят не только от того, какие пропорции 

сложились к настоящему времени, сколько от того, какие виды производства будут 

эффективнее обеспечивать удовлетворение развивающихся потребностей 

общества, Это зависит не только от развития структуры общественных 

mailto:ekaterina.vdovenko1@gmail.ru
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потребностей, но и от того, какие виды производственной деятельности вносят и 

будут вносить наибольший вклад в повышение производительности общественного 

труда, т.е. в производство и функционирование высокопроизводительных 

(малолюдных или безлюдных) и эффективных (ресурсосберегающих и гибких) 

автоматических производственных систем. 

Чтобы выявить эти виды производственной деятельности, необходимо 

принять во внимание функционально-технологическое содержание труда в 

нынешнем промышленном производстве и изменения в этом содержании, которые 

происходят при автоматизации современного типа. 

Важно также учитывать, что в связи с автоматизацией производства встал 

вопрос об отнесении к числу самостоятельных производственных отраслей 

деятельность по переработке информации. Для дальнейшего повышения 

эффективности вещного производства требуются таким образом, как те его системы, 

которые Маркс называл костной, мускульной и сосудистой, так и искусственная 

"нервная" система производства, т.е. техническая система, которая осуществляла 

бы основную массу операций по регуляции его технологических процессов. 

"Костно-мускульная" система производства создается в основном в процессе 

индустриализации, когда "с введением машин общественное производство в 

крупном масштабе обретает силу, для того, чтобы целиком вводить в процесс труда 

продукты, представляющие большое количество прошлого труда, целиком вводить 

их в процесс труда в качестве средств производства..."  

Однако эти большие количества прошлого труда в подавляющей части 

представляют труд, затраченный на производство вещей, вещных средств к жизни. 

Для создания "нервной" системы производства этого уже не достаточно. 

Необходимы автоматические средства фиксации, хранения, переработки и выдачи 

информации - средства информатики, информационной автоматики. Их создание 

требует большого количества и того труда, который нужен в производстве 

информационных, знаковых средств к жизни. Обусловлено это не только тем, что 

технические средства информатики являются наукоемкой продукцией, для 

производства которой нужны большие объемы научно-технической информации, 

значительные затраты труда в сфере научных исследований и опытно-

конструкторских разработок. В состав средств информатики всегда входят не только 

технические но и определенные математические и программные средства. 
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В то же время удельная трудоемкость технических (вещных) средств 

информатики благодаря автоматизации их производства значительно снижается. На 

определенном этапе развития этих тенденций производство знаковых компонентов 

информационно-вычислительных систем и устройств начинает превосходить по 

своим экономическим масштабам производство вещных компонентов этих же систем 

и устройств - информационно-вычислительной техники, ее периферийного 

оборудования, запасных частей, рабочих материалов и т.п. Так, если к началу 70-х 

годов расходы на программное обеспечение составляли не более 15% от общих 

затрат пользователей на информационно-вычислительные системы, то к началу 80-

х годов эта доля составляла более 70%, а к середине 80-х годов доля затрат на 

производство и воспроизводство программных средств приблизилась к 80% . 

Стоимостная масса продукции сферы математического программирования и общая 

численность работников, занятых в этой сфере экономики наиболее развитых в 

промышленном отношении стран, достигли масштабов, которые до того были 

характерны только для ведущей отрасли информационного производства - сферы 

научных исследований и научно-конструкторских разработок . 

Рост затрат общественного труда на информационное производство 

обусловливается, конечно, не только развитием производства средств информатики. 

Появление сравнительно дешевых средств хранения и автоматической переработки 

больших массивов информации создало лишь практическую возможность быстрого 

наращивания объемов информации. Само же наращивание этих объемов 

обусловлено ростом потребностей общества в информации по мере завершения 

промышленной революции в производственных силах и превращения вещного 

производства в преобладающую сферу производства средств к жизни и 

производства непосредственной жизни в целом. 

Рост информационных потребностей общества, осуществившего 

индустриализацию, с одной стороны, и создание обществом объективных 

возможностей (средств информатики) для удовлетворения этих потребностей - с 

другой, сформировали необходимые предпосылки для перераспределения 

общественного труда в пользу сферы производства информации. Эти предпосылки 

стали достаточными, когда в совершенствовании средств машинной информатики 

был перейден определенный "рубеж" экономической эффективности их массового 

применения. Когда каждая единица больших масс труда, затрачиваемого в 
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информационном производстве, приводит к экономии труда в вещном производстве 

в среднем более чем на одну единицу, становится целесообразным опережающий 

рост приложения труда в сфере информационного производства. 

В свете приведенных данных и изложенных выше соображений ответ на 

вопрос о ближайшем изменении структуры распределения членов общества по 

видам производства, связанным с переходом производительных сил в качественно 

новое состояние, представляется сегодня достаточно очевидным и 

подтверждающим гипотезу-прогноз начала 70-х годов о том, что "в тенденции 

доминирующим оказывается производство информации"  

Общественное производство информации всегда представляет собой 

материальный процесс - преобразование некоторого вещества или поля, придание 

ему определенной формы при помощи средств труда, органов человеческого тела. 

Соответственно в сферу производства информационных средств к жизни входят все 

процессы того совокупного совместного труда, как умственного так и физического, 

конечным продуктом которого, поступающим в обращение, являются знаковые 

системы. Труд в данной сфере производства как и в любой другой, являясь 

расходованием человеческой рабочей силы в особой целесообразной форме 

конкретного труда, в то же время есть и абстрактный труд. Поэтому при известных 

социально-экономических условиях продукты этого труда - знаковые системы - 

выступают не только в качестве потребительных стоимостей, но и в качестве 

товаров, носителей стоимости - "сгустков" абстрактного человеческого труда. Это 

находит свое выражение в стоимостных формах оценки и товарных формах обмена 

продуктов информационного производства. 

Применяемая человеком техника находится в постоянном развитии, что 

приводит к постоянному вытеснению человека из производственного процесса. В 

своем развитии техника имеет ряд этапов: - домеханический (орудийный), 

механический, электрический и электронный, каждый из последующих этапов, 

качественно отличается от предыдущего, включает его в свой состав как 

неотъемлемый элемент. Начало механического этапа совпадает со становлением 

машинно-фабричного способа производства. Электрификация технических средств 

дает начало конвейерным формам труда. Начало электронного этапа 

автоматизации приходится на период становления качественно нового, системно-

автоматизированного, способа производства. 
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Развитие системы "человек-техника" является условием коренных 

преобразований в содержании и характере труда. Широкое внедрение 

автоматизации порождает проблему "человек – техническая система". Роль 

человека в производственном процессе оценивается по тому, в какой степени он 

освобождается от рутинных однообразных операций, а его труд насыщается в 

широком смысле творческим содержанием. На механическом этапе автоматизации 

происходит технологическое (реальное по Марксу) подчинение человека 

техническим средствам труда. Человек здесь является придатком автоматической 

системы машин. Технологическое подчинение либо закрепляет социальное 

подчинение человека технике (труда-капиталу в условиях капиталистического 

способа производства), либо выступает сдерживающим фактором в том случае, 

когда техника социально подчинена человеку (иначе говоря, технические средства 

труда находятся в собственности всего общества). 

Техника может и должна служить базой для гуманизации технической 

деятельности, для использования современных наукоемких технологий к качестве 

средства реабилитации и сохранения естественной среды и освобождения человека 

от тяжелого, рутинного, нетворческого труда. Быстрое развитие информационных 

технологий большие возможности повышения интеллектуального потенциала для 

каждого человека. В этом коренится возможность совсем иначе вписать технику в 

социально-культурный контекст, видоизменить само содержание технологии, 

соединить профессиональное, технологизированное мастерство с индивидуальным 

творчеством, гармонизировать и гуманизировать научно-технический прогресс. 
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ЛЮДИНА І ТЕХНІКА: НОВІ МОЖЛИВОСТІ ТА ВИКЛИКИ ХІМІЇ 

Актуальність. Наука – це вид пізнавальної діяльності людини, спрямований 

на здобуття та вироблення об'єктивних, обґрунтованих і системно організованих 

знань про навколишній світ. У ході цієї діяльності відбувається збір фактів, їх аналіз, 

систематизація та подальших синтез на базі наявних даних нових знань, які 

дозволяють здійснювати науково обґрунтоване прогнозування майбутнього. 

Мета: мета дослідження полягала у проведенні аналізу впливу техніки на 

характер існування (екзистенції) людини в сучасних суспільствах.  

Наука має велике значення в розвитку людського суспільства. Вона проникає 

як у матеріальні, так і в духовні сфери діяльності людини. 

У літературі є ряд тлумачень поняття «наука». Одні з них визначають науку як 

суму знань, досягнутих людством, інші — як вид людської діяльності, спрямованої на 

розширення пізнання людиною законів природи і розвитку суспільства. Але найбільш 

загальним визначенням можна вважати таке: наука — сфера людської діяльності, 

функції якої розробка і теоретична систематизація об'єктивних знань про дійсність. 

Безпосередня мета науки опис, пояснення і передбачення процесів, явищ дійсності, 

які є предметом її вивчення, на основі відкриття наукою законів. Поняття «наука» 

включає в себе як діяльність, спрямовану на здобуття нових знань, так і результат 

цієї діяльності — суму здобутих знань, що є основою наукового розуміння світу. 

Термін «наука» застосовується для назви окремих галузей наукового знання. Наука 

— це динамічний розвиток системи знань про об'єктивні закони природи, суспільства 

і мислення, отриманих і перетворених у безпосередню продуктивну силу суспільства 

в результаті спеціальної діяльності людей. Використання знань у практичній 
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діяльності передбачає наявність певної групи правил, які регламентують як саме, в 

яких ситуаціях, за допомогою яких засобів і для досягнення якої мети можуть 

застосовуватись ті чи інші знання. Тому наука систематизує об'єктивні знання про 

дійсність. 

 Отже, основною метою науки є опис, пояснення і передбачення процесів та явиш 

об'єктивної дійсності, які є предметом її вивчення, з метою використання їх у 

практичній діяльності людства. 

Сукупність окремих, конкретних функцій науки формують основну її функцію — 

розвиток системи знань, які сприяють створенню раціональних суспільних відносин і 

використанню продуктивних сил в інтересах усіх членів суспільства. Наукове 

пояснення явищ природи і суспільства зафіксоване людиною і отримання нових 

знань, використання їх у практичному освоєнні світу і є предметом науки: пов'язані 

між собою форми розвитку матерії або особливості їх відображення у свідомості 

людини. 

Хімія - наука соціальна. Її вища мета - задовольняти потреби кожної людини і 

всього суспільства. Багато надії людства звернені до хімії. 

 Молекулярна біологія, генна інженерія та біотехнологія, наука про матеріали є 

фундаментально хімічними науками. Прогрес медицини і охорони здоров'я - це 

проблеми хімії хвороб, ліків, їжі; нейрофізіологія і робота мозку - це, перш за 

все нейрохімія, хімія нейромедіаторів, хімія пам'яті. Людство чекає від хімії 

нових матеріалів з магічними властивостями, нових джерел і акумуляторів енергії, 

нових чистих і безпечних технологій, і т.д. 

Як фундаментальна наука хімія сформувалася на початку XX століття, разом з 

новою, квантовою механікою. І це безперечна істина, тому що всі об'єкти хімії - 

атоми, молекули, іони, і т.д. - Є квантовими об'єктами. Головне, центральна подія в 

хімії - хімічна реакція, тобто перегрупування атомних ядер і перетворення 

електронних оболонок, електронних одягів молекул-реагентів в молекули продуктів - 

також є квантовим подією. Три головні елементи квантової механіки склали міцний і 

надійний фізичний фундамент хімії:  

- Поняття хвильової функції електрона як розподіленого у просторі та часі 

заряду і спина кутового моменту);  

http://ua-referat.com/%D0%A5%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%91%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D1%96%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%91%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8
http://ua-referat.com/%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D1%85%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8_%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%82%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97
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- Принцип Паулі, організуючий електрони з енергетичних рівнів і спінові 

станам, "розсідалися" електрони за їх власним орбиталям (хвильовим функціям);  

- Рівняння Шредінгера як квантовий спадкоємець рівнянь класичної механіки.  

У хімії (як, втім, і у всякій живій науці) постійно народжуються нові ідеї, 

відбуваються великі прориви, формуються нові тенденції. Головні, ключові події 

відбуваються в хімічному синтезі; тут відбуваються щоденні відкриття - великі і малі, 

значущі і мало помітні. 

Комп'ютерне моделювання молекул (молекулярний дизайн) і хімічних реакцій . 

Комп'ютерне моделювання хімічних реакцій - це сформована на стику теоретичної 

фізики, прикладної обчислювальної математики та хімії область знань, в якій 

створена кількісна теорія будови і основних властивостей багатоатомних молекул і 

реакцій між ними. Пройшовши досить тривалу історію розвитку, комп'ютерна хімія 

дала можливість зрозуміти, як влаштований мікросвіт на молекулярному рівні. Вона 

дозволила з досить високим ступенем достовірності виробляти чисельний прогноз. 

На підставі такого прогнозу можна судити, по-перше, про саму 

можливість існування або іншої молекулярної системи як стійкої сукупності атомів. 

По-друге, про індивідуальні характеристики таких систем (геометрична будова, 

розподіл заряду всередині молекули та ін.) По-третє, про переважних напрямках тих 

чи інших хімічних реакцій. Створення потужного програмного забезпечення поряд з 

самим розвитком ЕОМ зробило такий прогноз практично доступним широкому колу 

дослідників різних напрямків. 

Для поняття нанотехнологія, мабуть, не існує вичерпного визначення, але за 

аналогією з існуючими нині мікротехнологій випливає, що нанотехнології - це 

технології, що оперують величинами порядку нанометра. Тому перехід від «мікро» до 

«нано» - це якісний перехід від маніпуляції речовиною до маніпуляції окремими 

атомами. Коли мова йде про розвиток нанотехнологій, маються на увазі три 

напрямки: виготовлення електронних схем (у тому числі і об'ємних) з активними 

елементами, розмірами можна порівняти з розмірами молекул і атомів, розробка та 

виготовлення наномашин; маніпуляція окремими атомами й молекулами і складання 

з них макрооб'єктів . Розробки по цих напрямках ведуться вже давно. У 1981 році був 

створений тунельний мікроскоп, що дозволяє переносити окремі атоми. Тунельний 

ефект - квантове явище проникнення мікрочастинки з однієї класично доступною 

області руху в іншу, відокремлену від першої потенційним бар'єром. Основою 

http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF_%D0%9F%D0%B0%D1%83%D0%BB%D1%96
http://ua-referat.com/%D0%95%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%96
http://ua-referat.com/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD
http://ua-referat.com/%D0%86%D1%81%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%82%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9D%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9D%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97
http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%B9
http://ua-referat.com/%D0%9C%D1%96%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF
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винайденого мікроскопа є дуже гостра голка, ковзна над досліджуваної поверхнею з 

зазором менше одного нанометра. При цьому електрони з вістря голки тунельного 

через цей зазор в підкладку.  

Однак крім дослідження поверхні, створення нового типу мікроскопів відкрило 

принципово новий шлях формування елементів нанометрових розмірів. Були 

отримані унікальні результати з переміщення атомів, їх видалення та осадженню в 

задану точку, а також локальної стимуляції хімічних процесів. З тих пір технологія 

була значно вдосконалена. Сьогодні ці досягнення використовуються в 

повсякденному житті: виробництво будь-яких лазерних дисків, а тим більше, 

виробництво DVD неможливо без використання нанотехніческіх методів контролю.  

Нанохімія - це синтез нанодисперсних речовин і матеріалів, регулювання хімічних 

перетворень тел нанометрового розміру, запобігання хімічної деградації 

наноструктур, способи лікування хвороб з використанням нанокристалів.  

 З нанотрубок отримують дуже цікаві матеріали, наприклад унікальною 

міцності нанопапір: це щільні плівки з переплетених, подібно рослинним волокнам, 

джгутів нанотрубок. Нещодавно китайські фахівці навчилися прясти нанотрубки і 

отримувати таким чином вуглецеві нитки. Якщо згадати, що міцність нанотрубок в 50-

100 разів більше, ніж у сталі, то стає зрозуміло, що подібні винаходи людству дуже 

знадобляться. Знайдені цілком реальні області застосування нанотрубок - 

наприклад, в плоских дисплеях (фірма «Motorola»), які перевершують плазмові і 

рідкокристалічні аналоги, і в нановесах, що дозволяють зважити об'єкти масою 

близько 20 Фемто-грам (1 фг = 10 -15 м) - в Зокрема, віруси. 

Сьогодні вчені можуть побачити й розпізнати одну молекулу і навіть 

маніпулювати їй. Нове знання дозволяє, наприклад, побачити поверхневі комплекси, 

що каталізують багато процесів. А головне, що можна вже не тільки побачити, а й 

маніпулювати молекулами, і моделювати з них різні наноструктури.  

Хімія одиночних молекул - це в першу чергу інструмент для управління 

хімічними реакціями, а також для створення нових високих молекулярних технологій.  

Дослідники вчаться маніпулювати окремими молекулами і атомами. Все це 

необхідно для створення молекулярних конструкцій - елементів наноелектроніки, 

нанооптика або наномеханіці. Можливо, в цьому головне досягнення хімії одиночних 

молекул.  

http://ua-referat.com/%D0%9C%D1%96%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF
http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D1%96
http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D1%96
http://ua-referat.com/%D0%9C%D1%96%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF
http://ua-referat.com/%D0%92%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ua-referat.com/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%A4%D1%96%D1%80%D0%BC%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D1%96
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Якщо підсумувати все, що вже навчилися робити з окремими молекулами, то 

вийде досить значний список: вчені вміють обертати одну молекулу і орієнтувати її 

поверхні; змушувати її переходити з одного місця на інше (не тільки по площині, але і 

по вертикалі - з голки на поверхню і назад); поміщати в потрібне місце і розривати. 

Найчастіше всі ці маніпуляції контролюють за допомогою всього двох параметрів - 

струму і напруги.  

Скануючі тунельні мікроскопи та споріднені з ними прилади використовують в 

якості робочих інструментів, щоб з окремих атомів будувати наномасштабного 

конструкції. Властивості подібних наноконструкцій унікальні. Вони 

можуть мати рекордну твердість або легкість, високу адсорбційну або реакційну 

здібності. Можна цілеспрямовано змінювати провідність таких конструкцій, варіюючи 

їх атомна будова або впливаючи магнітними полями. Ці технології породжують 

безліч ідей: як застосовувати такі наноматеріали в різних галузях хімії, електроніки, 

техніки і медицини. 

Застосування електропідривної активації пульпи і розчинів є перспективним 

напрямком інтенсифікації процесів переробки мінеральної сировини та очищення 

стічних вод, що підвищує ступінь вилучення цінних компонентів при зниженні 

негативного впливу виробництва на навколишнє середовище.  

На широкому експериментальному матеріалі вивчено вплив імпульсних полів 

вибухового типу на зміну фізико-хімічних властивостей мінеральних продуктів і 

водних розчинів. Дано електричні та гідродинамічні характеристики процесу 

електропідривної обробки водних гетерогенних розчинів. Встановлено вплив ЕВА на 

зміну структурних і фізико-хімічних властивостей сульфідних і окислених мінералів.  

Аналіз проведених досліджень дозволяє зробити наступні висновки:  

- Короткочасне імпульсний вплив високовольтним розрядом великої 

потужності сприяє знеміцнення руди і створює умови для якісної пульпо-підготовці 

при скороченні часу подрібнення руди на 10 ... 15 хв у порівнянні з   

подрібненням без ЕВА;  

- Технологічні особливості електропідривної пульпо підготовці необхідно 

розглядати у взаємозв'язку з основними гідродинамічними характеристиками 

процесу; для процесу ЕВ пульпо підготовці істотну роль грають після роз’єднання 

явища і вторинні хвилі стиснення; 

http://ua-referat.com/%D0%9C%D1%96%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF
http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%9E%D1%87%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%BD%D1%94_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5
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-ЕВА інтенсифікує процеси згущення промпродукт в 2,5 - 3 рази і сокращает 

время освітлення колоїдних частинок, що містяться в стічних водах підприємств;  

-Під дією ЕВ спостерігається деструктивне руйнування токсичних органічних 

реагентів, присутніх у стічних водах багатьох хімічних підприємств; суміщення ЕВ з 

аерацією дисперговані повітрям або озоно-кисневою сумішшю дозволяє ефективно 

здійснити очищення від таких токсичних сполук, як ціаніди, феноли, фурфурол.  

Розглянуто перспективи застосування ЕВА у різних хімічних технологіях 

переробки мінеральної сировини. Створені та пройшли випробування у промислових 

умовах електропідривної установки для активації мінеральних пульп на Кентауской 

збагачувальній фабриці і Норильському ГМК, по освітленню розчинів на ВАТ 

"Красноярський алюмінієвий завод" і ВАТ "Ачинський глиноземний комбінат", з 

очищення стічних вод на ВАТ "Ачинський нафтопереробний завод" , ВАТ 

"Красноярський біохімзавод", Красноярський хімкомбінат "Єнісей". 
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ЯКИЙ ВИКЛИК РОБИТЬ ЛЮДСТВУ ТЕХНІЧНИЙ ПРОГРЕС? 

Людина виробляє та використовує продукти техніки, тому вона завжди з нею 

пов’язана. З історичного процесу ми бачимо, що є такі етапи розвитку техніки, як: 

знаряддя ручної праці, машини та автомати. 

Але який виклик робить людству технічний прогрес? Адже кожна підсистема 

підпорядковується лише їй властивим закономірностям, не дивлячись на спільне 

виконання функцій управління технікою та людиною. Завдяки техніці робота на полях 

стає легкою для аграрників, людина може здійснювати складні маніпуляції, які за 

межами людських можливостей та багато інших корисних функцій.  

Але кожен повинен розуміти, що техніка – це запрограмований пристрій, тому 

слід бути обережним та розуміти усі наслідки недбалості або «незнання». Нажаль, 

цьому існує багато прикладів, один з них – Чорнобильська катастрофа, яка 

вважається найбільшою за всю історію ядерної енергетики, як за кількістю загиблих і 

потерпілих від її наслідків людей, так і за економічним збитком. Через порушення 

правил експлуатації АЕС, скоєні персоналом ЧАЕС: 

 проведення експерименту будь-якою ціною, незважаючи на зміну стану 

реактора; 

 вивід з роботи справного технологічного захисту, який просто зупинив би 

реактор ще до того як він потрапив би в небезпечний режим; 

 замовчання масштабу аварії в перші дні керівництвом ЧАЕС. 

mailto:lesyawaveridge@gmail.com
mailto:tribulkevich@gmail.com
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Тому здібності людини, можливості техніки та особливості середовища в усіх 

сферах повинні оптимально співвідноситися з метою надійності функціонування 

системи та підвищення ефективності. 

Кожен колись питав себе: «Чи можна сподіватися, що усі біди, які пов’язані з 

технікою колись будуть підпорядковані людської владі?». Бо захоплені винаходом, 

удосконаленням технічних засобів, люди йдуть всіма силами своєї душі в сам процес 

творчості, до того ж економічно гостро мотивованого запитами ринку. 

У зв’язку з великою соціальною значущістю найбільш швидкими темпами 

розвиваються і впроваджуються нанотехнології для діагностики, моніторингу та 

лікування захворювань. Сучасний стан розвитку нанотехнологій вже дозволяє 

практично конструювати працездатні медичні нанороботи, здатні усувати дефекти в 

організмі хворої людини шляхом керованих нанохірургічних втручань, зокрема, 

прилади для контролю рівня глюкози у крові та для виробництва інсуліну. 

Методиками молекулярного моделювання продемонстровано можливість створення 

на порядок більш складних систем: штучних еритроцитів і т.і. 

Отже, чим менш матеріальної, фізичної або наочної є технічна імітація 

людини, тим складніше оволодіти технікою і контролювати її. Все, що зроблено 

людиною, походить від її людяності, техніка завжди є засобом для самореалізації та 

пізнання самого себе. Але кожен повинен розуміти, що техніка – це запрограмований 

пристрій, тому слід бути обережним та розуміти усі наслідки недбалості або 

«незнання». 

Список використаних джерел 

1. Вінер Я. Творець і робот. / Я.Вінер - М., 1966.– С. 221-228. 

2. Литвиненко Д. Безпечний конфаймент: історія об’єкту «Укриття». / Д.Литвиненко. 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://petrimazepa.com/. Петро та Мазепа. 

3. Овчаренко Ф.Д. О силах взаимодействия микроорганизмов и минеральных 
частиц в природных дисперсных системах / Ф.Д.Овчаренко, В.Р.Эстрела-Льопис, 
А.И.Гаврилюк, А.С.Духин // Физико-химическая механика и лиофильность 
дисперсных систем – К.:Наукова Думка, 1985. – Вып. 17. – С. 3–14.дисперсных 
систем – К.:Наукова Думка, 1985. – Вып. 17. – С. 3–14. 

 

 
 
 
 
 
 



Філософські та культурологічні проблеми людства 

 очима студентства 
 

Всеукраїнська студентська науково-практична конференція 

 
 
  

 
153 

 

 

УДК 37.022 

Гуліватий В. В. 

група 5251мз,МННІ Національний університет кораблебудування імені адмірала 

Макарова (Миколаїв), wowag5498@gmail.com 

Патлайчук О. В. 

канд. філос. наук, доцент кафедри філософії та культурології,  

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова  

(Миколаїв),volnistik@gmail.com 

 

Викиди автотранспорту і здоров’я людини 

Проблема автотранспорту і їх впливу на здоров’я людини досить актуальна. В 

наш час більшість міст переповнені автомобілями, та іншими видами транспорту з 

двигунами внутрішнього згорання. Тому їх шкідливий вплив ми просто не можемо не 

бачити і не відчувати. 

Метою своєї роботи я хочу показати людям що ця проблема є досить 

глобальна. Що потрібно шукати рішення, для її усунення, адже якщо не прийняти мір, 

то через 10-15 років ми не матимемо чим дихати.  

З кожним днем власниками автомобілів стає все більше людей, в Україні число 

цих людей не таке велике, як в інших більш розвинених країнах світу, але все ж воно 

росте. І з ним збільшуються шкідливі викиди в атмосферу, які поступово руйнують її. 

Так, сучасні автомобілі набагато менше споживають пального, вони оснащені 

останніми розробками учених, системи утилізації шкідливих газів. Але шкідливі 

викиди залишаються, просто змінюється їх кількість. В нашій країні досить добре 

розвинений ринок б/у автомобілів, яким уже по 10 а то більше років, слідом там нема 

сучасних систем відпрацювання шкідливих газів, а якщо на деяких моделях авто 

вони були, то з часом вони а бо частково працюють, а бо в загалі не працюють. Тому 

слід приділити велику увагу таким автомобілям і їхнім викидам. 

Інтенсивне забруднення атмосферного повітря відзначається також при 

видобутку й переробку мінеральної сировини на нафто- і газопереробних заводах, 

при викиді пилу й газів з підземних гірських виробітків, при спалюванні сміття та 

горінні порід у відвалах (териконах) тощо. У сільських районах вогнищами 

mailto:wowag5498@gmail.com
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забруднення атмосферного повітря є тваринницькі та птахівницькі ферми, 

промислові комплекси з виробництва м'яса, розпилення пестицидів тощо. 

В нашій країні велика кількість людей пересуваються на автомобілях, вік яких 

перевищує 10, 20, а то і 30 років. Ці автомобілі несуть велику шкоду нашій 

атмосфері, здоров’ю людині, а також в силу свого віку такі автомобілі не обладнанні 

потрібними системи безпеки і іншими важливим обладнанням. Тому коли бачиш таку 

машину на дорозі хвилюєшся не тільки за її шкоду довкіллю, а і про те, що не 

зрозуміло скільки їй років, і чи взагалі нею можна безпечно керувати і не створювати 

аварійно-небезпечних ситуацій. Наслідки впливу на організм людини шкідливих 

речовин, що містяться у вихлопних газах автомобілів, досить серйозні і мають 

найширший діапазон дії: від кашлю до летального випадку.  

Заходи з зниження рівня негативного впливу транспорту на навколишнє 

середовище та його попередження 

 Системи охорони навколишнього середовища від забруднення транспортом 

завдяки багатоплановій його негативних впливів, в цілому спектру газоподібних, 

твердих та рідких відходів, які утворюються в процесі його експлуатації, фізичних та 

електромагнітних впливів, є складною і багатогранною. На нашу думку заходи 

попередження негативного впливу транспорту на навколишнє середовище можна 

виділити такі основні напрями, які дозволяють найбільш істотно знизити небезпеку 

забруднення навколишнього середовища: 

1. Розробка системи заходів щодо мінімізації негативного впливу від 

спалювання палива. В найбільшій мірі заходи слід застосовувати до автомобільного 

транспорту, як до найбільшого забруднювача навколишнього середовища. 

2. Утилізація найбільш небезпечних відходів і забруднень. 

3. Підтримка зі сторони держави електричних автомобілів, гібридів, а також 

інших видів безпечних авто. 

4. Також один з найпростіших рішень, це впровадження велосипедів, така 

практика не нова, майже у всіх розвинених країнах Європи велика кількість людей 

пересувається на вело транспортні кожен день. Це екологічний вид транспорту який 

не несе шкоди довкіллю, а на людину впливає тільки з позитивної сторони. 

Система заходів мінімізації негативного впливу від спалювання палива 
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 Аналіз робіт щодо зниження токсичності відпрацьованих газів дозволяє 

виділити такі основні напрямки: 

• застосування пристроїв очищення або нейтралізації відпрацьованих газів 

(для автомобілів з бензиновими двигунами - ефективними каталітичними 

нейтралізаторами потрійної дії, які окислюють вуглеводне та вуглеводне і 

відновлюють оксиди азоту), для автомобілів з дизельними двигунами - фільтри, що 

очищають відпрацьовані гази від сажі); 

• законодавче обмеження викидів шкідливих речовин автомобілів, нових та 

тих, що експлуатуються, а також проведення податкової політики, яка стимулює 

зниження викидів шкідливих речовин; 

• розробка нормативів, процедур контролю, а також технологій, що 

забезпечують підтримку технічного стану автомобілів на рівні, що гарантує викид 

шкідливих речовин, не більший за нормативний; 

• вдосконалення процесів керування автомобілем та транспортними потоками, 

поліпшення дорожніх умов, а також вдосконалення технологічних схем перевезення 

вантажів; 

• зниження міського шуму, в першу чергу за рахунок зменшення шумності 

транспортних засобів, збільшення відстані між джерелом шуму та об'єктом впливу. 

Використання спеціальних шумозахисних смуг озеленення, різних прийомів 

планування та раціонального розміщення мікрорайонів. Ефективним засобом 

зниження транспортного шуму є прокладання доріг у виїмці - зниження рівня шуму 

може досягати до 15 дБ.  

Висновок 

 Для безпечного і здорового майбутнього необхідно знизити кількість викидів 

шкідливих речовин, зменшити кількість автомобілів з двигуном внутрішнього 

згорання. 

Список використаної літератури: 

http://www.zerkalov.kiev.ua/node/69.  
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ПРОГНОЗ МОЖЛИВОГО МАЙБУТНЬОГО ЛЮДСТВА НА СТРОК ВІД 10 РОКІВ ДО …  

Актуальність. Люди з найдавніших часів прагнули дізнатися майбутнє, це 

прагнення і потреба втілилося спочатку в шаманських танцях і ритуалах. потім у 

практиках гадання та астрології і нарешті у молодій, але повноцінній науці – 

футурології. Потреба у достовірних прогнозах майбутнього тільки збільшується з 

часом і вони стають все потрібнішим у багатьох сферах життя.  

Мета роботи: Розглянути вплив сучасних тенденцій і факторів розвитку науки 

на життя суспільства у майбутньому. 

Перед тим як розробляти прогноз потрібно вказати основне правило 

футурології – прогнози не збуваються. 

Джерелами до даної роботи служать художні фантастичні твори, котрі за своїм 

характером самі по собі є футурологічними прогнозами. 

У даній роботі розглядається не тільки майбутні зміни у людському суспільстві, 

а ще і причини і тенденції сучасності, котрі можуть вплинути на створення такого 

прогнозу.  

Даний прогноз не включає в себе тенденції цивілізації до самознищення тим чи 

іншим шляхом, таких як атомна, біологічно-бактеріальна та інші види воєн з 

використанням зброї масового ураження. 

Тенденції сучасності, котрі впливають на прогнози майбутнього: 

1. Розглянуться тенденції до використання ГМО та генетичної модифікації 

видів. Як всім нині відомо на пачках з продуктами постійно пишуть: не містить ГМО, 

mailto:gurbal@i.ua
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без ГМО. А генетичні експерименти над кимось на кшталт вищих тварин (кішки, 

собаки, курки, корови та ін.), а тим паче людини вважаться мало не злочином перед 

природою чи людяністю – це неправда, людське суспільство постійно із початку часів 

до сучасності пасивно втручається у генетичний код як самих себе так і тварин 

котрих приручило. Наприклад корова свійська у дикій природі не виживе – нема кому 

її доїти, так само не виживе у дикій природі і сучасна людина, тому що сучасна 

людина куди слабше за доісторичну і не володіє (більшість людей) необхідними 

навичками для багаторічного виживання у дикій природі. Людське суспільство 

створивши штучне середовище життя – місто і неприродний стиль життя – 

гуманістичний, провели над собою негативний генетичний експеримент, який призвів 

до послаблення впливу природного відбору і як наслідок – втрати генетичної 

стабільності (появи різних нових спадкових хвороб і каліцтв та загального росту 

захворюваності людської популяції при чому переважно у молодих поколінь). 

Причина феномену – медицина і гуманістична політика «Життя – це вища цінність» 

навіть у випадках, коли виживши людина не здатна вести повноцінне життя чи 

приносити користь суспільству. 

2. Урахуються тенденції до комп’ютеризації всіх областей людського життя. 

Навіть у 10-х роках 21 століття комп’ютеризація охопила в Україні такі області життя, 

як економічну діяльність, освітню та наукову діяльність, розваги, банківську систему, 

виробничу діяльність та інші. Причина дуже проста комп’ютер – це комфортно. Як 

наслідок розповсюдження інформації прискорилось, об’єм інформації котру може 

спожити людина за одиницю часу перевищив її інтелектуальні можливості, і виникла 

потреба «фільтрувати знання», а отже і потреба до більш глибокої класифікації 

інформації тобто до глибшого ніж зараз віддалення дисциплін одна від одної, із 

причин актуальності і практичного її використання (нікому не потрібні зайві знання на 

роботі, треба гроші заробляти, чи в науковій діяльності, нікому не треба факти котрі 

не потрібні для розуміння теорії чи гіпотези). Це свідчить про майбутню смерть не 

спеціалізованої освіти в найближчий час і принципіальну зміну змісту поняття освіти 

в майбутньому. Крім того все більш ускладнюється сама наука, з’являються все нові 

й нові відкриття котрі накопичуються і вже не поміщаються в програму однією 

дисципліни, наприклад: розпад фізики на звичайну, атомну і квантову. З’являються 

все нові і нові дисципліни котрі ще більше ділять науку на окремі частини. 
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3. Треба врахувати і по справжньому фантастичні речі, а конкретніше розвиток 

ракетних технологій та міжпланетних польотів. Про це свідчить тенденції швидкого 

розвитку ракет носіїв. Наприклад програма колонізації Марса що стартує в 2022 році. 

Причина такої цікавості до космосу є величезні корисні ресурси сонячної системи, 

такі як безкінечна енергія сонця, а також можливі численні промислові запаси 

корисних копалин на планетах сонячної системи, котрі будуть добуватися щойно це 

стане рентабельним. Як наслідок виникнення численних людських колоній на інших 

планетах і гігантський приток матеріальних ресурсів на Землю. Ця перспектива 

змушує розроблювати численні нові технології та розвивати науку у цій сфері.  

4. Тенденція до інтенсивного розвиток океанічних технологій у наслідок 

розвідки численних запасів корисних копалин на морських шельфах та дні океанів. 

Такі проекти як буріння нафтових і газових свердловин на Арктичному шельфі, а 

також численні пророцтва про можливі сільськогосподарські угіддя в океані котрі 

можуть нагодувати населення у багато разів більше за теперішнє населення Землі 

при менших затратах ресурсів, дають надію на можливу колонізацію земного океану, 

котра може стати реальністю раніше за космічну. 

Початок прогнозу: В найближчі десять років у всіх розвинутих країнах 

відбувається тотальна комп’ютеризація життя суспільства та виробництва. Це 

проявиться в розвитку та появи в побуті безпілотних автомобілів систем 

автоматичного керування систем життєзабезпечення міст, ще вища автоматизація і 

роботизація виробництв. З’явиться велика кількість універсальних роботів в побуті 

людей. Що приведе до зникнення багатьох професій і появи нових. Широке 

поширення апаратів віртуальної і додаткової віртуальної реальності. Смартфон 

замінить дуже багато особистих побутових дрібниць таких як ключі, гаманець, 

документи. Розробка і широке використання комп’ютерних імплантів органів чуття 

людського організму. Передача комп’ютерам багатьох функцій держави таких як 

податкова система частково правоохоронна, системи охорони здоров’я (Маса різних 

датчиків що слідкують за станом організму, через той самий смартфон данні 

передаватимуться на спеціалізовані комп’ютери що повідомляють користувачу стан 

його здоров’я, а в особливих випадках сповіщають лікаря). Це призведе до втрати 

приватності людей та можливості тотального контролю життя окремих людей. Це не 

змінить людину, а лише до переоцінки дій та цінностей людини. Зміни в освіті: ще 

ширше розвинеться система дистанційної освіти, підвищиться спеціалізація фахівців, 
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знизиться вік спеціалізації освіти. Але природа людини навряд чи зміниться. 

Цікавість та потреби людини відкриє нові галузі науки та виробництва. У нас на очах 

проходить глобальна революція виробництва якій поклала початок поява 3d 

принтерів. Дуже швидко з цікавих іграшок на яких можна створити якісь фантастичні і 

в принципі не потрібні речі, 3d принтери перетворюються в новітні засоби 

виробництва що дозволяють створювати вироби чи деталі з самого початку 

досконалими без будь якої додатково обробки.  

Приблизно у цей же час проявляться перші кроки із колонізації світового 

океану. З’являться перші підводні колонії, у цей період – станції видобутку корисних 

копалин океанічних шельфів та дослідницькі станції. Котрі закладуть фундамент 

перших підводних довгострокових міст. Поява надводних океанічних 

сільськогосподарських «полів». 

Цілком вірогідно в цей же час буде організовано перший міжпланетний політ із 

живими людьми на борту. Ймовірно виросте кількість супутників на земній орбіті та 

з’являться перші космічні станції із персоналом у сотні чи навіть тисячу людей за 

рахунок дешевих космічних ракето носів. Цілком реальна поява першої 

дослідницької колонії на місяці із живими людьми, котрі тимчасово житимуть на його 

поверхні. 

Приблизно через п’ятдесят чи сорок років дитяча захворюваність підвищиться 

до рівня котрий загрожуватиме майбутньому розвинених країн, це станеться у 

наслідок втрати генної стабільності виду, вона швидко зросте на території країн 

першого і другого світу, при чому це зростання матиме характер різких стрибків 

(генетичні позитивні зміни відбуваються протягом багатьох сотень років, негативні 

швидко розвиваються протягом декількох десятків і мають тенденцію до прискорення 

своїх темпів). У світлі цього процесу буде ухвалено багато нових політичних рішень 

відносно генетичних експериментів як таких та генної зміни людини, ухвала буде 

очевидною: використати технології генетичної маніпуляції для зменшення 

захворюваності нових поколінь (навіщо лікувати хворобу, якщо її можна уникнути). 

Технології для таких завдань розвинуться із високою швидкістю, так як науковий 

потенціал всіх до єдиної розвинених країн буде спрямована на цю мету у першу 

чергу. Криза буде успішно подолана і через 70-80 років, з моменту написання цієї 

роботи, людство стане народжуватися лише із інкубаторів генетичної маніпуляції, 

звісно можливість народжувати дітей у цей час збережеться, однак це буде 
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сприйматися людським суспільством як атавізм і непристойність. Вперше 

проявляться тенденції до не медичних змін генів людини. Можлива поява ідеального 

способу зміни статі людини. 

Комп’ютери і 3d принтери замінять майже всі види виробництва, крім 

хендмейду та творчої діяльності. Будуть створені перші віртуальні реальності котрі 

створять хоч і не ідеальну, але широко використовувану копію реального досвіду. 

Відбудеться становлення єдиної планетарної мови (скоріш за все - англійської) та 

валюти (найймовірніше крипто валюти). Зросте цінність авторського права при 

падінні цінності речей матеріальних. Мережа Інтернет стане всеохоплюючою і 

всепланетною від дна океанів і аж до місяця. Широке застосування внутрішньо 

тілесних імплантів для медичних цілей. Можлива поява нових швидших способів 

освоєння інформації, котрі дозволять одній людині засвоювати велике число 

спеціальностей і працювати відразу у багатьох галузях життя суспільства 

майбутнього. При цьому наукова діяльність буде все більш і більш спеціалізована, 

саме у цей період освітня і наукова діяльність повністю розділяться і з’явиться нова 

наукова дисципліна – спрощення наукових знань, причина – поява нових препаратів, 

тренувань та навіть наукових концепцій, котрі мінятимуть свідомість вченого до 

такого ступеня, що теорії і гіпотези ним створені не зможуть сприймати люди котрі не 

пов’язані із даною науковою дисципліною.  

Розширяться і виростуть колонії світового океану, з’являться підводний 

житловий фонд, фантастичні підводні міста стануть реальністю, а підводні човни 

будуть загально доступним засобом пересування. Спостерігатиметься швидкий ріст 

океанічних сільськогосподарських угідь у наслідок швидкого дешевіння океанічної 

підводної техніки.  

Кількість орбітальних станцій виросте у багато разів, уже сотні тисяч людей 

працюватимуть там, поняття «відрядження в космос» стане звичним, а політ туди не 

відрізнятиметься за комфортом від польотів на літаку. Місяць стане першою 

сировинною поза земною колонією (там присутній гелій три у промислових 

масштабах, він використовуватиметься у ядерній енергетиці). Крім того активно 

працюватимуть колонії на Марсі і Венері, у цей період тільки дослідницькі. Також 

можливе заснування колоній на інших небесних тілах сонячної системи. 

Через 100 - 150 років тенденції до не медичної зміни генів у повній мірі, що 

виглядатиме як повна можливість програмування здібностей людини на генетичному 
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рівні. Зміна (генетична) зовнішності людей, наприклад: ріжки, хвіст, особливі пігменти 

в очах, справжня поява «третьої статі» (людей що володіють статевими ознаками і 

чоловіків і жінок). Злиття плоті і комп’ютерів, котре виглядатиме як загальне 

використання не медичних внутрішніх імплантів та аугментацій (імплантів 

встановлених з метою збільшення людських можливостей, а не у медичних цілях), це 

відбудеться тому, що можна налаштувати і імплант для людини і людину для 

імпланту. Повсемісне використання імплантів у всіх сферах життя, особливо це 

зачепить наукову діяльність так, як можна буде створити людину котра зможе 

займатися тільки науковою діяльністю і на пряму зв’язуватися із комп’ютером. Повне 

злиття віртуальності і реальності так, що не буде різниці і чіткої межі між ними. Освіта 

докорінно зміниться, це проявиться у тому, що людина вже не вчитиме безліч нових 

фактів і теорій, а буде закачувати необхідні знання через освітні пакети з інтернету. 

Спеціальності відімруть, індивіди засвоюватимуть лише ті знання котрі забажають і 

швидкість цього процесу буде у багато разів більша за просте «вивчення» котрим 

займаються студенти нині. 

Поява світової влади повноваження котрої поширюватимуться на Землю, 

Місяць та всі їх супутники. Дешеві міжпланетні польоти, як наслідок розповсюдження 

сировинних і житлових колоній по всій сонячній системі. Генетичне пристосування 

людини до умов космічних тіл сонячної системи. 

Остаточна колонізація світового океану генетично зміненими людьми із 

можливістю дихати під водою.  

У цей період назавжди зникнуть збройні протистояння, як спосіб вирішення 

конфліктів між групами людей (не між самими людьми). 

Через 150 – невідомо стільки років відбудеться становлення «капіталістичного 

комунізму» - економічної системи, котра може задовольнити всі потреби всіх жителів 

землі задарма, всі матеріальні цінності крім зроблених вручну втратять свою цінність, 

замість виробів будуть купуватися авторські права на вироби котрі можна 

надрукувати на будь-якому 3d принтері. Приносити прибуток буде лише творча 

діяльність. 

Всепланетна комп’ютерна система назавжди перейме обов’язки керування 

інфраструктурою землі і всіх її супутників. 
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Колонії сонячної системи отримають незалежність (якщо схочуть) і людство 

розділиться за своїми ідеями зміни природи виду людського, реалізувавши ці ідеї 

людство створить велику кількість течій пост людей.  

Що станеться далі прогнозувати складно. Кінець прогнозу. 
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ВПЛИВ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПРОГРЕСУ І НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 

НА ДОВКІЛЛЯ 

Актуальність: Сучасна екологічна обстановка така, що перед усіма хто 

здійснює науково-технічний прогрес і використовує його досягнення, встало 

невідкладне об'єктивна вимога: строго враховувати вразливість природи, не 

допускати перевищення меж можливості відновлення природних процесів, всебічно і 

глибше вивчати, і знати складні, діалектично взаємопов'язані природні явища, не 

загострювати негативні протиріччя з природними закономірностями, щоб не 

викликати незворотних процесів у навколишньому середовищі. 

Мета роботи: Опис історії науково-технічного прогресу і науково-технічної 

революції. Розбір їх впливу на навколишнє середовище. 

Науково-технічний прогрес (НТП) - це єдиний, взаємообґрунтований розвиток 

науки і техніки, є найважливішою стороною і ознакою еволюції суспільства. НТП 

включає в себе як поступові зміни (еволюцію), так і стрибки в розвитку (революції). 

Як справедливо зауважив Ф. Енгельс "якщо в суспільстві з'явиться відповідна 

технічна потреба, то це просуне науку вперед більше, ніж десятки університетів". Це 

характерно і для екології. Якщо до середини 60-х років мало хто знав про існування 

цієї науки, то зараз за словами академіка Лихачова вона перетворюється "з 

міждисциплінарної науки в глобальну науку виживання людства". 

Простежимо, як же розвивався НТП: в кінці XVIII століття Ньюко-мен винайшов 

парову машину для відкачування води з рудників, в 1796 р Дж. Уатт запатентував 

першу парову машину для перетворення теплової енергії в механічну. Це 
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ознаменувало перший етап науково-технічної революції (НТР). Суть її полягала в 

заміні людської руки механізмом. 

XIX ст. виникнення теорії електромагнітних процесів, створення двигунів 

внутрішнього згоряння, електродвигунів і т.д. В результаті виник так званий 

"технічний оптимізм", що мав разом з наукою і технікою принести людям щастя. 

Згадайте хоча б фантастичні романи Ж. Верна, Г. Уеллса та ін. швидкість: Е = тс; 

виникненням квантової механіки, яка показала, що в мікросвіті діють зовсім інші 

закони, ніж в макросвіті. Принцип невизначеності Гейзенберга розглядається як 

найбільш глибокий принцип, який встановило людство. 1939 році - Ган і Штрасман 

вперше спостерігають поділ атомного ядра, а в 1942 р Фермі з групою співробітників 

створює в Чикаго перший атомний реактор. З 1945 по 1965 р безроздільно панує 

"атомний оптимізм", на зміну якому приходить оптимізм "глобальних 

автоматизованих систем та обчислювальної техніки" (досить згадати хоча б ідею 

Глушкова про ЗДАС - систему автоматизованого управління на державному рівні). 

Таким чином, виникає друга НТР, суть якої в тому, що логічні функції людини можуть 

бути повністю замінені машиною. Але в кінці 60-х років починається криза в 

суспільстві щодо перспектив людства. У 1972 р видатний еколог Медоуз з групою 

співробітників публікує песимістичні оцінки подальшого технічного розвитку людства. 

За Медоуз раніше розроблені прогнози ресурсів були засновані на лінійній 

екстраполяції і на майбутнє не враховували експоненціальне зростання їх 

споживання. 

Таким чином, над світом нависла загроза енергетичної голоду і глобального 

екологічного забруднення. До кінця минулого століття потужність природних 

фотохімічних процесів дозволяла переробляти все забруднення, які вносила людина. 

Але зараз природні процеси відновлення балансу порушені. 

Не слід думати, що в XX ст. не було прикладів фатального втручання людини в 

природні процеси. Згадайте хоча б легенду про царя Соломона, який вирішив 

прославити себе в століттях, побудувавши небачений храм з ліванського кедра. 

Храм цей був побудований, але ліванський кедр тепер залишився тільки 

зображенням на державному прапорі Лівану. Для збільшення обробних земель в 

Месопотамії почали вирубувати ліси. Цим було покладено початок запустіння 

Близького Сходу. Також раніше в степах України паслися великі стада зубрів, а трава 

росла такою високою, що не видно було в ній і вершника. 
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Слід сказати, що ще в стародавні часи приймалися природоохоронні закони. 

Так, Ярослав Мудрий видав указ, який заборонив вбивати диких лебедів і бобрів 

навколо Києва. Хоча зараз природоохоронне законодавство в нашій країні більш 

розвинене, проте ефективність його невисока. Взяти хоча б ту штрафну політику за 

скидання викидів забруднюючих стоків, яку затвердив недавно Вінницький 

міськвиконком. Згідно з цими тарифами багатьом підприємствам вигідніше 

сплачувати штрафи, ніж впроваджувати прогресивні методи очищення стоків. 

Ось така безконтрольна діяльність і призводить до того, що зараз щодня 

зникає 1 вид тварин, тоді як в 60-х років 1 вид тварин зникав щорічно. 

Отже, сучасна світова економічна система і вся наша цивілізація протягом 

довгої історії людства формувалися на основі реалізації принципів 

природопідкорювальної діяльності, які закладені в етиці, моралі, законах суспільства 

і в усій політичній структурі держав. Науково-технічний прогрес створив умови, при 

яких при все менших витратах людської праці в виробництво залучалися всі великі 

маси природних ресурсів. Однак необмежене зростання використання обмежених 

світових природних ресурсів неможливо. І вже зараз наявними стали лімітувальні 

ланки такого розвитку у вигляді виснажених природних ресурсів, забрудненого 

навколишнього середовища, озонових дір, змін клімату, опустелювання територій, 

зникнення лісів і т.д. 

Сьогодні можна стверджувати, що сама структура суспільного виробництва і 

споживання і штучно роздуті потреби зумовили орієнтацію на марнотратне 

ставлення до природи. Але культура споживання полягає не в безмежному зростанні 

обсягів використання матеріальних благ, а в раціональному регулюванні потреб 

суспільства. На жаль, у багатьох країнах світу поки недостатня увага приділяється 

формуванню в суспільстві нових морально-етичних принципів по раціональних норм 

суспільного споживання. Як говориться в матеріалах Конференції ООН з 

навколишнього середовища і розвитку в Ріо-де-Жанейро (1992) "Процеси 

економічного зростання, які породжують безпрецедентний рівень добробуту і 

могутності багатої меншості, одночасно призводять до ризиків і дисбалансів, які в 

рівній мірі загрожують і багатим, і бідним. Така модель розвитку і відповідний їй 

характер споживання не є стійкими для багатих і не можуть бути повторені бідними. 

Шлях, яким прийшли до свого добробуту розвинені країни, не придатний для 

людства в цілому ". 
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В кінці ХХ століття вперше в своїй історії людське суспільство стало перед 

проблемою вибору подальшого шляху свого розвитку, правильність якого буде 

"оцінювати" й не так сама людина, скільки навколишнє природне середовище. Тому 

людина виникла в природі і може існувати тільки в ній, зберігаючи себе і свого 

існування. Тому замість домінуючої дотепер системи взаємовідносин "суспільство і 

природа" на перший план повинна вийти поєднання "людина (суспільство) в 

природі", навколо чого повинна формуватися вся подальша стратегія розвитку 

людства. У зв'язку з цим, перед суспільством постає цілий комплекс не тільки 

екологічних, а, в першу чергу, соціально-економічних, політичних, науково-технічних і 

етичних проблем, вирішення яких зводиться до однієї головної мети - не допустити, 

щоб зміни природного середовища відбувалися у шкоду людству і іншим формам 

життя на планеті. 

Глобальні зміни навколишнього середовища будуть мати для людства істотні 

негативні наслідки, а тому вимагають від сучасного суспільства відповідних змін у 

свідомості, невідкладного переходу всіх країн світу в стратеги регульованого 

економічного розвитку. Такий тип розвитку не за рахунок ресурсів природи, а разом з 

ними, який дозволить відтворювати можливості життєзабезпечення як для нинішніх, 

так і майбутніх поколінь людей, був названий стійким розвитком, стратегії якого 

сьогодні інтенсивно розробляються в більшості розвинених країн світу. 

Термін "сталий розвиток" привернув до себе широку увагу після публікації 

доповіді "Наше спільне майбутнє" (1987р.), Підготовленої Комісією ООН з 

навколишнього середовища і розвитку ("комісія Брундтланд"). Її матеріали та 

висновки визначили основу рішень конференції в Ріо-де-Жанейро в 1992 p., де 

відбулася зустріч керівників більшості країн світу з проблем планети Земля, і була 

прийнята всесвітня програма дій - "Порядок денний на XXI століття". 

У цих документах "сталий розвиток" визначається як розвиток, що дозволяє на 

довготривалій основі забезпечити стабільне економічне зростання, не приводячи до 

деградаційних змін середовища. При цьому передбачається, що вихід на рівень 

сталого розвитку дозволяє розраховувати на задоволення потреб як сучасних, так і 

майбутніх поколінь. 

Отже, сталий розвиток - це процес розвитку держави на основі узгодження і 

гармонізації соціальної, економічної та екологічної складових з метою задоволення 

потреб сучасних і майбутніх поколінь. 
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Вперше це англійське словосполучення "sustainable development" з'явилося в 

доповіді "Всесвітня стратегія охорони природи" (1980р.), представленої Міжнародним 

союзом охорони природи і природних ресурсів. У цій доповіді розвиток визначається 

як "модифікація біосфери і використання людських, фінансових, природних ресурсів, 

відновлюються і не відновлюються, для задоволення потреб людей і поліпшення" 

якості життя", для того, щоб розвиток був стійким, потрібно враховувати не тільки 

його економічні аспекти, але і соціальні, і екологічні фактори ", і далі" в 

довгостроковій перспективі, як в короткостроковій, необхідно прораховувати всі 

переваги і недоліки альтернативних варіантів "," збереження природи - це так е 

управління використанням людиною ресурсів біосфери, яке може принести інші стійкі 

прибутку сучасному поколінню, не піддаючи при цьому сумніву потенційні можливості 

в задоволенні потреб майбутніх поколінь". 

Основою сталого розвитку є паритетність відносин у тріаді людина-

господарство-природа. Сталий розвиток узагальнює в собі процес виживання і 

відтворення генофонду нації, активізацію ролі кожної окремої людини в суспільстві, 

забезпечення його прав і свобод, збереження навколишнього природного 

середовища, формування умов для відновлення біосфери та її локальних екосистем, 

орієнтацію на зниження рівня антропогенного впливу на природне середовище і 

гармонізацію розвитку людини в природі. 
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ЛЮДИНА ТА ТЕХНІКА ЯК ОСНОВА СУЧАСНОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

Людина завжди була пов'язана з технікою; вона виробляє і використовує або 

споживає продукти техніки, але в той же час і сама людина - продукт своєї технічної 

діяльності. Процес розвитку техніки можна сформувати у три основні етапи: 

знаряддя ручної праці, машини, автомати. На даний час, розвиток техніки призводить 

до неминучого процесу наближення її до людського рівня, рухаючись від аналогії з 

фізичною працею і її організацією до аналогій з ментальними властивостями людини. 

Поки, більш розвиненою залишається зоологічна стадія техніки [3, с. 127]. Але понад 

усе, втручання техніки ставить під сумнів збереження сутнісних характеристик 

людини, її біологічних, психологічних та розумових основ. 

Актуальність теми дослідження цієї роботи зумовлюється зростанням 

проблем та небезпек, з якими має справу сучасне людство внаслідок проникнення 

техніки в усі ділянки приватного і суспільного життя. 

Мета дослідження: розглянути процес глобалізації техніки та проаналізувати 

його вплив на людину та суспільство. 

Іспанський філософ Ортег-і-Гасета вважає, що техніка дає людині можливість 

утвердити своє панування над обставинами. Створюючи велику кількість робочих 

місць у економіці, вона формує в людині впевненість і забезпеченість, владу над 

нижчими рівнями існування, а також дає можливість кожній особистості у найвищій 

мірі реалізувати свою індивідуальність. 

З розвитком філософії техніки у світі постає все більше нових проблем у 

взаємовідносинах "людина-техніка". У першу чергу, це проблема співвідношення 

штучного і природного інтелекту, межі між людиною і машиною. Дослідники щодо 
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цього питання мають різні позиції: згідно з однією позицією, між комп'ютером і 

мисленням людини існує повна аналогія, що в майбутньому призведе до створення 

штучного інтелекту, який не буде поступатися людському і замінить його повністю; 

згідно з іншою позицією, між розумними здібностями людини і "машинним 

інтелектом" існують принципові відмінності. При цьому проблема співвідношення 

штучного і природного інтелекту постає як проблема збереження людиною 

особистісної ідентичності, свободи, індивідуальності й унікальності. Тому оцінювання 

комп'ютера як можливої абсолютної моделі людської свідомості, їхнє ототожнення 

розглядається як загроза людському існуванню. 

Із соціокультурної точки зору важливим також є питання про спосіб життя 

людини у створеному нею самою техносвіті. Так, наприклад, комп'ютерна техніка 

відіграє істотну роль у професійному розвитку людини, дає нові можливості для її 

розвитку, множить інтелектуальне багатство особистості, розвиває ініціативність, 

сприяє більшій продуктивності робочого процесу. Але, попри це все, сучасна 

комп'ютеризація створює загрозу перетворення людського розуму в кібернетичний, 

прагматично орієнтований, який втрачає образну, емоційну зафарбленість мислення 

і спілкування. Внаслідок такого процесу відбудеться повне спотворення духовної 

комунікації, втрата діалогічності в спілкуванні з іншими людьми, "дефіцит людяності". 

Виникає загроза духовної однобічності, що виражається у формуванні 

технократичного типу особистості [1]. 

Безумовно, через все це світ переживає зараз процес ґлобалізації, яким став 

розвиток техніки у найширшому сенсі. Саме техніка дає змогу, перейшовши через дві 

технічні революції - аграрну та індустріальну, сягнути до третьої технічної революції - 

інформаційної, яка й повинна об'єднати людство у ґлобальному масштабі [2]. Вже 

сьогодні Інтернетом користуються близько 200 мільйонів осіб, з них лише 0,4% всіх 

користувачів мешкає, скажімо, у Східній Европі/СНД, хоча ці терени заселяють 5,8% 

населення Землі, тоді як у США налічується 26,3% користувачів, хоча там мешкає 

4,7% населення. Ще промовистішою є ця диференціація у Південній Азії, де мешкає 

23,5% населення, тоді як користувачів Інтернету там тільки 0,04%. Це свідчить про 

те, що терени людей, які не мають ресурсів для користування мережею Інтернету чи 

є віддаленими від районів його проведення впадають у прірву між різними частинами 

землі, між різним розвитком суспільства, що є підтвердженням теорії поділу світу на 

"золотий мільярд" і решту. 
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Така статистика свідчить про те, що зараз техніка перетворилася у знаряддя 

насильства не тільки стосовно довкілля, але й щодо людини. Техніка насильно 

змінює світ, вона агресивно заполоняє усі куточки світу у відповідності із собою та 

власними потребами. Кожна людина повинна замислитися над цим і зрозуміти, кому 

це все потрібно - їй чи техніці.  

Вже сьогодні людина повністю залежна від техніки. Прання, приготування їжі, 

створення зачіски та робочий процес – з використанням продуктів техніки. Годі собі 

зараз уявити, що було б, коли б у США, скажімо, водночас відмовили всі комп'ютери. 

А отже, комп'ютерні мережі вже певним чином володіють сучасним суспільством. 

Техніка не допомагає розгортатися природі, людині, речам, вона починає 

самопороджувати себе, як технічне знаряддя. Причиною цього є те, що змінилася 

сама суть техніки. Раніше техніка створювалася задля полегшення процесу певних 

сфер суспільного життя, заміни ручних знарядь праці, а зараз техніка – це просто 

спосіб життя. 

Дійсно, логіка розвитку техніки, чи на даний момент вже саморозвитку техніки, 

формує під себе і людину як свого споживача. Людина поступово перетворюється у 

додаток до техніки, який користується її послугами. Крізь призму цього ми бачимо 

процес формування людини і суспільства саме технікою. Є небезпека, що поступово 

чи не єдиною функцією людини стане виправдання існування техніки, яка з часом 

зможе не тільки задовольняти все нові та нові потреби людини, але й 

самовідтворюватися "у" людині, а не "для" людини, перейме, і вже переймає 

мислительні функції людини [4]. Це і є та репресія техніки, яка одного дня може стати 

небезпекою, бо для певної високорозвинутої техніки і сама людина може виявитися 

непотрібною як об'єкт, на який звернене її tecnh - справність. У світі не існує перепон 

для розвитку техніки, що неможливо сказати про людину. Техніка може 

відтворюватися, клонувати біологічний людський об’єкт, а також його створювати. 

Причому, робити це попри волю конкретної людини чи й людства у цілому. 

Суспільство повинне сприяти збереженню людської самостійності, а також 

правильно розуміти призначення техніки, що є єдиним порятунком від такої 

залежності. Людство не може дати заколисати себе комфортом, який надає йому 

техніка. Йому потрібно постійно тримати себе у формі.  

Зараз можна говорити про те, що людство прагнуло у часи знарядь ручної 

праці звільнитися від жорсткої природної необхідності, але ніхто не очікував того, що 



Філософські та культурологічні проблеми людства 

 очима студентства 
 

Всеукраїнська студентська науково-практична конференція 

 
 
  

 
171 

 

людина опиниться, непомітно для себе, в тисках необхідності технічної, 

непередбачених побічних наслідків технічного прогресу, таких, як погіршення стану 

довкілля, нестача ресурсів тощо. Тепер людина змушена пристосовуватися до 

невблаганних законів функціонування технічних систем. Досягнення техніки, 

особливо сучасної, вимагають неминучої розплати за них: за стрімке підвищення 

продуктивності праці - безробіттям; за житловий комфорт - роз'єднаністю людей; за 

досягнуту мобільність - шумовим навантаженням, незатишністю міст і загубленою 

природою. 
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СУДНОБУДУВАННЯ УКРАЇНИ 

Актуальність: На жаль, сьогодні, стан суднобудування в Україні критичний. 

Це пов’язано з ситуацією в державі. Складні соціально-економічні перетворення, що 

відбуваються в Україні, спричинили структурні зміни всіх галузей господарства, 

торкнулися і суднобудування.  

Територіально Україна має дуже вигідне географічне розташування. Однією з 

переваг нашої держави є вихід до Чорного та Азовського морів. Не викликає сумнівів, 

що в такій морській країні має розвиватися суднобудування. 

Мета: Розвиток вітчизняного суднобудування.  

Основну частку суднобудівної галузі в Україні складають 10 великих 

суднобудівних заводів. Крім того, в галузі працює кілька десятків середніх і малих 

суднобудівних і судноремонтних заводів.  

Аналіз результатів роботи суднобудівної промисловості свідчить, що у 2010 

році десять великих суднобудівних заводів передали замовникам 27 суден. А уже в 

2013 році з 10 суднобудівних заводів тільки 7 виробляли суднобудівну продукцію. 

Наприклад, ПАТ «Чорноморський суднобудівний завод» виготовив один буксир і 

один корпус річкового пасажирського судна; Миколаївський суднобудівний завод 

«Океан» побудував одне річкове судно-ресторан; ПАТ «Херсонський суднобудівний 

завод» здав замовнику три судна, а в 2016 році тільки одне. 

Сьогоднішня ситуація в суднобудівній галузі критична, негативні явища 

посилилися ще більше. Європейські замовники пригальмували контрактну активність 

в Україні у зв’язку з подіями на сході країни. Завод «Океан», Херсонський 

суднобудівний завод «Палада» практично не працюють. Основним видом діяльності 

для заводів став судноремонт і виготовлення металоконструкцій.  

У той же час є і позитивні приклади діяльності нових невеликих верфей. До них 

можна віднести черкаську суднобудівну верф «Оріон», на якій з 1997 року 
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побудовано майже півсотні плавзасобів. Не менш успішно розвивається 

суднобудівна верф «Краншип». Однак нашим суднобудівним і судноремонтним 

підприємствам складно конкурувати на світовому ринку. 

Аналізуючи стан світового ринку суднобудування та ситуації в українському 

суднобудуванні, можемо визначити основну мету стратегії розвитку суднобудівної 

галузі. Це створення нової конкурентоспроможної суднобудівної промисловості. Воно 

має здійснюватись на основі оптимізації виробничих потужностей, модернізації і 

технічного переозброєння, вдосконалення нормативно-правової бази.  

Основні напрямки суднобудування, які здатні забезпечити ефективну 

діяльність в сучасних умовах, це: 

– військове кораблебудування; 

– науково-дослідні судна; 

– судна і засоби освоєння шельфу; 

– рибопромисловий флот; 

– морські транспортні судна; 

– річкові судна; 

– судна змішаного плавання (море-річка); 

– каботажні судна та парусно-моторні яхти. 

Отже, ми можемо зробити такі висновки: 

 На розвиток вітчизняного суднобудування впливають такі фактори, як: 

кризові явища, пов’язані з політичною ситуацією в Україні; відсутність належної 

кількості замовлень і достатнього за обсягом фінансування; дорожнеча сучасного 

імпортного обладнання, необхідного для будування суден за сучасними 

технологіями; втрата значної частини висококваліфікованих робітників; відсутність 

професійних управлінців, здатних керувати підприємствами в умовах змінного 

ринкового середовища.  

Сьогодні для забезпечення ефективної господарської діяльності підприємств 

суднобудівної промисловості необхідно поновити пільги, передбачені Законом 

України «Про заходи державної підтримки суднобудівної промисловості в Україні». 
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ОСНОВИ НАУКОВОГО УПРАВЛІННЯ ГАЛУЗІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ  

 Актуальність. Середовище, в якому живе людство, функціонує відповідно до 

законів природи і суспільства. Їх дія є об'єктивною, незалежною від волі і свідомості 

людини. Люди можуть лише пізнавати сутність цих законів і пристосовувати свою 

поведінку до їх вимог або діяти всупереч їм. У першому разі досягається гармонійне 

функціонування людини у зовнішньому середовищі, у другому така гармонія 

неможлива. Порушення вимог законів природи і суспільства може призвести до 

фізичної або соціальної деградації людини, а то й до її загибелі. 

 У практичній діяльності людей та їх груп дотримання законів виявляється у 

формі вироблення й дотримання певних принципів правил поведінки в життєвих чи 

виробничих ситуаціях. Одним із завдань кожної науки є формулювання законів як 

основи її теоретичної побудови. 

 Метою роботи є: аналіз, синтез та узагальнення науково-педагогічної та 

спеціальної літератури в аспекті управління процесом у сфері фізичного виховання, 

системи управління фізкультурним рухом в Україні та світі. 

 Основний текст. Закон - внутрішній суттєвий зв'язок явищ, який зумовлює їх 

необхідний розвиток. Закон виражає певний порядок причинного і стійкого зв'язку 

між явищами чи властивостями матеріальних об'єктів, суттєві відношення, які 

повторюються і за яких зміна одних явищ зумовлює зміну інших. 

Закон як нормативний акт прийнятий вищим законодавчим органом Верховною 

Радою України, який регулює найважливіші громадські відносини. 

mailto:annazhukovska9@gmail.com
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 Закономірність - первинна стадія формулювання закону або частковий вияв 

його дії. 

 У суспільній практиці одні закономірності можуть бути відкинуті, інші 

існуватимуть в цій якості у зв'язку з обмеженістю їх дії у часі чи просторі, а деякі 

набудуть статусу законів. Кожна наука досліджує комплекс законів і закономірностей, 

виявлених нею у функціонуванні об'єктів, що є предметом її вивчення. Управління 

виробничо-господарською діяльністю людей як багатоаспектне явище 

підпорядковане дії загальноекономічних (загальносуспільних) законів та 

закономірностей і специфічних, властивих науці управління. Ефективна виробничо-

управлінська діяльність людини полягає у пізнанні і свідомому використанні законів і 

закономірностей розвитку природи, суспільства, економіки, виробництва й 

управління. Пізнання об'єктивних законів і закономірностей виявляє себе як уміння 

теоретично осмислити і пояснити господарську практику, тобто з'ясувати причинність 

певних процесів, їх відносну стабільність, умови і наслідки виникнення. 

 Свідоме використання законів і закономірностей в управлінні може бути 

пасивним і активним. Прикладом пасивного використання є планування спільної 

діяльності працівників виробничо-господарської організації у такий спосіб, щоб воно 

найбільше узгоджувалося з відомими залежностями і причинно-наслідковими 

зв'язками. Метою активного використання законів і закономірностей в управлінні є 

отримання певних кількісних або якісних результатів у системі прямих і зворотних 

причинно-наслідкових зв'язків на основі пізнання механізму дії об'єктивних законів 

(закономірностей) виробництва й управління [2, 5,]. 

 Загалом, наука менеджменту повинна виявити і сформулювати комплекс 

законів управління діяльністю виробничо-господарських організацій. Однак, щодо їх 

сутності, складу і механізмів дії існують різні точки зору. Одна група вчених вважає, 

що ніяких особливих законів управління не існує, а в управлінні, як і в суспільстві, 

діють економічні закони, інша наполягає на існуванні специфічних законів управління. 

Деякі дослідники визнають існування не законів, а закономірностей управління. 

Насправді законів у їх класичному розумінні наука менеджменту поки що не має, 

послуговуючись лише закономірностями менеджменту (управління). 

 Будучи об'єктивними, закономірності управління діють поза волею людей. 

Вони формують характер взаємодії суб'єкта і об'єкта управління, зв'язки між ними, 

здатність цих зв'язків забезпечити ефективне досягнення цілей управління. Тому 
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завданням науки є визначення не лише складу і змісту, а й напрямів дії 

закономірностей для того, щоб суб'єкти управління не порушували їх вимог, а 

значить не спричиняли деструктивних явищ в управлінні. 

 На основі вивчення результатів досліджень і практики управління можна 

окреслити таку систему закономірностей менеджменту: 

1. Відповідність організації та управління стану розвитку суспільства. Ця 

закономірність відображає об'єктивний характер формування систем управління 

відповідно до умов функціонування економіки країни. У зв'язку із становленням 

ринкових відносин в економіці України організація та управління підприємствами 

повинні ґрунтуватися на загальновизнаних у світі засадах менеджменту. 

2. Диверсифікація виробництва та управління. Диверсифікація виробництва 

виявляється в освоєнні нових галузей і сфер, розширенні асортименту і перетворенні 

підприємств на багатогалузеві комплекси. Відповідно, диверсифіковане підприємство 

потребує диверсифікації управління. 

3. Співвідносність керуючої і керованої систем. Полягає вона в досягненні 

пропорцій між усіма елементами керованих і керуючих систем при їх формуванні і в 

процесі функціонування. 

 Оскільки керуюча і керована системи безперервно взаємодіють, то структура і 

процеси керованої системи визначають структуру і рух керуючої, що виявляється в 

удосконаленні форм і методів управління. 

 Забезпечення відповідності керуючих систем сучасному рівню розвитку 

виробництва, його вимогам, є основною проблемою вдосконалення систем 

управління. Сутність її полягає в тому, щоб керуюча система здійснювала такий 

вплив, якого потребує виробництво як керована система. Тобто необхідна 

відповідність складності керуючої підсистеми вимогам оптимального функціонування 

керованої, або багатоманітності керованої системи повинна відповідати 

багатоманітність керуючої, яка повинна не тільки реагувати на зміни у виробництві, а 

створити систему управління, орієнтовану на майбутнє, здатну забезпечити перехід 

керованої системи в новий стан. 

 Отже, співвідносність керуючої і керованої систем  це тип відносин, основою 

якого є їх взаємний вплив, що передбачає встановлення і підтримання між ними 
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оптимальних співвідношень за кількістю зайнятих працівників, техніко-економічним 

рівнем та іншими параметрами. 

4. Децентралізація і демократизація управління. Децентралізація управління 

передбачає передавання низовим рівням максимуму повноважень і відповідальності 

у здійсненні управлінських процесів. Її переваги полягають у стимулюванні ініціативи 

низових керівників і виконавців, кращій відповідності особливостям функціонування 

об'єктів управління. Децентралізацію супроводжує демократизація управління, адже 

чим більше повноважень і відповідальності передано на низові рівні, тим більше 

працівників залучається до процесу їх реалізації. 

5. Визначальна роль людського фактора у виробництві й управлінні. Одним із 

здобутків світового менеджменту є визнання нової ролі людини у виробництві та 

управлінні, створення відповідного механізму її активізації. 

 Закономірності менеджменту дають змогу сформувати правила, дотримання 

яких забезпечує потенційну можливість ефективного управління. Ці правила, 

сформульовані на певному рівні узагальнення, абстраговані від реальних 

особливостей одиничного акту управління, набувають значення принципів, які 

визначають порядок функціонування системи управління. 

 На розвиток менеджменту впливають закони, сформульовані суспільними 

науками - економічні закони, закони соціології, індивідуальної і соціальної психології, 

кібернетики тощо. 

 До економічних законів ринкової економіки належать: закон попиту, закон 

пропозиції, закон прибутковості, закон спадаючої дохідності. Економічні закони, 

виявляють причинно-наслідкові зв'язки в економічних процесах. Пізнання і 

врахування об'єктивних економічних законів необхідні при побудові й удосконаленні 

управління з метою підвищення ефективності виробництва та вирішення соціально-

економічних завдань організації. Науковість управління полягає у тому, що воно, 

здійснюючись відповідно до економічних законів, активно впливає на навколишнє 

середовище, сприяє передбаченню наслідків прийнятих рішень. 

 Закони соціології. Оскільки кожна людина одночасно належить до багатьох 

суспільних спільнот, наука менеджменту досліджує також закономірності поведінки 

індивіда і групи, що виявляються у процесі спільної діяльності людей у межах 
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виробничо-господарської організації, на які необхідно орієнтуватися менеджерові для 

ефективного управління колективом, окремими працівниками. 

 Закони індивідуальної і соціальної психології людини. Описують причини 

поведінки людини у виробничому середовищі, як особистості, наділеної 

індивідуальними психологічними характеристиками. Знання цих законів допомагає 

менеджеру вибудовувати стратегію і тактику своєї поведінки у процесі спілкування з 

конкретними працівниками, виробляти ефективні етичні норми взаємин, обирати 

заходи впливу на людей з урахуванням їх психологічних характеристик. 

 На поведінку людини впливають відносини із тими соціальними групами, до 

яких вона належить. Кожна група є особливим суб'єктом поведінки, має конкретні цілі 

й мотиви. Груповій поведінці властиві наслідування, співчуття, емоційна 

заразливість, підпорядкування індивідуальної поведінки груповим нормам і ролевим 

приписам, лідерство. Закони і закономірності, які описують виникнення і розвиток цих 

якостей, сформульовані соціальною психологією [1,3]. 

 Закономірності розвитку ФКС 

 Для розвитку фізичної культури і спорту характерний їх зв'язок зі всіма 

сферами життя суспільства і діяльності людей. Основу існування і життєдіяльності 

людини складає творча, продуктивна праця. Здібність людини до праці виступає як 

основний чинник, що дозволяє проявляти і розвивати його творчі здібності. Праця 

людей має визначальне значення в системі матеріального виробництва. 

 Підготовка людей до праці складає першочергове завдання суспільства. 

Фізична культура і спорт важливий засіб підготовки людей для життя і праці в 

суспільному виробництві. Всі засоби дії на розвиток людей, властиві сучасній науці і 

практиці в області фізичної культури і спорту, раціонально використовуються 

суспільством. 

 В Україні склалася науково обґрунтована система фізичного виховання, яка 

поступово удосконалюється, проходячи певні етапи свого розвитку, що ґрунтується 

на змінах в характері і умовах праці людей в системі суспільного виробництва під 

впливом сучасної науково-технічної революції, яка підвищує вимоги не лише до 

розвитку розумових здібностей і технічній підготовці людей, але і до їх фізичних 

здібностей. Комплексна механізація, автоматизація, всебічна інтенсифікація 
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виробничих процесів роблять необхідною вищу фізичну і психологічну підготовку 

людей. Підвищуються вимоги до рівня фізичної культури всіх верств населення. 

 Фізична культура та спорт - виступають в житті суспільства, як чинник 

багатофункціонального значення. Фізична культура і спорт в суспільстві є одним з 

важливих засобів всебічного і гармонійного розвитку особи. На сучасному етапі 

державою поставлено завдання залучення всіх верств населення до фізичної 

культури і спорту. 

 -Зв'язок фізичної культури і спорту з виробництвом, зі всіма сферами життя 

суспільства і діяльності людей складає її основну найважливішу закономірність. 

 - Всебічний розвиток фізичних здібностей, досягнення фізичної досконалості 

оздоровча, трудова, оборонна спрямованість в розвитку ФКС, їх вплив на 

формування сучасного побуту закономірність розвитку ФКС. 

 -Всенародність є ще однією закономірністю розвитку ФКС. 

 -Зв'язок фізичної культури і спорту з ідеологією, політикою, мораллю, з 

трудовим, етичним, естетичним, зі всією духовною культурою складає ще одну із 

закономірностей розвитку фізичної культури і спорту. 

 -Планомірність - одна із закономірностей розвитку фізичної культури і спорту 

[1,2, 4]. 
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ЛЮДИНА У СВІТІ ТЕХНІКИ 

Актуальність. Дуже складний шлях пройшло у своєму розвитку людство і весь 

цей шлях невіддільний від прогресу техніки. Чи кожен з нас, замислювався над 

такими питаннями : як техніка з’явилась у житті людини? Чи змінила вона наше 

існування? Чим загрожує розвиток техніки? І головне питання - чи не знищать нові 

технології людство ? 

Таємниця техніки прихована в праці, її сутність може бути зрозуміла лише у 

зв'язку з сутністю праці. К. Маркс визначає працю як “процес, у якому людина своєю 

власною діяльністю опосередковує, регулює і контролює обмін речовин між собою і 

природою”. У праці беруть участь три компонента: людина, засіб праці і предмет 

праці. Засіб праці відіграє роль наступної ланки між людиною (суспільством) і 

предметом праці (природою) це проміжне положення техніки обумовлює і 

відповідний методологічний підхід до її розгляду. 

Л. Мамфорд, осмислюючи причини виникнення філософії техніки в роботі 

«Міф машини», писав: «Ми не зможемо зрозуміти роль, яку грала техніка в розвитку 

людини, якщо не зазирнемо в глибини історично утвореної природи людини»[5]. 

Метою роботи є аналіз особливостей використання засобів віртуальної та 

доповненої реальності у вищій освіті. 

Основний текст. Ортега висловлює припущення, що спочатку, коли ще не 

існувало техніки, людина являла собою лише природну істоту, тепер "технічну". 

Процес даної трансформації в вигляді гіпотези розглядається ним в роботі "Міф про 

людину без техніки". Тут Ортега створює уявний образ певного до людського виду 

тварини, який існував виключно за рахунок готових продуктів природи. Виникнувши 

mailto:freshuk709@gmail.com
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пізніше в ході невідомих науці генетичних мутацій, інтелект породив у цих тварин 

почуття незадоволення світом і викликав бажання створити інший, новий світ, а тому 

і техніку [5].  

Еволюція техніки розділяється Ортегою на три періоди, подібно до того як це 

мало місце у Л. Мемфорда. Першому періоду відповідає "випадкова техніка", 

другому – реміснича, третьому – техніка, створювана спеціалістами-інженерами і 

техніками. 

Техніка першого періоду виникає "шляхом неусвідомлюваного вірогідного 

усереднення числа спонтанних комбінацій, які можливі між речами. Первісна людина 

інтуїтивно схоплює певну технологічну комбінацію між предметами. Це дає їй 

можливість використовувати одну з речей або їх співвідношення в якості знарядь [4].  

Техніка другого порядку уже створюється спеціальною категорією людей – 

ремісниками, чиї досягнення і винаходи зберігаються і передаються 39 наступним 

поколінням. Але це ще не є істинна техніка. Реміснича техніка більше схожа на 

майстерність і вміння.  

"Справжня" ж техніка – це технології. Вона формується лише в третій період і 

пов’язана з розвитком аналітичного способу мислення людини і виникненням науки 

Нового часу, це техніка інженерів. Відкриття технічних засобів реалізації тієї чи іншої 

мети, вважає Ортега, тепер уже само стає само усвідомлюваним науковим методом 

або технікою. В наш час людство перш за все володіє la technica, технікою в 

суттєвому сенсі цього терміну, тобто технологією, і тільки потім – технікою у смислі 

технічних устаткувань. Це дозволяє людям реалізувати будь-який проект, способи 

його реалізації їм відомі ще навіть до того, як конкретний проект буде вибраний [6]. 

Зміни в характері трудової діяльності людини ставлять складну світоглядну 

проблему: хто кому служить, техніка людині або людина техніці. Н.А. Бердяєв, з 

релігійних позицій інтерпретуючи вплив техніки на людину, стверджував, що «техніка 

завжди є засіб, а не мета: не може бути технічних цілей життя, можуть бути лише 

технічні засоби, цілі ж житті завжди лежать в іншій області, в області духу» [3]. Про 

підміні цілей життя засобами життя свідчить поширене в історії цивілізації 

визначення людини як істоти, що виготовляє знаряддя (homo faber). Роздуми про 

цінності неминуче приводять до висновку про те, що сила і цінність не тільки не 
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рівновеликі поняття, але ще й поняття, далеко не ідентичні («техніка володіє такою 

силою в нашому світі зовсім не тому, що вона є вищою цінністю») [2 ]. 

Бердяєв припускає основним парадоксом нашої цивілізації те, що без техніки 

неможлива культура, з нею пов’язано саме виникнення культури, і вона тягне 

культуру до загибелі. На думку Бердяєва, техніка двоїста, як і все в цьому світі. З 

одного боку, здавалося б, Технізація духу і розуму є їх погибеллю, але, з іншого боку, 

техніка дає людині почуття планетарності. У техніці завжди є дві сторони: з одного 

боку, вона несе з собою зручності, комфорт життя, з іншого – вимагає більшої 

суворості і безстрашності, радикально змінюючи ставлення до простору і часу. 

Для Бердяєва важливо підкреслити, що машинна, технічна цивілізація 

небезпечна насамперед для душі. Через всю «теорію техніки» Бердяєв проводить 

думку про те, що не можна допустити автономію техніки, надаючи їй повну свободу 

дії, – як і всі, вона повинна бути підпорядкована духу і духовним цінностям. Це 

пов’язано насамперед з тим, що виняткова влада технізації та машинізації тягне «до 

небуття в технічному досконало» і здатна поневолити і в кінцевому підсумку знищити 

людину. На думку Бердяєва, всі хвороби сучасної цивілізації породжуються 

невідповідністю між душевною організацією людини, успадкованої від інших часів, і 

нової, технічної, механічної дійсністю, від якої він нікуди не може піти. Технічна 

цивілізація не знає і не хоче знати особистості, і особистості незвичайно важко 

втриматися у цій цивілізації, так як особистість у всьому протилежна машині, а 

технічна цивілізація змушує людину стати її частиною, її засобом і знаряддям. 

Для Еллюля фундаментальне поняття про цей новий спосіб буття у світі 

повинен полягати у визначенні цього нового (технічного) способу як девізу 

сучасності. Те, що здійснюється з допомогою техніки – це не некваліфіковане 

завоювання природи, а заміна нашого природного оточення оточенням технічним. 

Сучасна ставка техніки, її ризикована гра, яка стосується цього 40 нового 

середовища, повинна з часом стати краще, хоча б у міру можливостей. Еллюль 

вносить значну долю уяви у свідомість альтернативи технічного способу буття 

людини у світі [7]. 

Однак, на відміну від Мемфорда, ця альтернатива в інтерпретації Еллюля не є 

альтернативною технікою або естетично приємним міським ландшафтом. Таким 

чином, сформульована Еллюлем етика відмови від влади техніки не тільки прагне 

установлювати межі, вона ставить собі за мету також позбавлення від цієї влади і 
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тим самим вводить нові форми напруги і конфліктів у технічний світ. Ця етика прагне 

повернути сучасну практику трансгресії – спроби переступити закони (вживання 

наркотиків, порушення різноманітних табу і т.д.) – проти такого розуміння феномену 

техніки, яке як раз і робить допустимим і можливим сучасні види трансгресії. Ця 

етика закликає привести до створення нових способів говорити і слухати одне 

одного, будувати будинки і жити в них; мислити, що в свою чергу, може не лише 

сприяти свободі ставити питання, але і привести до появи певної транстехнічної віри 

. 

К. Маркс радикально поставив питання про зв’язок техніки й експлуатації 

робітників. У ХІІІ главі першого тому «Капіталу», намагаючись осмислити наслідки 

промислової революції XVIII століття, К. Маркс доходить висновку, що перехід від 

ремісних технологій виробництва до машинних кардинально змінює характер праці. 

Робітник тепер стає складовою засобу виробництва – машини. К. Маркс пише: «У 

мануфактурі робітники є членами одного живого організму. На фабриці мертвий 

організм існує незалежно від них, і вони приєднані до нього як живі придатки» [4]. 

Жива робоча сила повністю підпорядковується мертвій праці машини. Проте К. 

Маркс підкреслює, що причина відчуження робітника полягає не в самій машині, а в 

тому, як вона використовується за капіталістичного способу виробництва. К. Маркс 

фактично створює одну з найвпливовіших ліній розуміння техніки в ХХ столітті, 

засновану на герменевтиці підозри. «Не варто довіряти техніці, за нею приховуються 

інтереси власників капіталу». 

Висновок . Проведений нами аналіз поглядів найвідоміших представників 

філософії техніки свідчить про те, що техніка як предмет філософського дослідження 

– "це явище, яке відіграє не рядову, а особливу роль у суспільстві, і розглядається 

вона не в випадковому, а у загально соціальному значенні" [1]. 

Техніка дає людині почуття страшної могутності, і вона є породженням волі до 

могутності і до експансії". Нова форма масової організації життя, технотизації життя -

руйнує красу старої культури, старого побуту. Масова технічна організація життя 

знищує всяку індивідуалізацію, всяке своєрідність і оригінальність, все робиться 

безособово-масовим, позбавленим образу. Виробництво в цю епоху масове і 

анонімне. Техніка завдає удари гуманізму, гуманістичного світогляду, гуманістичного 

ідеалу людини і культури. Машина про природу своєї антигуманістична. "Технічне 
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розуміння науки абсолютно протилежне гуманістичному розумінню науки і вступає в 

конфлікт з гуманістичним розумінням повноти людини". 
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВПЛИВУ ТЕХНІКИ  

Актуальність. Актуальність теми дослідження зумовлюється зростанням 

проблем та небезпек, з якими має справу сучасне людство внаслідок проникнення 

техніки в усі ділянки приватного і суспільного життя. Втручання техніки ставить під 

сумнів збереження сутнісних характеристик людини, її біологічних, психологічних та 

розумових основ. “Техніка, – відзначав К. Ясперс, – радикально змінила повсякденне 

життя людини в оточуючому її середовищі, примусово перемістила трудовий процес і 

суспільство в іншу форму, в сферу масового виробництва, перетворила усе 

існування на дію деякого технічного механізму, усю планету – на єдину фабрику. Тим 

самим відбувся – і відбувається по сьогодні – повний відрив людини від її ґрунту. 

Людина стає мешканцем Землі без батьківщини, губить наступність традицій”. 

Питання впливу техніки і технології на людину і суспільство були і є предметом уваги 

як вітчизняних, так і зарубіжних дослідників. Внаслідок роботи цих мислителів 

з’явилася тенденція виділення у структурі філософського знання такого напряму, як 

філософія техніки. Багато проблем, пов’язаних з технікою, стрімким зростанням 

техносфери, в наш час перебувають у центрі уваги як вчених, так і пересічних людей, 

є невирішеними і загрозливими і тому потребують філософського осмислення. 

Однією з таких малодосліджених сфер є вплив техніки на людину і суспільство. 

Мета роботи – дослідити як впливає техніка на людину, втручання техніки в 

життя людини, в приватне і суспільне життя. 

Мабуть, жодне з явищ, що оточують людину на рубежі XX століття, не 

викликає такого суперечливого до себе ставлення, як техніка.  
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Техніка - це феномен, що забезпечує взаємодію між суспільством і природою, 

вона є результатом зустрічі людського духу з природою. Техніка являє собою частину 

природи, перетвореної людиною, і в цьому смислі вона штучна і належить не 

природі, а людині. Однак використання техніки передбачає вплив на природу і 

її активне перетворення: людина формує і змінює неорганічну та органічну природу, 

у тому числі і власну психічну і духовну природу відповідно до пізнаних законів і 

згідно зі своїми цілями. 

Однією з фундаментальних соціокультурних рис техніки є те, що вона постає 

як засіб перетворення середовища. Ця риса знайшла відображення ще в 

міфотворчості. Згадаємо міф про Дедала і його сина Ікара, що прагнули вирішити 

задачу польоту за допомогою крил; міф про будівництво Вавілонської вежі і його 

невдачу тощо. Саме як засіб перетворення середовища техніка була осмислена і 

покладена в основу інженерної практики. 

Іншою фундаментальною характеристикою техніки є те, що вона виступає 

посередником між людиною і природою. Так, у період Нового часу у європейській 

свідомості починає переважати агресивне прагнення людини панувати над 

природою, підкорювати її собі, що в кінцевому підсумку і породило глобальну 

екологічну проблему. 

Третя найважливіша соціокультурна характеристика техніки полягає в тому, 

що вона є засобом перетворення самої людини, вона розширює людські 

можливості, створює умови для розвитку її здібностей і реалізації природних 

задатків. 

Сучасний етап розвитку суспільства прийнято характеризувати як етап 

«інформаційного суспільства», однією з основоположних характеристик якого є його 

глобальний характер. Нові галузі знань включають наукомісткі і високотехнологічні 

галузі виробництва, для яких властиво: використання новітніх матеріалів і способів 

виробництв, забезпечення стрибкоподібного досягнення результатів, висока частка 

витрат на НДДКР, короткий життєвий цикл продукції, високі темпи морального 

старіння і оновлення продукції, високі ризики. 

У науці й освіті теж відбувається глобалізація дослідницької і навчальної 

діяльності за рахунок формування нових дослідницьких мереж і систем 

дистанційного навчання, які діють у світі незалежно від географічних чи політичних 
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кордонів. Сучасні телекомунікаційні мережі дозволяють окремим ученим чи науковим 

колективам ставати членами глобального дослідницького простору у відповідній 

галузі знань, не залишаючи при цьому свою країну, установу і домівку.. Ці 

співдружності вчених отримали назву «віртуальних лабораторій». Вони стають усе 

більш організованими, а їхня діяльність більш ефективною і значущою.  

Необхідно відзначити, що інформаційне суспільство і сучасне виробництво в 

великій мірі пов'язано з впровадженням сенсорів, які суттєво збільшують можливості 

контролю різних технологічних процесів. Навіть у побутовій сфері за останній час 

завдяки сенсорам відбулися значні зміни так, наприклад, автомобілі самостійно 

паркуються, проводять діагностування, дають водієві інформацію про стан доріг і 

інтенсивність руху, може здійснювати аварійне гальмування. Вся побутова техніка 

сьогодні містить велику кількість сенсорів і може працювати практично без участі 

людини. Завдяки сенсорним технологіям поїзда метро в Сінгапурі працюють без 

машиністів і, під'їжджаючи до станції, сенсори поїзда обмінюються інформацією з 

сенсорами, встановленими на пероні, про стан безпеки на платформі. Дрони і 

безпілотники стають реальністю сучасності. 

Техніка, безсумнівно, збагачує людське існування, вона є засобом, за 

допомогою якого людина пристосовує середовище до себе, економить свої зусилля, 

змінює обставини, полегшує життя. Одне з призначень техніки - звільнення людини 

від "обійм" природи, досягнення певної незалежності від неї. На думку іспанського 

філософа Ортеги-і-Гасета, техніка дає людині можливість утвердити своє панування 

над обставинами. Створюючи величезне багатство, міць економіки, вона формує в 

людині впевненість і забезпеченість, владу над нижчими рівнями існування, дає 

можливість у найвищій мірі реалізувати свою індивідуальність. Але, звільнившись від 

жорсткої природної необхідності, людина опинилась, непомітно для себе, в 

тисках  необхідності технічної,  непередбачених  побічних  наслідків технічного 

прогресу, таких, як погіршення стану довкілля, нестача ресурсів тощо. 

 Тепер людина змушена пристосовуватися до невблаганних законів 

функціонування технічних систем. Досягнення техніки, особливо сучасної, вимагають 

неминучої розплати за них: за стрімке підвищення продуктивності праці - 

безробіттям; за житловий комфорт - роз'єднаністю людей; за досягнуту мобільність - 

шумовим навантаженням, незатишністю міст і загубленою природою. 
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Безупинний технічний прогрес з часів промислової революції, здавалося б, 

підтверджував ідею раціоналістів про панування людини над природою. 

Зміцнювалися надії на культурний, економічний, моральний прогрес за допомогою 

науки і техніки. Сьогодні цій переконаності кинуто виклик. Зростає занепокоєння і 

нападки на техніку, яка стала розглядатися як джерело всіх бід нашого часу. 

Усвідомлення цієї небезпеки пов'язано з тим, що зросла непередбачуваність 

тих наслідків для природи і людини, які несе із собою техніка, що все більше 

ускладнюється. Масштаби її розвитку привели до виникнення особливого технічного 

світу, складність якого перевершує контролюючі можливості людини. Глибинне і 

разюче за своїми наслідками розгортання потенціалу техніки впливає на всі сторони 

соціального життя, істотні перетворення спостерігаються у всьому ладі сучасної 

культури.  

У сучасну епоху у взаємовідносинах "людина-техніка" з'явилися нові проблеми. 

Це, зокрема, проблема співвідношення штучного і природного інтелекту, межі між 

людиною і машиною. Вона аналізується з протилежних точок зору: згідно з однією 

позицією, між комп'ютером і мисленням людини існує повна аналогія і в майбутньому 

можливо створення штучного інтелекту, який не буде поступатися людському, а 

може й перевершить його; згідно з іншою позицією, між розумними здібностями 

людини і "машинним інтелектом" існують принципові відмінності. При цьому 

проблема співвідношення штучного і природного інтелекту постає як проблема 

збереження людиною особистісної ідентичності, свободи, індивідуальності й 

унікальності. Тому оцінювання комп'ютера як можливої абсолютної моделі людської 

свідомості, їхнє ототожнення розглядається як загрозалюдському існуванню. 

Із соціокультурної точки зору важливим також є питання про спосіб життя 

людини у створеному нею самою техносвіті. Так, наприклад, комп'ютерна техніка 

відіграє істотну роль у професійному розвитку людини, впливає на 

загальнокультурний розвиток особистості: сприяє зростанню творчого компоненту в 

праці і пізнанні, розвиває ініціативність, множить інтелектуальне багатство 

особистості. Але, у той же час, сучасна комп'ютеризація несе загрозу перетворення 

людського розуму в кібернетичний, прагматично орієнтований, який втрачає образну, 

емоційну зафарбленість мислення і спілкування, наслідком чого є спотворення 

духовної комунікації, втрата діалогічності в спілкуванні з іншими людьми, "дефіцит 
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людяності". Виникає загроза духовної однобічності, що виражається у 

формуванні технократичного типу особистості. 

Висновок 

Техніка впливає на людину, і цей вплив різноманітний і суперечливий. 

Суперечливий і, зокрема, негативний техніки на культуру, духовний світ людини 

показав М.О. Бердяєв. Техніка, звільняючи людину, може і поневолювати її, але 

розвиток техніки неминучий. Завдання полягає в тому, щоб гуманізувати її роль в 

суспільстві, у властивостях техніки повинні в максимальній мірі враховуватись всі 

соціальні потреби, властивості (в тому числі моральні, естетичні та інші) людини, аж 

до виробництва в перспективі індивідуальної техніки з можливістю індивідуального 

підбору функцій та параметрів. 

Важливо відмітити, що є визнання нерозв’язності суперечності між людиною з 

її домаганнями на свободу й неповторну індивідуальність, з одного боку, і технікою та 

технологією, що знищують індивідуальність, свободу і незалежність, – з іншого. В цих 

концепціях у якійсь мірі відбивається реальна суперечність співвідношень, що 

складаються між людиною і сучасними технічними й технологічними засобами. 

Невпинно розширюючи спектр можливостей людини, розвиток техніки в той же час 

ставить перед людьми багато нових, інколи несподіваних і вельми складних 

проблем. Сучасна техніка й технологія вимагає надзвичайно відповідального 

ставлення до себе і свідомої дисципліни від усіх тих, хто її проектує, розробляє та 

використовує. 
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Вплив техніки на людину 

 Людина завжди була пов'язана з технікою; вона виробляє і використовує або 

споживає продукти техніки, але в той же час і сама людина - продукт своєї технічної 

діяльності. Історичний процес розвитку техніки включає три основних етапи: 

знаряддя ручної праці, машини, автомати. Техніка в своєму розвитку зараз, мабуть, 

починає наближатися до людського рівня, рухаючись від аналогії з фізичною працею і 

його організацією до аналогій з ментальними властивостями людини. Поки ми 

досягли зоологічної стадії техніки, яка дійсно значно розроблена. Чим менш 

матеріальна, фізична або наочна є технічна імітація людини, тим складніше 

оволодіти технікою і контролювати її. Так як все, що зроблено людиною, походить від 

його людяності, техніка завжди є засобом для самореалізації та пізнання самого 

себе. За словами А. Хуніга, техніка у всі історичні моменти висловлює людей і ідею 

людяності даного часу. Це стає ясним в результаті розробок в сучасній техніці, 

особливо в таких галузях, як мікробіологія та інформатика. Нові відкриття та 

винаходи в цій області можуть привести до нового знання про людину і людському 

світі. Створивши таке знаряддя праці, як комп'ютер - кібернетичну систему, що 

моделює різні види розумової діяльності, що оперує складними видами інформації, 

людина справила свій інтелектуально-інформаційний аналог, створив псевдосуб'екта. 

Звичайно, комп'ютерна система - це насамперед знаряддя праці. Людина активно 

впливає на нього, осягаючи при взаємодії з ним його можливості, змінює, 

удосконалює його - це одна сторона взаємодії, яка умовно може бути названа 

об'єктовою. У той же час сучасний комп'ютер - вже не просте знаряддя. Хоча і не в 

повній мірі і не в досконалому вигляді він являє собою функціональний аналог 

розумової діяльності. Людина, взаємодіючи з ним, відчуває на собі його вплив - це 

інша, умовно кажучи, гуманітарна сторона взаємодії. На думку видатного 

американського математика і філософа, основоположника кібернетики та теорії 

штучного інтелекту Норберта Вінера (1894- 1964), проблема спільного 

функціонування, взаємної комунікації людини і машини є однією з вузлових проблем 

mailto:dominikvinche@gmail.com
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кібернетики. Виробництво персональних комп'ютерів досягло десятків мільйонів на 

рік, у сферу взаємодії з комп'ютерами залучені значні маси людей в усьому світі. 

Тому проблема взаємодії людини з комп'ютером з проблеми кібернетики, психології 

та інших спеціальних дисциплін в найближчі роки може перерости в глобальну, 

загальнолюдську. 

 Взаємодія між людиною і машиною - це взаємодія між думає, відчуває, 

наділеним волею і свідомістю істотою і неживим, небіологічним за своєю природою 

пристроєм. Людина керується мотивом, осмислює предмет діяльності, реалізує мету, 

виробляє засоби її досягнення, враховує у своїй діяльності різні особливості даного 

засоби праці, на основі використання яких можна досягти необхідного результату. 

Машина, звичайно, позбавлена мотивації до вирішення завдання, у неї немає 

міжособистісного ставлення до людини-партнеру і немає потреби будувати такого 

роду відносини для досягнення мети. Сама мета задається машині зовні - тим, ким 

вона керована. Машині недоступні неточні формулювання, невизначені 

висловлювання. Вона вимагає від людини вміння оперувати буквальними 

значеннями, будувати свої повідомлення у суворій відповідності з правилами 

формальної логіки. 

 Демонізм - символ злого початку. Коли мова йде про демонізм стосовно до 

техніки, то маються на увазі непередбачувані згубні наслідки її використання для 

людини, суспільства і всього людства, її згубний вплив на природу. За словами К. 

Ясперса, проникливих людей з давніх пір охоплював жах перед технічним світом, 

жах, який, власне кажучи, не був ще цілком усвідомлений ними. Полеміка Гете з 

Ньютоном стає зрозумілою, говорить Ясперс, тільки якщо виходити з потрясіння, яке 

відчував Гете, дивлячись на успіхи точних наук, з його неусвідомленого знання про 

катастрофу, що наближається в світі людей. Разом з тим багато соціальних 

мислителей захищали принципи історичного прогресу, покладаючи надії на все більш 

глибоке пізнання природи і на досягнення техніки, вважаючи, що це принесе загальне 

щастя. Деякі негативні наслідки використання техніки тоді здавалися лише наслідком 

зловживання, суть якого можна з'ясувати, а наслідки виправити. 

 Чим же загрожує людству технічний прогрес? Ясперс вважав, що 

усезростаюча частка праці веде до механізації та автоматизації діяльності працюючої 

людини: праця не полегшує тягар людини в її наполегливому впливі на природу, а 

перетворює його на частину машини. Необхідно підкреслити таку думку: техніка, 
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будучи створеною людиною, спрямована на те, щоб у ході перетворення всієї 

трудової діяльності перетворити і саму людину: його мислення, весь склад його душі 

стає все більш "технарською". У зв'язку з цим Ясперс зауважує, що в техніці укладені 

не тільки безмежні можливості корисного, але і безмежні небезпеки: техніка 

перетворилася в усі захопливу за собою силу. Ніколи раніше людина не 

розпоряджалася такими творчими технічними можливостями і ніколи ще він не 

володів такими руйнівними засобами. Чи можемо ми сподіватися на те, що всі біди, 

які пов'язані з технікою, коли-небудь будуть підпорядковані владі людини? Це 

фатальне питання терзає уми і серця глобально мислячих людей. Часто можна чути 

відповідь, пройняту глибоким сумом: на демона техніки немає ніякої управи. 

Захоплені винаходом, удосконаленням технічних засобів, люди йдуть всіма силами 

своєї душі в сам процес творчості, до того ж економічно гостро мотивованого 

запитами ринку. Усі думають про своє, а в цілому всі ми рухаємося до неминучої 

катастрофи. І справа, мабуть, тільки в часі. Вся подальша доля людини, за словами 

Ясперса, залежить від того способу, за допомогою якого він підкорить собі наслідки 

технічного розвитку та їх вплив на його життя, починаючи від організації доступного 

йому цілого до його власної поведінки в кожну дану хвилину, у тому числі і 

спілкування з природою, все поникаючими життєвими силами. 

 Приклад катастрофи від техніки, ми можемо побачити у фантастичних 

фільмах про майбутнє. Технічний прогрес не стоїть на місці, тому існує загроза, що 

коли-небудь штучний інтелект, який зробила людина повстане проти людства. Отже, 

підбивши підсумки ми можемо дійти до висновку, що технічний прогрес є великим 

кроком у майбутнє, та з іншого боку може бути прихованою небезпекою, яка чекає 

свого часу.  
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ПРОГРЕС ЛЮДСТВА У СФЕРІ ТЕХНІКИ 

Актуальність: В умовах сучасних революційних перетворень у технічному 

базисі виробництва ступінь його технічної досконалості та рівень економічного 

потенціалу в цілому визначаються прогресивністю використовуваних технологій – 

способів одержання й перетворювання матеріалів, енергії, інформації, виготовлення 

продукції. Технологія є завершальною ланкою і формою матеріалізації 

фундаментальних досліджень, засобом безпосереднього впливу науки на сферу 

виробництва. Людина на сьогоднішній день далеко просунулася в науці і техніці, і 

продовжує в ній просуватися. Прогрес триває і з кожним днем це все більш помітно. 

Навколо нас – результати технічної творчості: квадракоптери, хмарочоси, 

смартфони, годинники, музичні інструменти, житлові будинки і мости, літаки та 

автомобілі та навіть роботи, які виконують роботу людини. 

Мета: Удосконалення, покращення, спрощення життя людини. Зажоволення 

всіх бажань та потреб за допомогою техніки. 

Без розвитку техніки не винайшли б навіть ручок, якими ми коен день щось 

пишемо. Не ходив би ліфт, і не було б заасфальтованих шосе, щоб подорожувати, 

їздити в гості один до одного. Не кажучи вже про дуже серйозні досягнення, про 

новинки. Про таких кажуть – чудеса техніки! 

Наприклад, в Австралії, у Сіднеї Харбор-Брідж – арковий міст через 

затоку Порт-Джексон. Міст з'єднує Центральний бізнес район з Норт Шор. Довжина 

мосту - 1149 метрів, довжина головного прольоту - 503 метри, висота над водою - 

134 метри. Міст збудовано у 1925—1932 роках. Користуючись ним, люди можуть 

їздити один до одного не об’їжджаючи річку. 

При будівлі мосту використовувалися і супутникова навігація, і бурильні 

установки, і підривні пристрої. Загалом, чудо техніки! 
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Перші ідеї з'єднати північний та південний береги затоки мостом були висунуті 

ще у 1815 році Френсісом Грінвеєм, проте економічний розвиток Сіднея на той час та 

відсутність спеціальних матеріалів для будівництва не дозволяли побудову такого 

масштабного проекту. 

З початком індустріалізації Сідней почав дуже швидко розширюватися і вже на 

початку ХХ століття населення міста становило більше мільйона чоловік. Одразу з 

цим виникла проблема як можна з'єднати два береги портової гавані. На рубежі віків 

уряд Ного південного Уельсу почав серйозно досліджувати можливість побудови 

мосту через затоку. Перші проекти мосту були запропоновані ще 1900-х роках. У 

1903 році була створена Консультативна рада на чолі з Джоном Бредфілдом для 

розгляду проектів будівництва мосту. Саме Бредфілду, котрий на той час відповідав 

за електрифікацію приміської залізниці приходить ідея побудови залізничної колії по 

мосту. Джон Бредфілд береться за розробку проекта мосту в 1912 році і саме йому 

приходить ідея побудови одноаркового мосту. Існували також проекти вантового та 

багато аркового мосту. Проте через початок першої світової війни плани будівництва 

мосту відходять на другий план. 

Після війни міст таки побудували і це означає те що люди хотіли жити краще і 

не плавати на лодках з одного берега на інший, а спокійно їздити через міст. Гарбор-

Брідж є однією з найвизначніших пам'яток Сіднея, тому зі свого відкриття він 

користувався великою популярністю серед туристів. Сьогодні на мосту існує два 

оглядових майданчика на одному з пілонів на висоті 87 метрів та на верхівці арки на 

висоті 134 метрів. Також по мосту проводиться декілька екскурсій. 

В наш час важко представити життя людин без техніки. Зранку нас будить 

будильник, вмиваємося ми горячою водою з бойлера, їдемо на роботу на автомобілі 

або автобусі, каву нам варить спеціальна машина, ми навіть куримо електронні 

сигарети. Що ж буде через сто років? Техніка напевно повністю замінить людину. 
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ВПЛИВ ТЕХНІКИ НА ЛЮДИНУ І СУСПІЛЬСТВО. 

Актуальність. У теперішній час, коли навколо нас оточують різні гаджети 

і техніка, настає проблема перед людством. Занадто далеко техніка проникла у всі 

ділянки приватного і суспільного життя людини. Втручання техніки у життя людини 

ставить під сумнів її розвиток в психологічному та освітньому напрямку. 

 Мета даної роботи – розглянути основні зворотного зв’язку людина-техніка. 

Виділити з точки зору філософії їх основний вплив з негативної та позитивної 

сторони, та надати характеристику їх взаємовідношенням. 

Найважливішим аспектом є взаємодія системи – «людина – техніка», де не 

зважаючи на функції які виконує та чи інша система, все ж вона відповідає 

спланованій закономірності. Людина – духовна істота, і її халатні дії при роботі з 

технікою можуть привести до людських трагедій, як :(Чорнобиль трагедія на АЕС, 

Вибух космічного корабля «Шаттл», що призвів до смерті восьми астронавтів, окремо 

стоїть проблема застосування науково-технічного прогресу у військових цілях, тут 

техніка не просто стає руйнівником, вона – являється хворобою людства.) 

 Техніка це лише запрограмований людиною пристрій, за допомогою якого 

людина проводить складні операції, які зазвичай знаходяться за межею людських 

можливостей. Але людина повинна завжди залишатись головною в цьому процесі, 

враховувати можливі наслідки, щоб не призвести до неминучих катастроф. 

Вважається що автоматизована техніка виключає за циклу наявність людини й тим 

самим зникає проблема «Людина – Техніка». На жаль все не так просто. 

У будь-якої комп’ютерної та автономної системи, все ж є вплив людини, на сам перед 

це: 
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- Людина створює ці системи; 

- Програмує і координує програми; 

- Спостерігає, контролює та обслуговує цю систему; 

- Втручається коли система перевищує свої параметри та може привести до 

аварії; 

 У штучно створеній середі існують свої закони. Людина, як розумна істота, 

зобов'язана їх слідувати їм, та не допускати похибок, що можуть привести до 

негативних наслідків. Але, подивимось на комп’ютеризацію декілька інакше. 

Комп'ютеризація принесла великі зміни для поліпшення існування людини, такі як: від 

дзвінків в інші країни, до пізнання зірок. З одної сторони комп’ютеризація допомогла 

поліпшити існування, а з іншої вторглась у соціум людини, може змінювати її 

поведінку, життя, та навіть спадковість. Чи є тут щось позитивне або негативне? 

Відповісти тут зі 100% впевненістю неможливо. Умовно ми можемо їх розподілити 50 

на 50. 

 Але те, руйнується соціум людини це факт. Можемо поставити риторичне питання: 

«Якою людина була цінна в кінці дев’ятнадцятого, початку сторіччя?» Відповідь 

напрошується сама це міцна, здорова, тілесна людина, загалом, працьовита, здатна 

до чисельного потомства, і тривалий час плідно працювати. Але в століття 

комп'ютеризації все це змінилося, тілесність людини вже не така й цінна, тому що її 

можна корегувати за допомогою хірургії, стероїдів, та інших біостимуляторів. 

Паралельно з технічним прогресом і широкою комп'ютеризацією з’явилась і 

проблема Інтернету. Залучення людини в штучне, віртуальне середовище де вона 

може не цуратися себе, де і відбувається його залежність від віртуальності. Річ у 

тому, що інтернет може маніпулювати свідомістю людини, а також бомбувати його. 

Але не потрібно забувати що за допомогою інтернету, ми можемо отримувати доступ 

майже до всієї інформації, можемо спілкуватися на значній дистанції у короткий 

період часу. Тому слід розібрати цю проблему діалектично, враховувати позитивні та 

негативні сторони. Декілька слів про те що знавці з психології та філософії 

стурбовані, бо все частіше й частіше почали спостерігати нові душевні 

захворювання. Її проблема в тому, що особи можуть сидіти в інтернеті, повністю 

абстрагуючись від соціуму. Були зафіксовані навіть летальні випадки. Соціологи на 

України запевнюють що й комп'ютерна ігрова залежність виявляється в 15 20% 

підлітків, які проводять свій час біля екранів моніторів. Тут можна бути впевненим що 
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інтернет це монстр. Найбільше підвладні кайданам павутини – інтроверти, бо цим 

людям важче за інших знайти собі друзів та познайомитись з новими людьми. А 

найменш під власні екстраверти, бо ці люди можуть легко завести нових знайомств, 

бути душею компанії, але навіть вони підвласні технологіям, а саме мобільним 

телефонам. Бо саме вони допомагають їм бути в центрі інформації і регулярно 

підтримувати контакт зі своїми знайомими. 

 Загалом все не так просто як здається, бо занадто сильний вплив інтернету 

може змінити характер людини, його поведінку, та світогляд. Вже зараз у наш 

лексикон потрапляють слова з соціальних мереж, що спотворюють його відчуття 

реальності та свідомості. З часом людина насичуючись віртуальними емоціями, 

накопичуючись вони впливають на свідомість людини. І часто людина переносить 

віртуальне у реальне. Звичайно це не погано якщо, емоції які вона отримала в 

мережі будуть добрими і «м’якими», але можливий і інший етап, коли людина 

накопичує негативні емоції з віртуальної середи, стає замкнутим, змінюється його 

догма, стає закритим, змінюється його особистість. 

Коли нові технології стануть більш глобально-розвинені як інтернет, цілком 

можливо що людина може навіть стати кіборгом. Вже сьогодні науковці планують 

вживити людині чіпи, на яких буде вся інформація про особу, керувати ним можна 

буде через мережу інтернет. Та й в загалом у майбутньому планується за допомогою 

інтернету повністю керувати всіма промисловими та побутовими процесами. Вже 

незабаром, у недалекому майбутньому перед людством будуть стояти проблеми 

подальшого вселенського буття. Земля і людина – не вічні, тому можливо саме через 

комп’ютеризацію і інтернет, ми нарешті зможемо зрозуміти та переосмислити суть 

буття. 
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ЛЮДИНА І ТЕХНІКА: ЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ВИКЛИКИ НАНОТЕХНОЛОГІЙ 

Актуальність. Під час прогресу науки і постійного розвитку та появи нових 

технологій, етичні проблеми науки стають все більш конкретними і різко 

окресленими. У той же час, має місце і протилежна тенденція - проблеми соціальної 

відповідальності науки і науковців не тільки конкретизуються, а й у певному сенсі, 

універсалізовуються. Вони виникають в найрізноманітніших сферах пізнання, і тому, 

навряд чи можна вважати, що будь-яку галузь науки, у тому числі й нанонаука, в 

принципі і на всі часи гарантовано убезпечено від зіткнення з цими проблемами. 

Мета: розглянути етичні проблеми наукового прогресу через поняття 

«технологічного імперативу»; дослідити систему людина-техніка на прикладі 

нанотехнологій, виявивши як позитивні так і негативні наслідки розвитку останніх на 

теперішній момент, а також у перспективі; розгляд поняття «антропогенної 

сингулярності» та проблем, пов’язаних з її досягненням. 

Фундаментальні наукові відкриття непередбачувані, а спектр їхніх потенційних 

додатків настільки широкий, що його навряд чи можна осягнути. Уже завдяки тільки 

цьому немає підстав говорити про те, що етичні проблеми є надбанням лише деяких 

областей науки, та що їх виникнення є чимось винятковим і минущим, зовнішнім і 

випадковим для розвитку науки. 

Аргументація на користь того, що перспективи практичного застосування 

наукових досягнень визначаються не самими вченими, а виключно зовнішніми 

соціальними силами, дуже часто виражається в формі так званого «технологічного 

імперативу». Згідно з цим імперативом все те, що стає для людства технічно 

можливим, неодмінно реалізується практично. Часом, його сенс передається і 

mailto:alekcey.polyakov@gmail.com
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твердженням про те, що прогрес науки зупинити неможливо, тому що завжди 

знайдуться сили, готові реалізувати будь-які, навіть найризикованіші і 

найнебезпечніші, наукові проекти. При цьому явно або неявно передбачається, що 

долею людей залишається лише пристосовування, наскільки воно взагалі досяжне, 

до того, що породжують все нові і нові джини, які вивільняються вченими зі своїх 

пробірок. 

Цей технологічний імператив наділі є всього-на-всього лише упередженням, 

хоча і вельми розповсюдженим, але, тим не менш, не спирається на яким би воно не 

було фактичне обґрунтування. Існує немало такого, що можна здійснити технічно і 

тим не менш не реалізується, в тому числі з моральних міркувань. 

Суспільство, в цілому, не схильне фаталістично погоджуватися з 

«технологічним імперативом», саме тому вже досить давно робляться спроби так чи 

інакше впливати на процеси прийняття нових технологій. У зв'язку з цим, є сенс 

сказати про діяльність з оцінювання технологій, яка достатньо ефективно 

розвивається протягом останніх десятиліть. При цьому мова йде не стільки про 

пряму заборону небезпечних технологій, а скільки про те, щоб, по можливості, 

намагатися заздалегідь передбачити ймовірність негативних ефектів, та мінімізувати, 

якщо й не зовсім видалити, їх. 

Нанотехнології в синтезі з іншими базовими технологіями ХХІ століття вже 

сьогодні дозволяють людині створювати штучні атоми, атомарні структури, 

програмувати матерію на атомарному рівні, здійснювати атомно-молекулярне 

складання самих різних речовин. Такі технології здатні змінювати з волі людини 

фізичні властивості речовини на рівні атомів, атомарних структур і найпростіших 

молекул, тобто на рівні об'єктів і процесів, відповідних нанометру. 

Нанотехнології з самого початку націлені на створення (конструювання, 

виробництво) різних типів сурогатної матерії. Прикладами таких типів матерії можуть 

служити квантові точки (квантові краплі), квантові решітки, квантові дроти, 

нанотрубки т.п. Як відомо, природа не створює такого роду матеріальні структури. 

Тому названі структури оцінюються як штучні, синтетичні, сурогатні. Вони 

називаються так не тільки тому, що створені людиною, а й тому, що вона може 

програмувати їх властивості, взаємодію, поведінку. 
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Прилади, сконструйовані з сурогатних атомів (тобто нанопровідники, 

нанополупровідники, нанодіоди, нанотранзистори, нанотрігери, нанопроцесори і т.п.), 

дозволяють людині встановлювати над синтетичною матерією надійний і ефективний 

контроль. А це означає, що людина, яка створює за допомогою нанотехнологій 

синтетичну матерію, знаходить можливість управляти структурами і процесами 

наносвіту і на свій розсуд змінювати їх властивості. 

Але яким чином людина (будучи макроскопічною істотою, розміри якої в 

мільярди разів перевершують розміри атомів) може взаємодіяти з мешканцями 

наносвіту і диктувати їм свою волю? Як і чому у людини з'явилася можливість 

програмувати матерію на атомарному рівні? 

Найбільш загальна відповідь така: все це стало можливим завдяки 

приголомшливим досягненням нанофізики, нанохімії, нанобіології, нанооптики, 

наноелектроніки, наноінформатики та інших нанонаук. Досягнення названих наук 

дозволили нанотехнологам здійснювати обмін електромагнітними сигналами між 

людиною і наноструктурами (тобто обмін інформацією, закодованою у вигляді 

електромагнітних сигналів). Оскільки такий обмін інформацією здійснюється за 

допомогою технологій, що розробляються на базі досягнень наноінформатики, саме 

тому вона набуватиме дедалі важливішу роль в прийдешньому перетворенні 

навколишньої нас реальності. 

Екзистенціальна ситуація, яку породжує постійно розширювальна практика 

виробництва і використання технологій третього тисячоліття, не може бути адекватно 

описана за допомогою нинішніх світоглядних понять про світ, про людину, про 

планетарний соціум, про глобальну еволюцію Homosapiens'a. Саме тому, ця 

екзистенціальна ситуація (за аналогією з космологічною сингулярніст’ю) 

позначається такими термінами, як «антропогенна сингулярність», «науково-

технологічна сингулярність», «соціальна сингулярність». Всі ці терміни позначають 

один і той же еволюційний стан мегасоціуму, до якого його мчать нинішні перегони в 

сфері технологій третього тисячоліття. Оскільки практика використання таких 

технологій наближає наш мегасоціум до стану сингулярності, в якому можливий 

еволюційний стрибок «людина - постлюдина», саме тому в сучасній літературі ці нові 

технології все частіше іменуються такими термінами, як «сингулярні технології», 

«трансгуманні технології», «транслюдські технології». 
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На думку провідних соціальних експертів, названі технології перетворять ХХІ 

століття в століття тектонічних трансформацій планетарного соціуму. А це значить, 

що практика використання сингулярних технологій неминуче виявиться головним 

джерелом екзистенціальних тривог нашого століття. Це станеться, перш за все, 

тому, що най вірогідніший варіант майбутнього, до якого зазначена практика жене 

наш соціум, - це стан сингулярності. Про те, що він дійсно є джерелом 

екзистенціальних тривог, переконливо свідчить новітній потік світових соціально-

філософських бестселерів. Ось лише невелика вибірка з цього потоку: «Технологічна 

сингулярність» - автор ВернорВіндж; «Майбутнє людської природи. На шляху до 

ліберальної євгеніки?» - автор Юрген Хабермас; «Наше постлюдське майбутнє. 

Наслідки біотехнологічної революції» - автор Френсіс Фукуяма; «Кінець знайомого 

світу. Соціологія XXI століття» - автор Іммануель Валлерстайн; «Людина перед 

лицем невизначеності» - колектив авторів під рук. І. Пригожина; «Чому ми не потрібні 

майбутньому?» - автор Білл Джой; Століття одухотворених машин» - автор Рей 

Курцвайл; «Суспільство ризику. На шляху до іншого модерну» - автор Ульріх Бек; 

«Техніка і життя: людина і постлюдина» - автор Домінік Лекур. 

Автори названих бестселерів стривожені тим, що реальність, створювана 

базовими технологіями ХХІ століття, вступає в глибоке протиріччя з тим 

темпоритмом нашого мегасоціуму, який сформувався в ході всієї його попередньої 

еволюції. Глобалізується практика використання технологій ХХІ століття буквально 

на наших очах перетворює людське буття (у всій його тотальності) в об'єкт все більш 

зухвалих і вкрай ризикованих маніпуляцій. Буття геномів, тілесності людини, його 

нейро-системи, його інтелекту поступово перетворюється на своєрідний 

«напівфабрикат», який проводиться біо-геномо-психо-соціо-інженерінгом на 

замовлення ринкової економіки. 

Проблема науково-технологічної сингулярності, таким чином, - це аж ніяк не 

вузькотехнічна проблема, а саме животрепетна соціально-світоглядна проблема 

гуманітарії XXI століття. У ній виражена загальна занепокоєність інтелектуалів, 

філософів, соціальних аналітиків прийдешньою долею буття людини в світі, яка 

формується під наростаючим пресингом науково-технологічного активізму. 

Одним з перших цю проблему сформулював великий математик Джон фон 

Нейман. У 1950 році він заявив, що експоненціальне прискорення науково-технічного 

прогресу, породжує масштабні зміни в житті людей, збуджує відчуття наближення 
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деякої фатальної сингулярності, тобто особливого стану в історії земної раси. Слово 

«сингулярність» у Джона фон Неймана означало таку стрімку зміну умов людського 

існування, при якій адаптація людей до швидко мінливих умов виявляється під 

питанням. Інакше кажучи, сингулярність тут асоціювалася із прийдешнім зламом 

нинішнього темпоритму еволюції людства, який сформувався в попередньому 

тисячолітті. Власне тому сингулярність, яка стрімко насувається, не могла не 

викликати у гуманітаріїв екзистенціальну тривогу за майбутню долю людства. 

Через сорок років після Неймана, ідея «майбутнього як сингулярності» 

отримала трохи інше трактування. У дослідженнях Вернор Вінджа і його 

послідовників вона постала як наслідок науково-технічного прогресу не у всій його 

тотальності, а як продукт здійснення мегапроекту «Штучний суперінтелект». 

Після того, як «штучний суперінтелект» перевершить могутність природного 

людського розуму (а це, на думку провідних експертів нашого часу, відбудеться в 

найближчі десятиліття), розвиток планетарної цивілізації може здійснюватися згідно 

з такими еволюційним сценаріями: 

Перший сценарій: Створення все більш могутніх носіїв штучного 

суперінтелекту (тобто постлюдей), інтелектуальні здібності яких будуть гігантськи 

перевершувати здатності людини. 

Другий сценарій: Поступальне вдосконалення тканини планетарних 

комп'ютерно-інформаційно-медійних мереж, яка в інтеграції з її користувачами в 

якийсь момент може усвідомити себе як над розумну істоту, яка еволюціонує. 

Третій сценарій: Удосконалення машинно-людського інтерфейсу, який 

забезпечить настільки тісний контакт біологічного організму і комп'ютерів, що 

можливості користувачів цілком обґрунтовано вважатимуться надлюдськими. 

Четвертий сценарій: Використання новітніх досягнень генетики, 

наноелектроніки, наноінформатики, квантового комп'ютингу, які вже сьогодні 

створюють засоби для прогресуючого поліпшення природного людського інтелекту. 
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НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ПРОГРЕС: ЗА ЧИ ПРОТИ 

Актуальність. У XXI столітті людство виступає з рядом насущних проблем, що 

набрали характеру глобальності в різних аспектах суспільного життя: в економіці, 

політиці, екології тощо. Серед факторів, що особливо впливають на життєдіяльність 

сучасного людства, можна виділити науково-технічний прогрес. Розвиток технологій 

суттєво змінив зміст і характер життєдіяльності людини, породивши поряд з 

обнадійливими для її існування і функціонування явищами чинники, що викликають 

цілком обґрунтовану тривогу і стурбованість як у пересічного обивателя, так і в 

науковців: філософів, соціологів, психологів тощо.  

Бурхливий розвиток науки і техніки, постійне зростання вимог до людини 

зробили її життя надто стрімким і плинним, сучасне людство перебуває в стані 

збурення і потрясінь, переворотів і змін, розхитуються стереотипи, порушуються 

усталене і звичне, триває пошук нових цінностей і форм, які б стали чіткими 

орієнтирами і опорою в життєдіяльності людини. Тому досить актуальним є 

дослідження позитивних та негативних аспектів проникнення техніки в усі сфери 

життя людини.  

Метою роботи є комплексний аналіз неоднозначного ставлення людини до 

світу техніки. 

Основний текст. Технічний прогрес – багатогранне соціальне явище, яке є 

результатом, перш за все, постійної взаємодії техніки з іншими сферами діяльності 

суспільства й індивіда і тому має завжди складний характер. Розвиток техніки в світі 

дедалі більше гостро виявляє двоїстий характер її досягнень. З одного боку, без 

техніки просто неможливо уявити розвиток людства, а з іншого, техніка – потужна 

сила, здатна викликати самі негативні, навіть трагічні наслідки. Не продуманий 

розвиток техніки призводить до того, що успіхи технічного прогресу зазвичай 

обертаються складними соціальними проблемами [1; c.6]. 
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 Відносно технічного прогресу та його наслідків серед науковці існують різні, 

часом діаметрально протилежні, думки. К. Ясперс виділяє три позиції щодо оцінки 

техніки: оптимістична, песимістична та нейтральна. 

Оптимістична оцінка розвитку техніки резюмована в різних варіантах концепції 

технократизму, що її започаткував американський дослідник Т. Веблен. Вихідну тезу 

можна сформулювати так: техніка сама здатна нейтралізувати або й подолати 

негативні наслідки, які несе людству її розвиток і поширення. Тобто технічні системи 

створюють засоби і передумови поступової гармонізації життя і процесів у суспільстві 

[2].  

Зокрема, «технологічні оптимісти» (Д.Белл, З. Бжезінський, Дж. Гелбрейт та 

ін.), вважають, що наука і техніка, самі як такі, автоматично перетворять сучасне 

необлаштоване і незатишне суспільство в суспільство загального благоденства і 

рівності, класового миру і гуманізму, нових цінностей і нової моралі. Справді, ми 

бачимо, як прогрес техніки дає змогу переборювати смертельні раніше хвороби, 

зменшувати гостроту екологічної кризи, вирішувати конфліктні ситуації у суспільстві, 

забезпечувати динамічний стан суспільної інфраструктури [3]. 

Песимістичний напрям оцінки техніки дістав назву технофобії — жаху перед 

технікою. Прихильників даного напряму непокоїть те, що за кожним новим поворотом 

у науково-технічному розвитку виникають нові небезпеки, причому масштаб їх 

загрози зростає, і наперед невідомо, чим повинно буде людство розраховуватися за 

чергову технічну вигадку. Вони роблять висновок про марність очікування добра від 

розвитку науки і техніки. На їх думку, цей розвиток не приведе ні до чого іншого, крім 

перетворення самої людини на елемент технічних пристроїв. Людина вже відлучена 

від натуральних форм та проявів життя, від природи, а надалі ця тенденція стане 

панівною. Комп'ютерна техніка не зробить людину ні розумнішою, ні щасливішою, а 

радше ще більше незахищеною і безпорадною, нездатною протистояти життєвим 

негараздам [2]. 

А так звані «антропологічні песимісти» (О.Хакслі, Е.Фромм, М.Хайдеггер, 

Г.МаркуДзе та ін) взагалі вбачають у техніці стихійні демонічні сили, однаково ворожі 

для будь-якого суспільства, а сам науково-технічний прогрес оголосили «моральною 

контрреволюцією». Вони стверджують, що подальший розвиток науково-технічного 

прогресу матиме плачевні наслідки, в тому числі дегуманізацію і деперсоналізацію, 



Філософські та культурологічні проблеми людства 

 очима студентства 
 

Всеукраїнська студентська науково-практична конференція 

 
 
  

 
208 

 

космополітичний унітаризм, а також згасання окремих сфер духовної культури, 

зокрема мистецтва [1;c.7]. 

Нарешті, нейтральну оцінку науково-технічного розвитку можна передати 

словами К. Ясперса: «Одне, в усякому разі, очевидно: техніка — лише засіб, сама 

собою вона не є ні доброю, ні поганою. Усе залежить від того, що з неї зробить 

людина, чому вона служитиме, в які умови людина її поставить» [2]. Так, за словами 

Ф.Раппа: «Амбівалентність (наявність протилежних значень) техніки не можна 

усунути. Техніка служить для полегшення і вивільнення, але також створює нові 

обмеження, обтяження та прилучення, її вважають гарантом людського розвитку та 

соціального поступу, проте вона викликає також нелюдські й руйнівні наслідки» [3]. 

Можна навести безліч плюсів та мінусів науково-технічного прогресу, але будь-

який прогрес, як відомо, водночас супроводжується і певним регресом, оскільки 

розвиток і розквіт одних явищ завжди здійснюється за рахунок інших, тому рух 

відбувається в обидва боки, а от вибір напряму — це вже справа людей.  

Отже, доки в науково-технічний прогрес не будуть внесені належні морально-

гуманістичні засади і цілі, існує реальна небезпека для людської особистості, так і 

для людства в цілому.  
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ЛЮДИНА І ТЕХНІКА. ПРОБЛЕМИ РИЗИКУ І БЕЗПЕКИ СУЧАСНОЇ ТЕХНІКИ. 

Актуальність: зумовлена тим, що сама система «людина і техніка» - одна з 

основних проблем сучасної науки, рішення цієї проблеми вимагає комплексне 

дослідження і спільну роботу філософів, інженерів, психологів, математиків і 

представників багатьох інших наукових дисциплін.  

В даному разі проблема взаємозв'язку людини і техніки в історії філософії та 

культури стала традиційною. При цьому зазвичай висловлювалися не тільки 

захоплені думки про техніку, її перспективи які вона відкриває людям свого розвитку, 

але і побоювання, що техніка може поневолити людини. І чим інноваційним стала 

техніка, тим побоювання були все більш помітними. Але особливо поширенішою ця 

проблема стала в філософії існування, в центрі якої - людина, його цінності і 

інтереси.  

Однією з найзначніших проблем, стає те, що техніка скорочує витрати праці. 

Втрачається перспектива праці, сенс, людина стає одним із видів сировини, що 

підлягає обробці. Доля людини залежить від того, зможе вона чи ні підпорядкувати 

собі техніку і наслідки її розвитку. 

Але треба також мати на увазі, що створюючи і вдосконалюючи техніку, 

людина в першу розвиває самого себе і техніка виступає як засіб його розвитку, а не 

тільки як засіб діяльності людини.  

Якщо озирнутися назад на історію розвитку техніки, то ми виявимо, що в 

період виникнення і на перших етапах розвитку людського суспільства зв’язок техніки 

і людини виявляється дуже ясно. Техніка в той період будувалася за відповідністю до 

фізичним органам людини, що було схоже за структурою техніки цим органам 
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людини, тобто молот був продовженням руки, а лопата – ноги и тому подібним. При 

цьому ручні знаряддя праці створювалися як продовження органів людини для 

більшого впливу людини на предмет праці. 

Тільки в умовах безпечного існування, відбувається нормальний розвиток 

людини, групи осіб або будь-яких процесів. Якщо ігнорувати умови безпечного 

існування, розвитку якщо не буде відбуватися взагалі, то будуть йди процеси 

деградації, які переходять в смерть. Для оцінки безпеки водяться різні індикатори, які 

за собою носять імовірнісний характер. З цього зрозуміло, що чим більше проблем 

накопичує людство чи окрема група осіб, то ймовірність несприятливих наслідків в 

майбутньому буде збільшуватися.  

З цього випливають висновки: 

Ризики для індивідуумів в майбутньому не можуть бути передбачені з розумної 

точністю, оскільки вони залежать від різних факторів, а багато які з майбутніх подій 

зовсім неможливо припустити. 

Непередбачуваність змін людської діяльності в значній мірі обумовлена самою 

природою людини і немає підстав вважати, що в принципі можливо розробити 

досконалі моделі для прогнозу його поведінки в віддаленому майбутньому. 

Також існує проблема кількості, яка з часом переходить в якість, виходячи на 

новий рівень. 
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МЕТОДИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ 

 Суттєвoю сладoвoю педагoгiчних технолoгiй є метoдu навчання - cпoсoби 

упoрядкoвaнoї взаємопoв'язaнoї дiяльнoсті викладача i учнiв. У педагогiчнiй 

літературі немає єдиної думки щoдo ролі та визначення поняття "метoд навчання". В 

іcтoрії дидaктики cклaлиcя різні класифікації методів навчання, найбiльш 

пoширеними з яких є: навчaння як спoсіб впoрядковaної взaємoзв'язаної діяльнocтi 

виклaдaча і учнів, cпрямoваної на вирiшення зaвдань ocвіти. 

 Метoю рoбoти є розгляд поняття метoди навчaння та aнaліз ocновних 

клacифікацій методів навчaння. 

 У дидактицi icнують різні підходи щoдo клаcифiкації метoдiів навчання : 

 за джерелами передaвaння і хaрaктерoм cприймання інфoрмaції 

виoкремлюють cлoвеcні, наoчні та практичні ; 

 зa ocновними дидактичними зaвданнями виділяють методи oвoлодiння 

знaннями, метoди фoрмування умінь і нaвичoк, зacтocування здoбутих знaнь, умінь i 

навичoк; 

 зa характерoм пізнaвaльної діяльнoсті виoкремлюють пояснювально-

ілюстрaтивні, репрoдуктивнi, прoблемнoгo викладу, чaстковo-пoшуковi, дoслідницькі ; 

 Метoди навчaння зa хaрaктерoм пiзнaвaльнoї дiяльнocтi: 
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1. Пояснювальнo-iлюcтративний метoд або iнфoрмаційно-рецептивний. 

 Студенти oдержують знaння на лекції, з навчальнoї або метoдичної 

літератури, через екранний пocібник. 

 Даний метoд знаходить ширoке заcтосування у вузi для передачі 

великoгo мacиву інформацiї. 

 Студенти сприймають i oсмислюють фaкти, виснoвки й зaлишаються в 

рaмкaх репрoдуктивнoгo миcлення. 

2. Репрoдуктивний метoд  

 Зacтосування вивченoгo на ocнoвi зрaзкa aбо прaвилa. 

 Органiзовується дiяльнiсть cтудентiв за кількаразoвим відтвoренням 

зacвoюваних знань. 

 Не гарантує рoзвитку твoрчих здатностей студентів. 

3. Метод прoблемнoгo викладу. 

 Педaгoг дo викладу мaтерiалу cтaвить прoблему, фoрмулює пізнавальне 

зaвдання на ocновi різних джерел і заcoбiв. 

 Спociб дocягнення мети - рoзкриття системи докaзiв, порівняння тoчoк 

зoру, різних підходів. 

 Показує cпociб рішення пocтавленого завдання. 

 Студенти не тiльки cприймають, уcвiдомлюють i запам'ятовують гoтoву 

iнфoрмaцію, але й cтежать за логiкою дoказів, за рухом думки педaгoгa. 

4. Евристичний, метoд (частково-пошуковий). 

 Пoлягає в oрганізації aктивнoгo пошуку рiшення виcунутих у навчаннi.  

 Прoцеc мислення здобуває прoдуктивний характер. 

 Пошук рішення відбувaєтьcя під керівництвом педaгoга 

 Процеc миcлення пoетапно нaправляєтьcя й контролюється педaгoгом. 

5. Дoслідницький метoд. 
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 Студенти caмоcтiйнo вивчaють літерaтуру, джерелa, ведуть 

cпocтереження й виміри й виконують iнші дiї пoшукового харaктеру. 

 Навчальнa рoбoтa безпocередньo перерocтає в наукове дocлідження. 

 Зaвдання, які викoнуютьcя, повинні міcтити в собі всі елементи 

cамоcтiйнoгo дocлiдницькoгo прoцеcу. 

 У даному методi найбільш пoвнo проявляються iнiцiативa, cамoстiйнiсть, 

творчий пoшук у дocлідницькій діяльнocті. 

 Отже, мoжнa дійти виcнoвку, щo методи нaвчaння – надзвичайнo cклaдні 

пcихолoгo-педагoгiчні та coціально-педaгoгiчні утвoрення. При розкритті їх cутi 

виявляється, щo їм властиві не oдна, а кілька іcтoтнo важливих oзнак, і через те 

будь-якій з них мoжна віддaти перевaгу лише в цiлком конкретних педaгогiчних 

умoвaх. 

Списoк використаних джерел: 
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СУЧАСНІ ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ ТА ПОВ'ЯЗАНІ З НИМИ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ 

Актуальність. Науково-технічний прогрес породжує велику кількість 

різноманітних технічних засобів, деякі з них можуть бути використані в освітніх цілях. 

Використання новітніх технологій та технічних засобів в освіті дозволить розширити її 

існуючі можливості або створити нові, що призведе до підвищення ефективності 

навчання.  

Мета. Дослідити сучасні технічні засоби та пов'язані з ними технології. Описати 

можливості їх застосування. 

В даний час роль інформаційних та соціальних технологій в освіті, які 

забезпечують загальну комп'ютеризацію студентів, продовжує зростати. Деякі з цих 

пристроїв та педагогічних технологій вже є частиною навчального процесу, інші 

мають здобути своє право на місце в загальній освіті. 

Smart Clock - це комп'ютеризований наручний годинник із розширеними 

функціями [1]. Викладачі, які будують свої заняття на основі фізичної активності 

учнів, можуть використовувати такі функції smart watch, як вимірювання пульсу, тиску 

і швидкості руху. 

Google Glass - це розумні окуляри, тобто комп'ютер у вигляді окулярів. 

Окуляри мають вбудовану камеру та екран, що дозволяє користувачеві підтримувати 

зв'язок, робити знімки та відео за допомогою голосових команд, а не руками [2]. 

Google Glass завдяки технології доповненої реальності допоможе наочно поєднати 

«віртуальні» знання і реальний світ, підвищуючи інтерес до навчання. Серед 

можливостей окулярів варто виділити можливість створювати відеокерівництво від 

mailto:tribulkevich@gmail.com
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першої особи для спільної роботи в класі в режимі реального часу та інтерактивної 

гри. 

Розумна ручка - пристрій який дозволяє автоматично переносити всі написи і 

малюнки з паперу в електронний вигляд в спеціальний додаток. Пристрій 

підключається до смартфонів і планшетів. Для роботи з програмою знадобиться 

завантажити спеціальний додаток, а потім під'єднатися до ручки по Bluetooth. 

Інтерактивна дошка - це великий сенсорний екран, який працює як частина 

системи, яка також включає комп'ютер та проектор. Проектором настільне 

комп'ютерне зображення проектується на поверхню інтерактивної дошки. З 

зображенням, що проеціюється на дошці, ви можете працювати, робити зміни та 

розмітку. Маніпуляція дошкою може бути виконана або спеціальним стилусом, або за 

допомогою пальця [3]. Працюючи з інтерактивною дошкою в школі, студент дістає 

інформацію не тільки через аудіо- та візуальні канали сприйняття, але і через 

кінестетичний канал, який практично не використовується в сучасній педагогіці [4]. 

За допомогою мобільного пристрою (смартфону/планшету). Можна виконувати 

завдання і вчиться в будь-якому місці в індивідуальному режимі. Використовувати ці 

пристрої можна для мобільних опитувань, інтерактивних завдань, роботи з сайтами з 

навчальною інформацією та спеціальними додатками. Можливо також 

демонструвати презентація на мобільних пристроях. Мобільний пристрій може 

виступати як засіб відтворення звукових, текстових, відео- і графічних файлів, що 

містять навчальну інформацію. 

3D-принтери удосконалюють процес навчання, об'єднуючи цифрову 

інформацію з реальними об'єктами, які можна помацати руками, розвивають у 

студентів образне мислення, привчають майбутніх фахівців до автоматизованого 

програмування і проектування. Студенти, які використовують 3D-принтер для 

навчальних цілей, мають можливість навчатися на власних помилках. 

Дистанційне навчання - це взаємодія вчителя та учнів один з одним на 

відстані, що має всі компоненти, притаманні навчальній роботі і реалізовані за 

допомогою спеціальних засобів інтернет-технологій або інших засобів, що 

дозволяють інтерактивність. Це включає онлайн-курси, симулятори, інструменти для 

їх створення та публікації, системи LMS [5]. Навчання онлайн має ряд переваг - 
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навчання за індивідуальними темпами, свобода та гнучкість, доступність, соціальна 

рівність.  

Мобільне навчання тісно пов'язане з електронним навчанням та дистанційним 

навчанням, різниця полягає в використанні мобільних пристроїв. При даному виді 

навчання процес пізнання нового матеріалу може відбуватися незалежно від місця 

розташування людини, а отже, значно зменшуються обмеження щодо отримання 

знань, пов'язані з місцеперебуванням учня. На відміну від класичного навчання, при 

використанні мобільної технології можна одночасно відвідувати кілька курсів, 

фактично перебуваючи в будь-якому місці, де є доступ до мережі Інтернет. 

Хмарні технології дозволяють вчителям та студентам отримувати доступ до 

навчальних ресурсів будь-де, будь-коли. Як приклад використання хмарних 

технологій в освіті можна навести: електронні журнали та щоденники, особисті 

кабінети для студентів та викладачів; інтерактивна приймальня; тематичні форуми, 

де студенти можуть обмінюватися інформацією; пошук інформації, де студенти 

можуть вирішувати певні навчальні завдання, навіть за відсутності вчителя або під 

його керівництвом [6]. 

Соціальна мережа - багатокористувацький інтерактивний веб-сайт, який 

представляє автоматизоване соціальне середовище, яке дозволяє користувачам 

спілкуватися з спільними інтересами. Характерною особливістю соціальних мереж є 

те, що їх вміст заповнюється самими членами мережі та наявністю чітко 

встановлених зв'язків між учасниками. Можливість постійної взаємодії учнів та 

викладачів у мережі у зручний час для них забезпечує безперервність навчального 

процесу, є можливість більш детальної організації роботи індивідуально з кожним 

студентом [7]. Навчання за допомогою соціальних мереж дозволяє подолати технічні 

труднощі, пов'язані з оснащенням аудиторії обладнанням, необхідним для 

демонстрації візуальних документів в електронній формі. 

Гейміфікація (активна навчальна діяльність з елементами гри) - це коли ігрові 

правила використовують для досягнення реальних цілей. Іншими словами, внаслідок 

гри нудні завдання стають цікавими, а складне - простим. У практиці гейміфікації 

велику увагу приділено емоційному залученню користувача і його заохоченню. Для 

цього можуть бути використані різні механіки: розвиток віртуальних навичок, шкали 

прогресу, рейтингова система, розвиток ігрового персонажа, поступове відкриття 

нових навчальних елементів. Основна ідея гри полягає в тому, що ви отримуєте 



Філософські та культурологічні проблеми людства 

 очима студентства 
 

Всеукраїнська студентська науково-практична конференція 

 
 
  

 
217 

 

задоволення в результаті рішення ігрових завдань і придбанні досвіду в конкретній 

грі. Всі завдання, що виконуються в ході гри, повинні просувати гравця на наступний 

рівень, таким чином, щоб він бачив свій статус і досягнення. Один з основних 

навчальних методів гри при втіленні гейміфікації в навчанні - створення і розвиток 

гравцем стратегій, як обійти, уникнути і виправити помилки. 

Технічні та технологічні інновації вже змінили наше повсякденне життя. Освітні 

установи практикують вибір нових пристроїв і технологій шляхом проведення 

досліджень та тестування. Знаючи всі можливості сучасних засобів, навчальні 

заклади шукають те, що змінює і якісно покращує навчальний процес, а не тільки 

робить його більш сучасним. Але зараз очевидно, що загальна система освіти не 

зможе обійтись без технічних і технологічних нововведень. 
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СЕМІНАРСЬКЕ, ПРАКТИЧНЕ ТА ЛАБОРАНТСЬКЕ ЗАНЯТТЯ: СУТНІТЬ І 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ 

Актуальність теми полягає у частотному застосуванні таких методів засвоєння 

інформації та одночасного здійснення контролю знань студентів, як семінарські, 

практичні та лаборантські заняття. Метою роботи є визначення сутності та методики 

проведення семінарських, практичних та лаборантських занять. 

Семінарське заняття – вид навчального практичного заняття для студента 

вищого навчального закладу, який передбачає самостійне вивчення студентами 

окремих питань лекційного курсу з наочним оформлюванням опрацювань у формі 

реферату, доповіді тощо. 

Такі заняття мають тісний зв'язок з лекційними заняттями та іншими формами 

навчальної роботи у вищому навчальному закладі та орієнтовані, перш за все, на 

формування у студентів умінь і навичок самостійно опрацьовувати матеріал. 

Завдання семінарського формату пробуджують пізнавальну активність студента та 

підвищують його самостійну діяльність більше, аніж будь-які інші формати процесу 

навчання. Крім того, опрацювання та запам’ятовування матеріалу потребує 

розвиненого логічного мислення, спонтанного зв’язного мовлення у формі чіткої 

відповіді на поставлене запитання, уміння висловлювати й доводити аргументами 

думки, уміння критично аналізувати аргументи колег та висувати запитання чи 

уточнення до них. Якщо брати ширше, то семінарські заняття поглиблюють розуміння 

тієї чи іншої теми, сприяють формуванню переконань та вміння вести дискусійне 

обговорення, що, у свою чергу, формує життєву позицію.  

mailto:bormotova.victoria@gmail.com
mailto:tribulkevich@gmail.com
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Семінарські заняття за рахунок дискусійного формату проведення дозволяють 

студентам більше дізнатися один про одного не з перших уст, а емпірично, судячи з 

того, які аргументи наводить потенційний друг та як вміє вести переговори. 

Викладачам такі заняття допомагають краще донести необхідну інформацію за 

рахунок самостійного опрацювання студентами теми, а також перевірити рівень 

засвоєння знань в навчальній, науковій і громадській роботі. Викладач має змогу 

оцінювати студента, базуючись не на відповідях у вигляді тестової перевірки, а 

одразу аналізувати його життєвий досвід, теоретичну і практичну підготовку, 

індивідуальні здібності. 

Семінарські заняття вищої школи має виконувати ряд функцій (А. Боднар): 

 поєднувати лекційний формат навчання та систематичну самостійну 

роботу студентів з підручниками, посібниками і першоджерелами, де черпається 

теоретична підготовка, необхідна для втілення її у практичних уміннях; 

 навчати критично осмислювати отриману інформацію з підручників, 

посібників, першоджерел завдяки таким видам роботи, як реферування, конспект, а 

також на основі опрацьованого підготовка виступів з викладенням власних думок 

перед аудиторією;  

 розвивати творче професійне мислення, уміння розумової праці, 

використання теоретичних знань для розв'язання емпіричних професійних завдань;  

 формувати стійкий інтерес до науково-дослідної роботи у певній галузі, а 

також залучення молодих науковців до дослідницької роботи кафедри;  

 організація таких умінь, як закріплення пройденого матеріалу та 

систематична перевірка знань з окремих тем. 

Практичне заняття – це така форма навчального заняття, за якої викладач 

організовує застосування набутих теоретичних знань в емпіричному форматі, який 

формує навички засвоєння теоретичного матеріалу.  

Практичне заняття може проводитися у самому навчальному закладі або на 

місцях практики студентів і головною його метою є розв’язання специфічних завдань 

конкретного профіля спеціальності. 

Під час оцінювання якості семінарського та практичного використовують різні 

критерії. 
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1. Ціленаправленість, тобто практичне рішення наявних проблем. 

2. Планування, тобто написання основних питань, які потребують більш 

детального розгляду. 

3. Організація семінару, тобто вміння починати та підтримувати дискусійне 

обговорення, аналізувати відповіді студентів та робити контроль знань. 

4. Стиль проведення семінару, тобто приділення уваги тому, аби 

обговорення мало живий характер, а не зачитування конспекту з відсутністю 

інтересу. 

5. Ставлення викладача до студентів, тобто приділення уваги тому, аби 

ставлення було поважним. 

6. Ставлення студентів до викладача, тобто приділення уваги тому, аби 

ставлення було поважним. 

7. Управління группою, тобто швидке встановлення контакту з учасниками 

семінару, здатність підтримувати його жвавість, взаємодія з групою студентів, а не з 

окремими особами. 

8. Коментарі та висновки викладача, тобто переконливі, кваліфіковані 

узагальнення з теми, що обговорюється. 

9. Записи студентів, тобто систематичний конспект студентів.  

Професійна підготовка студентів значною мірою реалізується на практичних та 

лабораторних заняттях. 
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Контроль знань студентів у навчальному процесі 

Доповідь присвячена з’ясуванню форм та видів контролю знань у 

навчальному процесі студентів.  

Актуальність роботи полягає у систематизації знань про контроль студентів у 

навчальний та поза навчальний час. Визначення видів та форм контролю у ВНЗ. 

Метою роботи є аналіз особливостей контролю знання студентів у процесі 

навчання. 

Навчання у вищому навчальному закладі (ВНЗ) – досить складний та 

багатогранний процес, який обов’язково має складатися із цілого ряду 

взаємопов’язаних та взаємозумовлених елементів. Одним із цих елементів є 

контроль знань студентів. Перш за все, контроль – це перевірка, облік діяльності 

кого -, чого-небудь, нагляд за кимось / чимось [3, Т.4 с. 271]. 

Відповідно до сфери навчання, контроль знань – визначення якісного та/або 

кількісного рівня відповідності знань і вмінь людини, яку навчають, взірцевій моделі 

результату навчання. Тобто, контроль знань допомагає визначити ступінь 

підготовленості студентів та засвоєння ними матеріалу. Контроль знань допомагає 

найкращим чином забезпечити своєчасний і всебічний зворотній зв'язок між 

студентами та викладачами. На підставі цього зв’язку встановлюється те 

освідомлення, яке допомагає зрозуміти викладачеві як студенти сприймають і 

засвоюють навчальний матеріал [1, c. 385]. 

Існує декілька видів контролю знань: 

1) вхідний (попередній); 

mailto:tribulkevich@gmail.com
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2) поточний; 

3) рубіжний; 

4) підсумковий. 

Хочеться відзначити, що види контролю включають в себе різні об’єми 

матеріалу, які вивчають студенти. І це загальновідомо, що поточний контроль є 

більш детальним до інформації, на противагу до підсумкового контролю. Ця форма 

складає велику кількість матеріалу, але з різних тем, а при здачі держіспиту ще й з 

різних предметів. З метою інтенсифікації контролю знань студентів необхідно 

спиратися як на традиційні, класичні, перевірені часом форми, так і нові педагогічні 

технології, авторські ноу-хау оцінки знань. Традиційні форми перевірки слід 

наповнювати новим змістом, аби правильно поєднувати контроль знань студентів, 

взаємоконтроль та самоконтроль.  

Перевірка, здійснювана в різних видах контролю, багато в чому визначається 

характером контрольних завдань та інформацією, яка є в них. Все це вимагає 

ретельного, обґрунтованого відбору завдань. 

Завдання завжди має відображати мету вивчення того чи іншого навчального 

предмета при підготовці фахівця, відповідати вимогам навчальних програм. 

Слід відзначити, що на сучасному етапі у ВНЗ широко використовуються такі 

методи контролю знань студентів як усний (залік, іспит, колоквіум, семінар) і 

письмовий (тестування, робочий зошит, опорний конспект, контрольна і курсова 

робота або проект, реферат), контроль лабораторний, інтернет-тестування, 

машинний і методи самоконтролю [2]. 

Вхідний (попередній) контроль – це діагностика вихідного рівня знань 

студентів. Він застосовується як засіб виявлення знань, які вже відомі студенту та це 

передумова для успішного планування навчальним процесом. Він проводиться задля 

того, аби оцінити реальність оцінок, отриманих на наступних іспитах з певного 

предмета. Цей вид контролю дає можливість порівняти вихідний рівень знань 

студента із досягнутим. У такий спосіб можна виміряти «приріст» знань студента, 

його вмінь та навичок, проаналізувати динаміку й ефективність дидактичного 

процесу [4]. 
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Поточний контроль – це засіб виявлення ступеня сприйняття / засвоєння 

навчального матеріалу. Завданням цього виду контролю є: 

 виявити глибину сприйняття матеріалу, що вивчається; 

 визначити недоліки у знаннях; 

 визначити шляхи подолання недоліків; 

 стимулювати інтерес студентів до предмета. 

Допомогти студентам відповідально, самостійно та систематично вивчати 

увесь поданий матеріал – основна мета поточного контролю. Цей вид контролю є 

більш деталізованим з певної теми і включає більш ретельний матеріал [4].  

Ще одним видом контролю є рубіжний контроль, який проводиться наприкінці 

вивчення якихось окремих тем або розділу. Обов'язкові результати навчання - це той 

мінімум, який необхідний для подальшого навчання, виконання програмних вимог до 

рівня підготовки студентів. Тому при перевірці та виставленні оцінки, для викладача 

принципово важливо отримати певну відповідь: опанував або не опанував студент 

матеріал. Мета кожного викладача - домогтися того, щоб кожен студент опанував 

найважливішими знаннями та вміннями для подальшого успішного навчання. Тому 

якщо студент не отримує оцінку з рубіжної атестації, необхідно організувати 

доопрацювання відповідного матеріалу та його повторну перевірку [4]. 

І останнім є підсумковий контроль – це своєрідний іспит студентів з метою 

оцінки їхніх знань та навичок за цілий курс. Підсумкова перевірка завжди повинна 

забезпечувати контроль засвоєння системи знань і умінь. Це означає підбір таких 

завдань або питань, відповіді на які припускають засвоєння максимального числа 

вихідних понять і дій. До такого виду контрою належать семестрові роботи, курсові, 

державні іспити [4]. 

Одним із завдань контролю є забезпечення повноти обсягу навчального 

матеріалу, який перевіряється. Якщо контроль проводять в кінці семестру 

(семестровий), то перед студентами постають завдання, що вимагають перевірки 

засвоєння системи знань і умінь всіх пройдених розділів; якщо перевіряється 

вивчення матеріалу за рік (прикладом є іспит), то контрольні знання повинні 

охоплювати весь обсяг. Коли перевірку проводять за окремим розділом програми 
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(контрольна робота), то завдання повинні включати питання, що дозволяють 

визначити засвоєння логічно завершеного обсягу навчального матеріалу [2]. 

Звичайно, що контроль повинен здійснюватися не тільки у навчальний час, а й 

в позанавчальний. У позанавчальний час контроль здійснюється такими формами: 

консультації, заліки, іспити.  

У практиці навчання також застосовуються різні методи контролю знань. Це 

усні методи та письмові. Усні методи контролю застосовуються під час спілкування 

студента із викладачем. Вони допомагають викладачу отримати інформацію про 

рівень засвоювання знань студентами, а студентам допомагають глибше розібратися 

у матеріалі навчання.  

Письмовий контроль може використовуватися для активізації самого процесу 

навчання. За допомогою письмового контролю можна виявити найслабкіші місця у 

засвоєнні предмету [1, c. 392-395]. 

Позанавчальний контроль включає в себе такі дії як перевірка конспектів 

лекцій, перевірка рефератів, які самостійно складаються, індивідуальні співбесіда зі 

студентом, проведення олімпіад та навчальних конкурсів.  

На консультації студент отримує «допомогу» від викладача, адже той 

роз’яснює йому усе незрозуміле, відповідає на запитання, скеровує на правильні 

роздуми та правильні відповіді. Консультації необхідні при підготовці до іспитів, 

захисті курсових та дипломних робіт. 

Заліки – це форма перевірки знань, лекційного курсу, який не супроводжується 

практичними заняттями або лабораторними. Викладач може проводити колоквіум, 

пропонувати письмові/усні запитання. 

Іспити – це підсумковий етап вивчення усієї дисципліни або її частини. Він має 

на меті перевірити знання студентів з навичок застосування інформації при вирішенні 

практичних завдань. Іспит дає можливість студенту сконцентрувати увагу на окремих 

важливих питаннях та моментах, закріпити у пам’яті основний зміст викладеного 

матеріалу [2]. 

Отже, контроль знань студентів у навчальному процесі здійснюється поетапно. 

Спочатку перевіряються набуті знання за невеликий проміжок часу, а в кінці 
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перевіряються знання, які були здобуті за семестр з конкретних предметів, та й 

навіть, перевіряються здобуті знання за увесь курс навчання (державні іспити). 
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СУЧАСНА ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ 

Розвиток української держави, відкритість ринкових відносин зумовили суттєві 

зміни пріоритетів освіти і цінностей у напрямку поєднання традицій, досвіду й 

інновацій. Також це стимулювало подальший пошук засобів, способів і шляхів 

професійного становлення майбутніх фахівців. 

Готуючись до кожного заняття, викладач вищої школи повинен ретельно 

обміркувати форми роботи, завдяки яким студенти краще засвоюють зміст теми, 

удосконалюють свої вміння, опановують різні види діяльності, і, як результат, 

покращується формування певних якостей майбутнього фахівця та громадянина. 

Уміння визначати педагогічні завдання на основі аналізу педагогічних ситуацій і 

знаходження оптимальних способів їхнього вирішення є показником професіоналізму 

викладача вищої школи у педагогічній діяльності. Але неможливо заздалегідь 

описати всі можливі ситуації, що виникають у викладача в процесі роботи зі 

студентами. Тому, приймати рішення доводиться кожного разу у новій ситуації і 

кожен викладач вищої школи починає вносити корективи у свою діяльність або 

виробляти принципово нову індивідуальну педагогічну траєкторію. Сучасному 

педагогу вищої школи для ефективного виконання педагогічних функцій важливо 

розуміти структуру педагогічної діяльності та які є її основні компоненти, уміти 

вдосконалювати свої знання та вміння, розвивати психологічні якості, необхідні для 

своєї професійної реалізації. Цей аспект педагогічної діяльності привертав увагу 

чималої кількості науковців.  

Щоб отримати новий результат – навчити студентів – кожен викладач спочатку 

здійснює пошук матеріалу за темою, накопичує знання, узагальнює їх, а потім 

mailto:tribulkevich@gmail.com


Філософські та культурологічні проблеми людства 

 очима студентства 
 

Всеукраїнська студентська науково-практична конференція 

 
 
  

 
227 

 

приймає рішення щодо реалізації в конкретній формі та здійснює контроль 

(перевірку). Даючи нові знання студенту, викладач мотивує його до поглибленого 

вивчення даного матеріалу, навчає висловлювати здогадку або припущення, 

перевіряти свою інтуїцію, спрямовує на подальший логічний аналіз висунутої ідеї. Він 

формує у студентів впевненість у своїх силах, віру у свою здатність вирішувати 

задачі через позитивні емоції, що виникають у процесі навчання (здивування, 

радість, симпатія, переживання успіху тощо). Викладач тренує студента у виробленні 

можливих рішень (припущень), результатом чого стає суттєве підвищення показників 

швидкості, гнучкості й оригінальності мислення. Він усіляко стимулює прагнення 

студента до самостійного вибору цілей, задач і засобів їхнього вирішення.  

Педагогічна діяльність викладача вищої школи складається із наступних 

компонентів: конструктивного, організаційного, комунікативного і дослідницького 

(гностичного). Гностичний компонент передбачає систему знань та умінь викладача, 

спрямовані на реалізацію пізнавальної діяльності, що є основою його професійної 

діяльності. Цей компонент спрямований на діагностування, аналіз, самоаналіз 

результатів власної педагогічної діяльності, навчально-виховного процесу, рівня 

навчальних досягнень студентів. Він є основою для усіх інших компонентів, оскільки 

впливає на рівень творчості при здійсненні викладачем педагогічної діяльності. 

Конструктивний компонент педагогічної діяльності викладача вищої школи 

забезпечує реалізацію важливих завдань у діяльності педагога, а саме: 

структурування курсів, які він викладає; підбір конкретного навчального матеріалу до 

теми; вибір методів, форм, прийомів, що є найефективнішими для конкретної 

ситуації; планування навчальної, виховної й дослідницької роботи. Організаційний 

компонент слугує упорядкуванню, самоорганізації власної педагогічної діяльності, 

процесу навчання й виховання студентів. Комунікативний компонент забезпечує 

здійснення всіх видів педагогічної діяльності викладача вищої школи. Саме від рівня 

комунікативності, стилю спілкування викладача залежить легкість встановлення 

контактів із студентами, викладачами-колегами, адміністрацією, батьками тощо. 

Завдяки комунікативним здібностям викладач передає навчальну інформацію 

студентам, активізує їхню навчально-пізнавальну діяльність, налагоджує наукові 

контакти з іншими науковцями, висвітлює різні наукові положення, погляди, думки з 

досліджуваної наукової проблеми у власних публікаціях.  
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Особливості педагогічної діяльності вимагають від викладача вищої школи 

частої зміни видів роботи і, водночас, періодичного повернення до одних і тих же 

робіт. Діяльність викладача впродовж багатьох століть була спрямована на 

збереження й передачу існуючих знань, духовних і культурних цінностей, вищих 

зразків діяльності, розвитку інтелекту заради вищої культури. Донедавна викладач 

був єдиним джерелом знань, а система професійної підготовки виконувала соціальне 

замовлення суспільства на формування гармонійно розвиненої особистості, але з 

переважанням якостей, що вимагав час та умови життя країни.  

Перехід до демократичного суспільства зумовив перехід до нової моделі вищої 

освіти, яка орієнтована на диверсифікацію освітніх програм вищої освіти, активізацію 

інноваційних процесів в освітянській галузі, індивідуалізацію навчального процесу, 

міждисциплінарну інтеграцію, зміну запитів ринку праці тощо. Відтак, постала 

необхідність адаптації вузів до ринкового середовища через запровадження системи 

професійної підготовки і професійної мобільності конкурентоспроможних фахівців. 

Це, у свою чергу, змінює функції викладача вищої школи, орієнтує його діяльність на 

створення умов для формування в них потреб і здібностей суб’єкта навчального 

процесу, забезпечення норм усіх форм суспільної свідомості та вимагає від 

викладача високої.  

Добре відомо, що педагогічна діяльність у вищій школі – це діяльність, 

спрямована на реалізацію педагогічної взаємодії викладача та студентів. Діяльність 

викладача вищої школи має високу соціальну значущість і займає одне з 

центральних місць у державотворенні, формуванні національної свідомості й 

духовної культури українського суспільства.  

У сучасну епоху викладач вищої школи повинен одночасно бути: викладачем 

(передає знання, стимулює активність студентів, формує навички та вміння); 

вихователем (розвиває особистість студента, формує професійні й психологічні 

якості); ученим (здійснює наукові пошуки в галузі дисципліни, яку викладає); 

менеджером (організовує аудиторні заняття, стимулює й контролює самостійну 

роботу студентів); експертом і консультантом (допомагає студенту орієнтуватися у 

тому чи іншому напрямку пізнання). Тому, викладач вищої школи виконує досить 

багато функцій, серед яких: організаторська (керівник, провідник у лабіринті знань, 

умінь, навичок); інформаційна (викладач - носій нової інформації, новітніх 

технологій); трансформаційна (перетворення суспільно значущого змісту знань 
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інформацію, прийнятну для засвоєння студентом); орієнтовно-регулятивна 

(структура знань викладача визначає структуру знань студента). 
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ЕВРИСТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ 

Актуальність дослідження полягає в тому, що евристична технологія в 

освітньому процесі передбачає відмову від готових знань, від їх репродукції, 

грунтуючись на видобутку та пошуку інформації, які в умовах науково-технічного 

прогресу, інформатизації суспільства, коли швидкими темпами збільшується обсяг 

інформації, стрімко застарівають знання , висувають нові вимоги до особистісного та 

професійного розвитку людини 

Метою роботи є визначення особливостей евристичних технологій. 

Основний текст. Евристичні технології розраховані на гарантоване і 

ефективне досягнення педагогічних цілей та інтелектуальний розвиток учнів. У 

педагогічному процесі їх часто називають активними, оскільки їх використання 

призводить до високого рівня внутрішньої і зовнішньої активності учнів. 

Евристичний метод навчання- спосіб організації творчих, продуктивних 

процесів мислення. 

 Цей метод розвиває в учнів обдарування: творчо використовувати найрізніші 

шляхи пізнавальної діяльності, систематизувати навчальну інформацію а також 

застосовувати її в евристичному пошуку, адаптуватися до нових умов діяльності і 

передбачити її результати, прогнозувати свою інтелектуальну діяльність. 

 Ця діяльність ефективно навчає оцінювати свої дії, їх раціональність, 

економічність, наполегливо вирішувати задачі, доводити до логічного завершення; 

при цьому важливо володіти гнучкістю мислення, також здатністю актуалізації та 

mailto:tribulkevich@gmail.com
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організації інформаці в розв'язуванні задач. Вона здійснюється на основі 

евристичних правил і операцій, заснованих на аргументованих міркуваннях. 

Евристичними правилами - є рекомендації до вибору можливого варіанту дії в 

умовах різноманітного пошуку ). Операції - є не що інше, як розумові дії (аналіз, 

синтез, узагальнення і т.д., направляюча діяльність учня на знаходження 

оптимального рішення задачі. Ті й інші виступають інструментарієм для вирішення 

навчальних евристичних задач. 

 Найбільш поширеним методом евристичного навчання є метод «мозкового 

штурму», який активізує колективну творчу діяльність. 

Технологія його застосування: 

- умова навчальної пошукової завдання формулюється в загальних рисах, 

проблемно; 

- заняття поділяється за часом на дві частини: висунення гіпотез та їх аналіз-

оцінка; 

- в першій частині заняття забороняється яка б то не було критика (у тому 

числі і через міміку, усмішки, жести і ін) думок і пропозицій, що знімає страх критики 

своїх висловлювань у навчаються - вона гальмує їх мислення і творчі процеси; 

- група учасників « штурму» - «генераторів ідей » - за відведений навчальний 

час пропонує максимальну кількість гіпотез, причому будь-яких - навіть 

неспроможних, парадоксальних. Доказів не потрібно, всі ідеї записуються. Важливо, 

щоб учасники заняття були психологічно розкуті, почувалися вільно; 

- у другій частині майже вся група або експертів» веде всебічне обговорення 

кожної ідеї і виносить судження про її цінності ( оцінка дається кожним « експертом» 

по п'яти або десятибальною шкалою і виводиться середній бал), відсіває нереальні і 

несерйозні варіанти; 

- якщо завдання в процесі «штурму» не знайшло вирішення, воно може бути 

запропонована в зміненому вигляді. 

Список використаних джерел 

1. Евристичні методи та їх застосування в економічному аналізі [Електронний ресурс] 
– Режим доступу до ресурсу: http://pidruchniki.com/  
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2. Евристичні методи в аналізі [Електронний ресурс] – Режим доступу до 
ресурсу:http: //readbookz.com/book/147/4143.html  

3. Суть евристичних методів пізнання та їх роль в економічних дослідженнях 
[Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://library.if.ua/book/25/1769.html 
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ЕВРИСТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ 

Актуальність роботи. Головним завданням навчання є створення 

сприятливих умов для розкриття та розвитку творчих здібностей і талантів студентів. 

Для вирішення цього завдання необхідно цілеспрямовано організувати та управляти 

евристичною діяльністю студентів. Тому особливу увагу потрібно звертати на 

формування особистісної навчально-пізнавальної евристичної діяльності кожного 

студента. 

Мета роботи полягає у розкритті сутності методів евристичного навчання, що 

сприяють формуванню досвіду евристичної діяльності студентів на заняттях.  

На сьогоднішній день існує чимала кількість інноваційних методик навчання, 

серед яких виділяють евристичне навчання, прообразом якого є метод питань і 

міркувань Сократа, який за допомогою діалогу приводив своїх учнів до істинного 

судження. Філософ спочатку ставив загальне запитання, а після отримання відповіді, 

знову наводив уточнююче запитання і продовжував до отримання остаточної 

відповіді. 

Евристичне навчання – це навчання, яке ставить на меті конструювання 

студентом власного сенсу, цілей і змісту освіти, а також процесу його організації. Цей 

вид навчання полягає у підведенні студентів до постановки проблеми, при цьому 

показується, як потрібно знаходити докази, а потім як робити висновки з отриманих 

фактів [2].  

Головним завданням у евристичному навчанні є творча самореалізація 

студента. Він отримує матеріал для конструювання, однак йому не дають готових 

знань про нього. Студент створює продукт діяльності (гіпотезу, твір, виріб), а потім за 

mailto:katerynahalchenko@ukr.net
mailto:tribulkevich@gmail.com


Філософські та культурологічні проблеми людства 

 очима студентства 
 

Всеукраїнська студентська науково-практична конференція 

 
 
  

 
234 

 

допомогою вчителя порівнює його з історичними аналогами в цій галузі. Після 

відбувається переосмислення отриманого результату і його особистісне 

перетворення (зміна у почуттях, знаннях, здібностях і досвіді). Підсумком такої 

діяльності студента може виступати і загальнокультурний приріст, коли він бере 

участь у культурно-історичних процесах [1]. 

Багато чинників вказують, що евристичне навчання є ефективним: 

 збільшується роль самостійності студента в освітньому процесі та 

підвищується його ініціативність, а також з'являється внутрішня мотивація в процесі 

пошуку рішення проблем;  

 формується креативний підхід до вирішення завдань, в якому студенти 

використовують отримані вміння та знання в нових, нетипових для них ситуаціях;  

 при груповій організації роботи студентів відбувається зміцнення 

навичок роботи в команді, розвивається взаємодія в колективі;  

 евристичні методи прийняття рішень дають можливість самореалізації 

студентів в процесі навчання: підвищується рівень засвоєння нового навчального 

матеріалу [3]. 

Евристичний метод має ряд недоліків. Такий вид навчання вимагає більше 

часу, а викладач не має можливості на всіх заняттях його використовувати. 

Застосування цього методу безпосередньо залежить від рівня розвитку і навченості 

студентів, а особливо від того, чи сформовані у них пізнавальні вміння. При 

використанні евристичного навчання особливо сильно помітно індивідуальні 

відмінності студентів: деякі студенти не встигають вирішувати поставлені проблеми 

та відповідати на питання педагога, а викладач на занятті обмежений часом і не має 

можливості чекати, поки всі студенти самостійно прийдуть до потрібного висновку [2]. 

Отже, головним завдання евристичного навчання є надання студентам 

можливості творити знання, створювати освітню продукцію з усіх навчальних 

предметів. Вони повинні самостійно знаходити правильні рішення до проблем, які 

при цьому виникають. Саме тому використання евристичних технологій навчання 

повинно спробувати сформувати необхідні уміння і навички.  
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Евристичні методи потрібно використовувати в розумних межах, застосовуючи 

інші прийоми навчання, які нейтралізують їхні недоліки. Необхідно допомогати тим 

студентам, які не змогли виконати поставлені завдання самостійно.  

Список використаних джерел 

1. Андреев В. И. Эвристика для творческого саморазвития: Учебное пособие. / В. 
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ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ 

В статті розглядаються варіанти розуміння комунікативної культури 

особистості та основні способи її формування. Встановлено, що формування 

комунікативної культури буде здійснюватися шляхом впровадження в процес 

навчання та виховання, організаційно-педагогічні форми міжособистісного 

співробітництва студентів, що повинно спонукати їх до свідомої та рефлексивної 

реалізації комунікативної культури в освітній та науковій діяльності. 

Головним завданням сучасної системи вищої освіти є створення компетентних 

фахівців, яким притаманні не тільки суто професійні властивості, а й творче 

мислення, самостійність, соціально-комунікативна активність, впевненість у власних 

силах, етика ділового спілкування, вміння проявляти навички у критичних ситуаціях. 

Необхідність комунікативної культури фахівців технічного профілю 

зумовлюється тим, що: в першу чергу, професійне спілкування є передумовою 

успішної діяльності; по-друге, в умовах переходу до ринкових відносин, розширення 

міжнародного співробітництва, зростає значимість підготовки фахівців; по-третє, 

комунікативна компетенція є необхідною складовою самореалізації та становлення 

особистості. 

На жаль, студент не завжди має змогу будувати власну взаємодію з іншими 

учасниками навчально-виховного процесу, використовуючи діалог як форму 

спілкування, навчання і засіб творчого розвитку всіх учасників бесіди. 

Процес діалогічної взаємодії передбачає реалізацію трьох складових 

комунікації. Перша складова – прогностична, що дозволяє моделювати майбутнє 

спілкування; друга складова – “комунікативна атака”, як початок безпосереднього 

mailto:tribulkevich@gmail.com
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спілкування, встановлення емоційного та ділового контакту; третя складова – 

“управлінська”. Поєднання всіх вищезазначених складових повинно бути присутнім і 

обов’язково реалізованим у підготовці до майбутньої професійної діяльності фахівців 

технічного профілю, зокрема інженерів. 

Саме комунікативна культура сприяє успішному спілкуванню учасників 

навчально-виховного процесу. Буде доречно виділити два компоненти: культури 

мовлення і культури спілкування. Перший поєднує мовні та мовленнєві навички, які 

необхідні для комунікативної взаємодії студентів з іншими людьми. Другий - культура 

спілкування – це сукупність якостей, які дозволяють людині досягти своєї мети в ході 

комунікації та діалогічної взаємодії. 

В процесі діалогічної взаємодії створюється спільний для суб’єктів 

комунікативний простір, в процесі створення якого накопичуються комунікативні 

знання, як узагальнений досвід людства в комунікативній діяльності, які відіграють 

головну роль у формуванні спеціаліста будь-якого профілю. 

Характерним для специфіки діяльності спеціалістів технічного профілю є 

збільшення кількості соціальних зв’язків, які потребують адаптації студентів до 

сучасних комунікаційних процесів, підвищення вимог до оволодіння культурою 

спілкування та розвинутого уміння адекватно орієнтуватися в різних життєвих 

комунікативних ситуаціях. 

Виходячи з того, що однією з сутнісних характеристик громадянського 

суспільства є встановлення рівноваги між соціальною і технічною сферою 

життєдіяльності. Актуальним є пошук ефективних соціальних технологій, 

економічних, суспільних впроваджень. В свою чергу це вимагає посилення 

гуманітарної складової, що й забезпечується, на думку вчених, “персонал-

орієнтованими технологіями, врахуванням інтересів окремих індивідів та суспільства 

загалом”. Вчені акцентують, що це вимагає зміщення акцентів зі спонукання на 

взаєморозуміння та стимулювання на мотивацію. 

Наріжним каменем проблеми формування комунікативної культури студентів є 

вирішення питання: на основі яких цінностей відбуватиметься процес діалогічної 

взаємодії майбутніх спеціалістів, здатних до творчості, орієнтованих на процес 

створення нового. 
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Сучасна дидактика передбачає ігрові форми навчання як одну з форм 

ефективної взаємодії викладача та студента, продуктивного спілкування з 

притаманним іграм елементом змагання, цікавості, щирості, інтересу. Виходячи з 

положення про те, що активний розвиток комунікативних здібностей відбувається в 

процесі колективної роботи, однією з умов успішного формування умінь діалогічної 

взаємодії майбутніх спеціалістів, ми вважаємо використання технологій імітаційно-

ігрового навчання. Йдеться про використання рольових, дидактичних, ділових ігор, 

системи тренінгів, семінарів тощо. 

Засобами рольової, імітаційної гри можна вирішити цілу низку дидактичних 

завдань, актуальних для навчання студентів: розвиток розумових здібностей, 

здатності класифікувати, систематизувати явища, предмети; формування мовної 

комунікативної діяльності тощо. Виконуючи конкретну роль, студент залучається до 

діалогізації навчально-виховного процесу; налагоджує міжособистісну взаємодію 

студентів, забезпечуючи умови для толерантного ставлення один до одного методом 

застосування різних форм спілкування, взаєморозуміння тощо. 

Сформована комунікативна культура майбутніх спеціалістів, уміння діалогічно 

взаємодіяти може сприяти успішному розв’язанню суперечностей, що виникають у 

практиці вищої школи. 
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ПРОГНОЗ МОЖЛИВОГО ВПЛИВУ НОВІТНІХ ТЕНДЕНЦІЙ ТА ТЕХНОЛОГІЙ НА 

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС НА СТРОК ВІД 10 РОКІВ ДО …  

Актуальність. Прогнози майбутнього є одним із ключових умінь виживання 

людей, тож не дивно що воно переросло в окрему науку - Футурологію. А у 

викладацькій діяльності прогнози є взагалі одним із основних професійних 

інструментів, так як підготовка спеціаліста, у сучасному світі, процес довгий, 

виснажливий та малоефективний. Що робить достовірні прогнози взаємовпливу 

новітніх технологій та навчального процесу особливо актуальними і навіть , якщо 

прогноз лише на 10% відповідає майбутнім подіям, він все одно має неабияку 

цінність. 

Мета роботи: Розглянути вплив сучасних тенденцій і факторів розвитку науки 

та технологій на навчальний процес в майбутньому. 

Перед тим як розробляти прогноз потрібно вказати основне правило 

футурології – прогнози не збуваються. 

Джерелами до даної роботи служать художні фантастичні твори, котрі за своїм 

характером самі по собі є футурологічними прогнозами. 

У даній роботі розглядається не тільки майбутні зміни у людському суспільстві 

та їх вплив на освітню діяльність, а ще і причини і тенденції сучасності, котрі можуть 

вплинути на створення такого прогнозу.  

Цей прогноз не розглядає версії майбутнього де можливі війни із 

використанням зброї масового ураження та інші збройні конфлікти, котрі можуть 

загрожувати світовій цивілізації. 

Розглянемо сучасні тенденції розвитку освіти: 

По-перше, нині існує тенденція до дистанційного навчання. Навіть в Україні 

можна знайти в інтернеті лекції із самих різних дисциплін та спеціальностей, при 
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тому, що за кордоном ситуація, коли людина здає іспити через інтернет, чи захищає 

диплом у режимі відео конференції, давно уже не рідкість. 

По-друге, тенденція до зацікавлення у навчанні. Це та ж, критикована в 

Україні, «ігрова форма». Ця форма навчання активно вводиться, та в багатьох місцях 

Європи, вже введена і є ефективнішим ніж просте примушування до навчання. Там 

вона використовується в основному в школах, але годиться і для ВНЗ. Корінь, такої 

технології навчання, в експлуатації простих людських фізіологічних особливостей, а 

конкретніше у тому, що людина куди легше сприймає ту інформацію, яка її цікавить. 

Тут виникає питання до класичних форм навчання: як багато запам’ятає і вивчить 

студент, що грає на телефоні, чи дивиться у вікно? Також експлуатуються 

особливості людської пам’яті, як відомо, найкраще запам’ятовується те, що 

подається у незвичайній та гротескній формі. При чому на відміну від класичних 

форм занять, такі, є водночас и нагородою за навчання і самим навчанням.  

По-третє, тенденція до самонавчання. Зараз існує напрям і закордонної і 

Української освіти, до зменшення вкладень у навчання студентів людської праці. За 

кордоном це відбувається за допомогою сучасних технологій, раз і назавжди 

записані в інтернет, лекції, ніхто не відміняв. В Україні ж просто зменшують кількість 

занять, щоб студент пішов та «зазубрив» все із книги сам, а ВНЗ потім гордо написав 

у дипломі, що він когось чомусь навчив. Зумовлює, таку ситуацію велика кількість 

студентів, фінансові труднощі, котрі у кожної країни свої, та зростаючі можливості 

комп’ютерів. Тут є і свій позитив і свої недоліки. Позитив: освіта дешевшає, вільний 

графік занять, можливість обслуговувати більше студентів. Недоліки: відсутність 

повноцінної системи мотивації, повноцінного контролю за процесом навчання та не 

ідеальні (далеко не ідеальні, особливо в Україні) методики такого навчання. 

По-четверте тенденція депопуляризації та зменшення ролі вищої освіти і 

спеціалізації технічної освіти. В прогресивних країнах світу, давно не рідкість, коли 

слюсар авто-ремонтник 6-го розряду не має права закрутити лампочку у автомобілі 

котрий ремонтує, це мусить робити окрема, найнята для ремонту електричних 

частин, людина. Крім того вищу освіту в цих країнах має менше 10% людей. Це 

зумовлено потребами ринку праці, з одного боку кожна людина вчиться лише для 

певного спектру завдань і втручання інших спеціалістів у її сферу діяльності несе для 

неї збитки, із іншого нема потреби у стількох бакалаврах та магістрах, більшість із 

них все одно не реалізують свої знання в роботі за спеціальністю. Особливо це 
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видно в Україні, де вища освіта, у даний час, має дуже низьку якість і отримують її з 

причини, увага цитата: «Просто щоб була». Обидві тенденції здаються різними за 

своєю суттю, але викликані однією причиною – саморегуляцією ринку праці.  

П’ята тенденція – поява нових технологій котрі змінять ринок праці та, як 

наслідок, освіти такі, як 3д принтери, багаторазові ракети носії, розвиток новітніх 

принципів віртуальної реальності, зворотна розробка мозку людини та поява 

квантового комп’ютера.  

Перейдемо до самого прогнозу: 

Найближче майбутнє освітньої діяльності: 10 – 20 років від моменту написання 

даного прогнозу. 

Першою зміною в Українському ринку праці, а за ним і освіти, буде зменшення, 

в житті суспільства, ролі вищої освіти. Цей процес вже відбувається, криза в 

українській освіті очевидна, для всіх студентів та викладачів, вона призведе до 

закриття великої кількості ВНЗ, особливо це стосується найвищих щаблів освіти 

магістрів, кандидатів наук і вище. Результатом цих подій стане, утворення не 

численної, але продуктивної наукової еліти, котра буде вістрям української науки і 

працюватиме значно ефективніше за сучасний освітньо-науковий апарат України.  

Другою, буде повне зникнення висококваліфікованих робітників «універсалів» 

тобто, таких спеціалістів, котрі працюють над всіма частинами якогось виробу чи 

пристрою. Ринок розділить спеціалізації, наприклад: людина, що міняє запчастини у 

комп’ютері не займатиметься програмуванням, для цього найматимуть спеціаліста-

програміста. А автослюсар, що ремонтує двигун автомобіля, не займатиметься 

електро пристроями автомобіля. Однак це не буде значити, що автослюсар не 

знатиме функції і впливи електроустаткування на двигун, просто визначивши в ньому 

поломку, він не матиме право ремонтувати ті части автомобіля за котрі не відповідає, 

і буде зобов’язаний передати роботу своєму колезі, відповідальному за неї. Студенти 

все одно вчитимуть частини суміжних спеціальностей, але не матимуть права з ними 

працювати. Крім того, зменшиться рівень кваліфікації спеціалістів, через ввід 

модульного принципу побудови механізмів. Це такий принцип, за яким міняють не 

деталь котра зламалася, а весь механізм чи його частину. Це потребує меншої 

кваліфікації, ніж спеціалізована діагностика та ремонт конкретної поломки і це 

дешевше, за розвинутого промислово-виробничого комплексу. 



Філософські та культурологічні проблеми людства 

 очима студентства 
 

Всеукраїнська студентська науково-практична конференція 

 
 
  

 
242 

 

 Третьою, буде перехід на дистанційну освіту. Навіть у теперішній час існують 

курси та сайти, котрі спеціалізуються винятково на дистанційній освіті. У найближчі 

20 років, всі ВНЗ перейдуть на неї, в реальному світі існуватимуть тільки 

представництва цих організацій і то не завжди. Що забезпечить вільну вищу освіту у 

будь-якій точці світу, незалежно від відстані чи країни, ситуація, коли студент чи 

викладач вставши вдома із ліжка, перед заняттями, просто вмикає комп’ютер і 

заходить на сайт ВНЗ, де починаються пари, іспит чи залік, прямо вдома навчається 

чи працює, стануть буденною рутиною. 

Четвертою і найголовнішою зміною, принаймні у світі, стане пере 

форматування освіти із жорсткого навчального процесу із системою покарань та 

примушуванням до вивчення матеріалу, «м’якою» та цікавою формою освіти із 

залученням ігрових правил, розвитком суперництва в колективі та використанням 

віртуальної реальності. Така форма освіти вже дуже популярна в Європейських 

школах, але вона підходить, зі деякими принциповими змінами, і для ВНЗ. Це 

супроводжуватиметься набуттям популярності нової форми мистецтва – навчально-

розважального жанру, саме такі твори і стануть основою «м’якої» освіти. Котрий нині 

існує, але не входить у програми навчальних закладів. На практиці це виглядатиме 

як: надати учням спеціальну літературу яку цікаво читати (а не гігантські томи старих 

професорів на 1500 сторінок), поставити, як колективу так кожному студенту, задачу 

при виконанні котрої вони зіткнуться із різними задачами та перепонами, що зв’язані 

із їх спеціальністю та описувалися навчальними матеріалами які їм надаватимуться і 

оцінювати їхні способи вирішення віртуальної задачі, тих же учнів, що не можуть 

вирішити задачі самостійно, підтримує викладач, котрий слідкує за успіхом своїх 

вихованців.  

Більш дальнє майбутнє освітньої діяльності: 20 – 60 років від моменту 

написання даного прогнозу. 

Більш ранній відрізок цього періоду характеризуватиметься: 

Більш повним переходом на «м’яку» освіту, котра витіснить майже всі інші 

форми освіти, навчально-розважальний жанр стане одним із найпопулярніших 

жанрів мистецтва. 

Все більше й більше розповсюджуватиметься технологія 3д друку, що 

призведе до швидкого занепаду сучасних виробничих професій, зникнуть всі 
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професії зв’язані із обробкою матеріалів на верстатах та створенням заготовок. 

Однак на заміну старим спеціальностям прийдуть нові, зокрема розростуться 

професії пов’язані із 3д друком, наприклад матеріалознавство, програмування різних 

конструкцій, деталей і вузлів для 3д принтерів. Також, ця технологія полегшить 

працю винахідників та конструкторів, остільки отримати кінцевий виріб буде куди 

простіше. Як наслідок даних подій, здешевіють матеріальні вироби і виростуть в ціні 

авторські права, що призведе до переходу людей у професії, пов’язані із 

дизайнерською та художньою діяльністю, а також у галузь комп’ютерного 

програмування, де права авторства грають ключову роль. Розростеться сфера 

послуг, частково за рахунок художніх послуг (перукар, дизайнер одягу, кондитер, 

шеф-кухар та інші), частково через відміну нині заборонених та появі нових, котрі 

люди ще не уявляють. Ринок освіти йтиме за ринком праці і основними 

спеціальностями в цей період будуть: художні, конструкторські, сфери послуг для 

забезпечених верст населення (ексклюзивні живі продавці, гіди, консультанти, 

тренери інші, в той час як сфера повсякдених послуг буде відмирати та мінятиметься 

на роботів), медичні, правоохоронні, армійські, програмування комп’ютерів та наукові 

(науковий апарат виросте, але все одно зостанеться не численним). В цей період 

значно зменшиться кількість робітничих професій, аж до майже повного їх зникнення. 

Доля забезпечених безробітних, без професійної освіти, зростатиме у наслідок 

збільшення соціального захисту населення та росту загального добробуту. 

За рахунок технологій віртуальної реальності з’явиться можливість створення 

достовірних моделей робочих ситуацій, що викличе революцію у освіті. Студент 

вивчивши якийсь матеріал чи професійну навичку зможе відразу випробувати її в дії 

на віртуальній моделі. Таку форму навчання можна, нині, спостерігати у військових 

та цивільних пілотів. Так можна буде отримати «віртуальний» стаж, хоча він і не 

зможе повністю замінити реальний, але буде надзвичайно корисний.  

Наслідком вище описаного буде, що в середині цього періоду впаде ціна на 

космічні польоти, що потягне за собою, ріст попиту на космонавтів та колонізаторів 

планет сонячної системи. Робота за межею атмосфери стане звичним та поширеним 

явищем. Як і навчання для таких спеціалістів. 

Якраз тоді ж, набуде шаленої популярності новий формат навчання, базово-

ярусний (термін вигаданий автором роботи). При такій формі навчання, випускник 

школи, який приходить у ВНЗ отримує там тільки базові знання необхідні для роботи 
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за спеціальністю, це і є та професійна база із назви методу. Надалі, вже випускник, 

влаштовується на роботу, де у робочій та оплачуваний чи вільний від роботи час, 

вивчає технологічні пристрої з котрими працюватиме, які з часом швидко 

мінятимуться і кожне таке вивчення нового обладнання буде «ярусами» із назви 

методу. Потреба у такому методі із часом стане очевидною, нові технології у 

професії з’являтимуться, куди частіше ніж у час написання прогнозу, та будуть 

дешевше. Так, конкурентний ринок, змусить спеціалістів вчитися все життя. Розвиток 

технології додаткової реальності дозволить вчитися прямо під час роботи однак, 

якийсь період адаптації до нових інструментів все одно буде потрібний. Спочатку такі 

періоди будуть не оплачувані та необхідні для вступу на посаду, але із часом 

зменшення робочого тижня та продумана кадрова політика зробить його частиною 

робочого, оплачуваного часу. 

Галузь медичної освіти теж докорінно зміниться. Хірургія та лікування у 

класичному їх вигляді, зникнуть, із появою наномашин та інших нових методів. Тепер 

студенти-медики вчитимуть роботу, взаємовплив та лікування кожного окремого 

органу, а лікуванням «всієї» людини займатимуться колективи медиків, зате 

лікуватимуть дуже якісно і увесь організм відразу. Однак найбідніші верстви 

населення не зможуть отримати такого обслуговування, їх лікуватимуть роботи, котрі 

програмуватимуться на конкретну хворобу. 

Під кінець періоду, тобто через 50-60 років з часу створення прогнозу, 

станеться генетична криза (4, глава 31, с.142), яка буде викликана природними 

причинами і спричинить масову дитячу смертність та каліцтва, а також стане 

причиною появи технології маніпуляції людським геномом та основою таких, нових 

спеціальностей, як генетик-конструктор людських істот і спеціаліст по роботі із 

людським генами та інших необхідних для реалізації цієї технології, спеціалістів і це 

буде абсолютно необхідно для виживання людства. 

Частина забезпечених безробітних, що не мають професійної освіти у цей 

період буде найбільшою (можливо перевищуватиме кількість робітників) через те, що 

для виживання, праця, буде не обов’язковою, держави забезпечуватимуть всіх нероб 

просто тому, що будуть на це здатні, але жоден безробітний не матиме більше 

найгіршого працівника.  

 Дальнє майбутнє освітньої діяльності: 60 – 150 років від моменту написання 

даного прогнозу. 
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Генетична криза знищить клас бідняків та неосвічених нероб. Це станеться без 

геноцидів, убивств та інших неприємних явищ. Безробітні просто не 

розмножуватимуться, причина буде проста: коли не треба боротися за виживання і 

працювати, не буде сенсу мати дітей (зайвий клопіт), крім того генетичні технології 

для народження здорових дітей, коштуватимуть дорого і держави за них не 

платитимуть, через перенаселення. Люди, що народяться у цей період будуть 

генетично покращені та краще вчитимуться і будуть конкурентнішими за звичайних 

людей. 

Точно передбачити події такого далекого майбутнього складно, однак десь у 

період 100-150 років від цього моменту, людство так дослідить мозок, що створить із 

них мережу, через котру пересилатиме пам’ять та емоції через увесь світ. Тоді кожна 

людина зможе навчитися всьому, чому забажає. Скільки завгодно спеціальностей, 

яка завгодно робота, істина золота ера людства. 

Кінець прогнозу.  
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СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

У статті здійснено огляд сучасних авторських трактувань терміну педагогічна 

технологія. Було здійснено аналіз за сутнісними та інструментально значущими 

властивостями, розглянуто за типом організації та управління пізнавальною 

діяльністю В.П. Беспалько. Також у напрямку модернізації традиційної системи були 

виділені групи педагогічних технологій. 

Актуальність дослідження. Зв'язок навчання і виховання – одна із 

найактуальніших проблем освіти.  

Завдання дослідження:  

1) Розглянути сучасні технології навчання учнів.  

2) Розкрити сучасні технології організації освітнього процесу.  

3) Позначити сучасні авторські педагогічні технології.  

В сучасний педагогічний словник міцно ввійшло поняття педагогічної 

технології. Розглянемо деякі трактовки цього терміну. 

1) За тлумачним словником, технологія – це сукупність прийомів, 

застосовуваних у якому-небудь справі, майстерності, мистецтві. 

2) По Б.П. Лихачову педагогічна технологія – сукупність психолого-педагогічних 

установок, що визначають спеціальний набір і компонування форм, методів, 

способів, прийомів навчання, виховних засобів; вона є організаційно-методичний 

інструментарій педагогічного процесу . 

3) За В.П. Беспалько педагогічна технологія – це змістовна техніка реалізації 

навчального процесу . 

mailto:tribulkevich@gmail.com
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4) В.М. Монахов вважає, що педагогічна технологія – це продумана у всіх 

деталях модель спільної педагогічної діяльності з проектування, організації та 

проведення навчального процесу з безумовним забезпеченням комфортних умов 

для учнів і вчителя . 

5) Педагогічна технологія – це системний метод створення, застосування і 

визначення всього процесу викладання і засвоєння знань з урахуванням технічних і 

людських ресурсів та їх взаємодії, що ставить своїм завданням оптимізацію форм 

освіти (ЮНЕСКО). 

6) М.В. Кларін полемізує, що педагогічна технологія означає системну 

сукупність і порядок функціонування всіх особистісних, інструментальних і 

методологічних засобів, використовуваних для досягнення педагогічних цілей . 

Таким чином, педагогічна технологія – це наука, що досліджує найбільш 

раціональні шляхи навчання, системи способів, принципів і регулятивів, 

застосовуваних у навчанні. 

В.П. Беспальком запропонована така класифікація педагогічних систем 

(технологій – дидактичних систем): 

- класичне лекційне навчання (управління – розімкнуте, розсіяне ручне); 

- навчання за допомогою аудіовізуальних технічних засобів (розімкнуте, 

розсіяне автоматизоване); 

- система «консультант» (розімкнуте, спрямоване, ручне); 

- навчання за допомогою навчальної книги (розімкнуте, спрямоване, 

автоматизоване) – самостійна робота; 

- система «малих груп» (циклічне, розсіяне ручне) – групові, диференційовані 

способи навчання; 

- комп'ютерне навчання (циклічне, розсіяне, автоматизоване); 

- система «репетитор» (циклічне, спрямоване, ручне) – індивідуальне 

навчання; 

- «програмне навчання» (циклічне, спрямоване, автоматизоване). 

У практиці зазвичай виступають різні комбінації цих «монодідактичних» систем, 

найпоширенішими з яких є: 

- традиційна класична класно-урочна система Я.А. Коменського, що 

представляє комбінацію лекційного способу викладу і самостійної роботи з книгою 

(дідахографія); 
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- сучасне традиційне навчання, що використовує дідахографію в поєднанні з 

технічними засобами; 

- групові і диференційовані способи навчання, коли педагог має можливість 

обмінюватися інформацією з усією групою, а також приділяти увагу окремим учням в 

якості репетитора; 

- програмоване навчання, що ґрунтується на адаптивному програмному 

управлінні з частковим використанням всіх інших видів. 

У напрямку модернізації традиційної системи можна виділити наступні групи 

технологій: 

а) Педагогічні технології на основі гуманізації та демократизації педагогічних 

відносин. Це технології з процесуальною орієнтацією, пріоритетом особистісних 

відносин, індивідуального підходу, не твердим демократичним управлінням і 

яскравою гуманістичною спрямованістю змісту. До них відносяться педагогіка 

співробітництва, гуманно-особистісна технологія Ш.А. Амонашвілі, система 

викладання літератури як предмета, що формує людину Е.Н. Ільїна та ін. 

б) Педагогічні технології на основі активізації та інтенсифікації діяльності учнів. 

Приклади: ігрові технології, проблемне навчання, технологія навчання на основі 

конспектів опорних сигналів В.Ф. Шаталова, комунікативне навчання Е.І. Пассова та 

ін. 

в) Педагогічні технології на основі ефективності організації та управління 

процесом навчання. Приклади: програмоване навчання, технології 

диференційованого навчання (В.В. Фірсов, Н.П. Гузик), технології індивідуалізації 

навчання (А.С. Граніцкім, Інге Унт, В.Д. Шадриков), перспективно-випереджаюче 

навчання з використанням опорних схем при коментованому управлінні (С.Н. 

Лисенкова), групові та колективні способи навчання (І.Д. Первін, В.К. Дьяченко), 

комп'ютерні (інформаційні) технології та ін. 

г) Педагогічні технології на основі методичного удосконалення і дидактичного 

реконструювання навчального матеріалу: укрупнення дидактичних одиниць (УДЕ) 

П.М. Ердніева, технологія «Діалог культур» В.С. Біблера і С.Ю. Курганова, система 

«Екологія і діалектика» Л.В. Тарасова, технологія реалізації теорії поетапного 

формування розумових дій М.Б. Воловича та ін. 

д) Природоподібні, що використовують методи народної педагогіки, що 

спираються на природні процеси розвитку дитини; навчання за Л.Н. Толстому, 

виховання грамотності по А. Кушніру, технологія М. Монтессорі та ін. 
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е) Альтернативні: вальдорфська педагогіка Р. Штейнера, технологія вільної 

праці С. Френе, технологія імовірнісного освіти А.М. Лобка. 

ж) Нарешті, прикладами комплексних політтехнолога є багато з діючих систем 

авторських шкіл (з найбільш відомих - «Школа самовизначення» О.М. Тубельского, 

«Російська школа» І.Ф.Гончарова, «Школа для всіх» Е.А. Ямбурга, «Школа-парк» 

М. Балабана та ін.). 

Головним критерієм оцінки педагогічної технології є її ефективність і 

результативність. 
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Профорієнтаційна робота у загальноосвітніх навчальних закладах 

У роботі запропоновано методи та способи професійного спрямування учнів у 

загальноосвітніх навчальних закладах. Висвітлено зміст методів та форм 

профорієнтаційної роботи; досліджено вплив профорієнтаційного спрямування; 

надано найдієвіші методи та способи професійного роботи.  

В один конкретний момент перед учнями постає питання їхнього професійного 

вибору. Цей вибір може вплинути на їх подальше життя. Головним являється те, щоб 

цей вибір був правильним, усвідомленим та зваженим. Адже вибір майбутньої 

професії повинен відповідати власним інтересам, нахилам кожної людини та 

викликала у неї почуття задоволення. Отже, кожному учню потрібно надати повну та 

різноманітну інформацію стосовно профорієнтаційного спрямування.  

Проблематику методів та форм профорієнтаційної роботи в 

загальноосвітньому навчальному закладі досліджували: В.В. Ярошенко, Д.О. 

Закатнов, А.П. Кобилін, Р.В. Григорович, Н. А. Побірченко, М.А. Вождай, О.Г. 

Пономаренко та інші.   

Профорієнтація – це система заходів, спрямованих на виявлення особистісних 

особливостей, інтересів і здібностей у кожної людини для надання їй допомоги в 

усвідомленому виборі професії, найбільш відповідної її індивідуальним 

можливостям. Профорієнтаційна робота сприяє цілеспрямованому розвиткові 

здібностей і талантів людини, зростанню її професіоналізму, працездатності, 

збереженню здоров’я і виступає одним із найважливіших елементів державної 

політики у сфері соціального захисту та зайнятості населення. Така діяльність 

забезпечує ефективне використання трудового потенціалу особи, сприяє 

mailto:natalya.dron@mail.ru
mailto:tribulkevich@gmail.com
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підвищенню її соціальної та професійної мобільності, відіграє значну роль у 

профілактиці вимушеного безробіття.  Дуже важливим є те, що профорієнтаційна 

робота реалізується через позакласну та позашкільну навчально – виховну роботу з 

учнями. Тому це змушує з нової точки зору поглянути на організацію 

профорієнтаційної роботи в загальноосвітньому навчальному закладі.   

Узагальнюючі цілі профорієнтаційної роботи в загальноосвітньому 

навчальному закладі, можна виокремити наступні завдання:  

 надання профорієнтаційної підтримки учням у процесі вибору профілю 

навчання та сфери майбутньої професійної діяльності;  

 вироблення в учнів свідомого ставлення до праці, професійне 

самовизначення в умовах свободи вибору сфери діяльності у відповідності зі своїми 

можливостями, здібностями та із урахуванням вимог ринку праці.  

Важливою умовою ефективності системи профорієнтаційної роботи є 

наступність окремих її етапів, на кожному з яких профорієнтація має свої завдання, 

свої методи: 

 профорієнтаційна робота у школі. Основне завдання профорієнтації на 

цьому етапі – професійна просвіта та визначення здібностей і професійних намірів 

учнів; 

 профорієнтаційна робота у позашкільних навчальних закладах. Для 

цього етапу характерна систематизація досвіду, знань, умінь, навичок, набутих на 

першому етапі; 

 профорієнтаційна робота у професійному середовищі. ЇЇ особливістю є, 

насамперед, професійна адаптація. 

Дуже важливим аспектом у профорієнтаційній роботі в загальноосвітньому 

навчальному закладі є те, що користь така робота приносить тільки тоді коли в її 

роботі приймають участь всі учасники навчально – виховного процесу, а саме: учні, 

педагоги та безпосередньо батьки. 

Для того щоб учень зробив певний вибір свого професійного спрямування 

необхідно застосовувати наступні методи: 
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 комплексний характер профорієнтаційних послуг: організація 

профорієнтаційної діяльності повинна здійснюватись в соціально-економічному, 

психолого-педагогічному, медико-фізіологічному та професійному напрямах для 

забезпечення різнобічної готовності молодої людини до вибору професії; 

 узгодження інтересів учня; 

 діяльнісний підхід до визначення професійного спрямування; 

 взаємозв’язок школи, сім’ї, виробництва і громадськості в здійсненні 

профорієнтаційних заходів; 

 систематичність і наступність у профорієнтації: необхідність проведення 

профорієнтаційної роботи з 1 по випускний клас школи; 

 зустрічі зі спеціалістами (представниками ВНЗ) різних професій. 

 отримання повної інформації про певне ВНЗ. 

Ще однією дуже хорошою формою профорієнтації є екскурсії до різноманітних 

установ та підприємств, де учні мають змогу наочно подивитися на ту чи іншу 

професію, розпитати працівників про всі нюанси їх професії, оглянути умови роботи 

та особливості праці. Також при виборі ВНЗ учні спираються на наступні критерії: 

- розташування ВНЗ; 

- імідж даного ВНЗ; 

- наявність бюджетних місць; 

- співпраця ВНЗ із міжнародними підприємствами; 

- надання від ВНЗ робочого місця; 

- відгуки інших студентів тощо. 

Отже, вдало організована професійна робота вже сьогодні – це запорука 

стабільної роботи вищого навчального закладу в майбутньому. Адже надавши 

повний спектр вибору і зацікавивши учнів, ВНЗ набирає певних студентів, які згодом 

стануть кваліфікованими фахівцями. Для нашої країни  це являється  важливим,тому 

що постає проблема професійного підбору кадрів, який включає в себе питання 

профорієнтації, професійного відбору. 
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РОЗВИТОК ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ 

Спеціалізовані заклади вищої освіти – вищі школи (ВШ) – в Україні з'явилися 

досить пізно. Вищі студії в Україні були започатковані в 16 ст. 

в Острозі (див. Острозька академія). Тут в 1570–90-х рр. сформувався гурток вчених, 

письменників, перекладачів і видавців, які випускали богословську, полемічну й навч. 

літ.1632 року в Києві шляхом об'єднання Київської братської та Лаврської шкіл було 

створено Києво-Могилянську колегію - вищий навчальний заклад. Навчання в ній 

носило переважно загальноосвітній характер. Курс навчання продовжувався 12 років 

і поділявся на 8 класів: підготовчий, молодший, граматики, синтаксису і вищі -- 

поетики, риторики, філософії та богослов'я. Студенти одержували філологічну 

підготовку, вивчали мови (слов'янську, українську літературну, грецьку, латинську, 

польську. Київська академія була важливим просвітницьким центром. Вона 

заснувала колегії в Вінниці, Чернігові (1700), Харкові (1727) і Переяславі (1738, у 

1862 p. переведена до Полтави), постійно допомагаючи новоутвореним освітнім 

осередкам. З 40-х pp. XVII ст. в академії здобувала освіту І молодь з-за кордону. У 

першій чверті XIX ст. виникли привілейовані навчальні заклади, що поєднували курс 

середніх і вищих шкіл: Кременецький ліцей (1803), ліцей в Одесі (1817), Гімназія 

вищих наук князя Ї.А. Безбородька в Ніжині (1820).  

Після польського повстання 1830-1831 pp. Кременецький ліцей було закрито. У 

1834 p. створено Київський університет. Крім привілейованих чоловічих навчальних 

закладів відкривалися станові жіночі навчальні заклади - інститути шляхетних дівчат 

у Харкові (1812), Полтаві (1817), Одесі (1828), Керчі (1835), Києві (1838). У 1865 p. 

почав функціонувати Новоросійський університет в Одесі. У 1870 році в Чернівцях 

mailto:tribulkevich@gmail.com
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відкрито вчительську чоловічу гімназію, а 7 грудня 1874 року створено Чернівецький 

університет. 

 У 60-70-х pp. XIX ст. поступово сформувалася система підготовки вчителів, 

зокрема для початкових шкіл. Харківський університет засновано у 1805 p. з 

ініціативи В.Н. Каразіна. До революції в його складі було 4 факультети: фізико-

математичний, історико-філологічний, медичний і юридичний, 8 наукових товариств, 

астрономічна обсерваторія, фундаментальна бібліотека.. У 1921 p. на основі старих 

університетів почали створювати Інститути народної освіти: Київський, Харківський, 

Одеський, Катеринославський. Значною подією у розвитку системи вищої освіти в 

Україні стало відновлення університетів. Було вирішено з 1 вересня 1932 p. відкрити 

університети в Харкові, Києві, Одесі та Дніпропетровську. За короткий термін вони 

стали науковими та освітніми центрами України. До функціонуючих факультетів 

додавалися нові, створювалися вечірні та заочні відділення, що дало позитивний 

результат. Період 1917-1941 pp. мав важливе значення в історії розвитку 

університетської педагогічної освіти в Україні. Напередодні війни в Україні склалася 

університетська система, що включала шість класичних університетів - Київський, 

Харківський, Львівський, Одеський, Дніпропетровський і Чернівецький. У 1956-1957 

pp. було створено медичні інститути у Ворошиловграді і Тернополі, куди перевели 

частину студентів з Київського і Харківського медінститутів.  

Однак головними центрами вищої освіти в Україні залишалися Харків, Київ, 

Одеса і Львів. У 1958 p. у цих містах знаходилося 70 вищих навчальних закладів зі 

140, в них навчалося 59% від загальної чисельності студентів. У Харкові було 24 

вищих навчальних заклади, у Києві - 18, в Одесі - 16, у Львові - 12. На початку 60-х 

pp. розширилися мережа державних університетів шляхом перетворення в 

університети великих педагогічних інститутів (Донецький, Сімферопольський). 

Головним завданням вищих навчальних закладів стала підготовка 

висококваліфікованих фахівців, що володіють глибокими теоретичними знаннями і 

практичними навичками. Вища школа постійно удосконалює якість підготовки 

фахівців з урахуванням вимог сучасного виробництва, науки, техніки та культури, 

перспектив їхнього розвитку. .  

У середині 70-х pp. було зроблено спробу удосконалення процесу формування 

висококваліфікованих фахівців-педагогів в умовах університетів. У середині 80-х pp. 

проводилася реформа загальноосвітньої і професійної школи. Вищі навчальні 
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заклади України , багато робили для її реалізації. Основні заходи, спрямовані на 

вирішення питань реформи, дали деякі позитивні результати. Помітно покращилася 

якість навчання у вищих навчальних закладах як у плані наукової підготовки 

студентів, так і їхньої психолого-педагогічної готовності до роботи в школі. Після 

здобуття в 1991 році незалежності Україна почала формувати власну політику й 

систему вищої освіти 

У середині 90-х років було запроваджено ступеневу структуру підготовки 

фахівців. Ступінь вищої освіти полягає у здобутті різних освітньо-кваліфікаційних 

рівнів на відповідних етапах (ступенях) вищої освіти. Виходячи зі структури вищої 

освіти, її перший ступінь передбачає здобуття вищої освіти освітньо-кваліфікаційного 

рівня "молодший спеціаліст"; другий - "бакалавр" (базова вища освіта); третій - 

"спеціаліст", "магістр" (повна вища освіта). Ступінь вищої освіти може бути 

реалізована як через неперервну програму підготовки, так і диференційовано, 

відповідно до структури. 

Вищі навчальні заклади здійснюють підготовку фахівців за такими освітньо-

кваліфікаційними рівнями: 

молодший спеціаліст - забезпечують технікуми, училища. інші вищі 

навчальні заклади першого рівня акредитації; 

бакалавр - забезпечують коледжі, інші вищі навчальні заклади другого 

рівня акредитації. 

спеціаліст, магістр - забезпечують вищі навчальні заклади третього і 

четвертого рівнів акредитації. 

До мережі входить 979 вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації 

(училища, технікуми, коледжі, Інститути, академії, Університети). 

Мережа вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації налічує 667 вищих 

навчальних закладів, у тому числі 593 державної форми власності із загальною 

чисельністю 528 тисяч студентів. 

Мережа вищих навчальних закладів I1I-IV рівнів акредитації налічує 330 

закладів, у тому числі 223 державної форми власності.Серед них функціонує 106 

університетів, 59 академій, 150 Інститутів. Статус Національного надано більше 60 

університетам та академіям. В університетах, академіях, інститутах навчається 1403 
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тис. студентів. Серед них вищу професійну освіту здобувають 1086 тис. студентів 

віком від 17 до 24 років включно, що складає 90 відсотків до загальної кількості 

студентів. 
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СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА ЯК СУБ’ЄКТА ПРОФЕСІЙНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

Обраний вектор зовнішньоекономічної політики України є вирішальним кроком 

вперед. На даному етапі наша країна мусить докласти максимум зусиль для 

формування належного підґрунтя для інтеграційних процесів, з поміж яких можна 

чітко виділити інтеграцію Української держави у світовий освітній простір. Саме 

створення належних умов для формування освіченої особистості – 

висококваліфікованого фахівця, розкриття її творчого потенціалу, розвитку ділових 

якостей, розширення спектру знань та навичок, є неодмінним пріоритетом сучасної 

вищої освіти.  

Формування особистості – процес, який охоплює усе життя людини, втім 

неабияке місце в даному процесі посідає стадія навчання у вищій школі. Це 

пов’язано з тим, що саме у студентські роки, в людині закладаються ті якості, які не 

лише допомагають їй прилаштовуватися до реалій дорослого життя, але й стануть 

основою для становлення її як особистості. Тому система вищої освіти повинна 

вибудовуватися гармонізовано, балансуючи розвиток студента і як спеціаліста, і як 

особистості.  

Арсенал сучасної наукової думки включає низку праць, присвячених різним 

підходам становлення особистості студента як суб’єкта навчально-професійної 

діяльності. Всестороннє дослідження питання студентського віку як вагомої стадії 

розвитку індивіда та становлення його як особистості розглядали Б.Ананьєв, 

А.Бодальов, Д.Дворяшин, Н.Пейсахов, О.Степанова. Розгляду даного питання з 

теоретичного боку, розкриття сутності, етапів і психологічних чинників становлення 

mailto:tribulkevich@gmail.com
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особистості присвятили свої дослідження К.Абульханова-Славська, В.Бодров, 

Є.Клімов, А.Маркова.  

Переважна більшість внутрішніх конфліктів та незручностей в ході навчання у 

вищій школі викликана несвідомим вибором студентом майбутньої професії. Свідоме 

обрання спеціальності, до якої абітурієнт має хист та прагне себе в ній реалізувати є 

досить рідким явищем. 

Становлення особистості студентів як майбутніх фахівців ускладнюється, якщо 

професія обиралася компромісно, навмання або не з власного бажання. Як наслідок, 

виникає незадоволення окремими предметами, з'являються сумніви у правильності 

професійного вибору. Це так звана криза професійного вибору. Як правило, вона 

чітко проявляється в перший і в останній рік навчання у вищій школі [1].  

Вирішення даної проблеми полягає у формуванні професійної направленості у 

студентів їх безпосередніми викладачами, що означає зміцнення у них позитивного 

ставлення до майбутньої професії, інтересу, схильностей і здібностей до неї, 

поширення прагнення удосконалювати свою кваліфікацію після закінчення вищої 

школи, розвиток ідеалів, поглядів, переконань. Позитивним зрушенням у процесі 

формування професійного становлення особистості є зміцнення мотивів, пов'язаних 

з майбутньою професією, закладення прагнення добре виконувати свої ділові 

обов'язки, бажання показати себе вмілим спеціалістом та досягти успіху в роботі, 

зростання прагнення успішніше вирішувати складні навчальні питання чи завдання, 

посилення відчуття відповідальності [2].  

До шляхів професійного становлення студентів можна віднести: 

 донесення до студентів правильного уявлення про суспільне значення 

майбутньої професії, зміст роботи та очікувані перспективи; 

 організація активності кожного студента в ході проведення занять; 

 формування впевненості студентів у своїй професійній придатності; 

 організація керованої самостійної роботи студентів та врахування особистих 

якостей кожного з них; 

 вироблення прагнення відстежувати новини та перспективи в обраній 

студентами галузі; 
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 орієнтація процесу навчання на самостійність пошуку нових знань, 

розширення кругозору та самовиховання на користь роботі. 

Отже, період навчання у вищій школі припадає на специфічний перехідний 

етап у житті кожної людини. На ньому закладаються найвагоміші риси, уміння та 

навички, які у подальшому сприяють професійному становленню особистості. Вагоме 

місце в процесі формування таких рис, умінь та навичок відіграє викладач. 

З огляду на дану специфіку, основними завданнями викладача вищої школи, 

які спрямовані на професійне становлення особистості майбутнього спеціаліста, є 

наступні: 

1. Формування системи професійно важливих знань, наукового та культурного 

світогляду. 

2. Формування та розвиток професійно важливих умінь та навичок, які б 

підготували студента до майбутньої професійної діяльності. 

3. Розвиток професійно важливих здібностей: інтелектуальних, 

комунікативних, організаторських, ораторських та ін., які вимагає від найманих 

робітників обрана студентами галузь.  

4. Морально-етичне виховання особистості на кроці переходу до дорослого 

життя. 
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ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ: ВЗАЄМОДІЯ ВИКЛАДАЧА ТА СТУДЕНТА 

Сьогодні філософія освіти набуває все більшого значення у зв’язку з 

поставленими цілями й завданнями при формуванні нової освітньої парадигми. Так 

як, ця парадигма має виходити не тільки з сприйняття студентами навчального 

матеріалу, але й його розуміння, важливим фактором виступає педагогічна 

майстерність і педагогічна культура кожного викладача. Переважну частину 

професійної діяльності викладача складає виконання ним педагогічних функцій, яке 

відбувається в студентській аудиторії й безпосередньо спрямоване на студентів. 

Взаємодія та відносини зі студентом є одним із найголовніших факторів, які 

впливають на краще засвоєння та розуміння пройденого матеріалу. Студенти, зі 

своєї сторони, не повинні бути пасивними об’єктами, а повинні активно впливати на 

педагога і сприяти постійному зростанню його педагогічної майстерності, загальної і 

професійної культури, розвитку педагогічно значущих особистісних якостей.  

З філософської точки зору, осмислення цих процесів, зв’язків і впливів являє 

сьогодні цікаву і важливу проблему – проблему спілкування між викладачем та 

студентом. Головною проблемою виступає неправильна модель поведінки 

викладача. До найпоширеніших моделей спілкування можна віднести: перша модель 

— "Монблан", її назва підкреслює байдужість викладача до студентів. Така модель 

поведінки формує у студентів негативну позицію у ставленні до лектора. Друга 

модель — "Глухар"— характеризує педагога, який не в змозі почути студентів, а чує 

лише себе, такий викладач не усвідомлює потребу у взаємодії з студентами. Третя 

модель — "Локатор". Модель вказує на вибіркове ставлення викладача в організації 

взаємовідносин з окремими групами студентів. Педагог зосереджується на слабких 

або, навпаки, на сильних студентах, внаслідок цього не створюється колективна й 
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безперервна взаємодія. Четверта модель — "Робот". Педагог діє за певною 

встановленою програмою, незважаючи на обставини, що вимагають індивідуального 

підходу до кожної окремої групи. П’ята модель — "Я сам". Викладач постає в ролі 

головної дійової особи, гальмуючи цим ініціативи з боку студентів. Шоста модель — 

"Гамлет" — викладач, для якого характерні постійні сумніви: чи зрозуміло він 

пояснює матеріал, чи правильно його зрозуміють студенти тощо. Сьома модель — 

"Друг". Постає загроза втратити діловий контакт у спілкуванні між студентом та 

педагогом. Та Восьма модель — "Китайська стіна". Модель, де переважає зверхнє 

ставлення педагога до студентів. 

Як сказав Джон Дьюї, найвищий критерій оцінки викладацької праці є навчання 

студента. Він писав: “Викладання подібне торгівлі. Ви не можете мати продажу до тих 

пір, поки хто-небудь не купляє. Ви не навчили доти, доки хтось не навчився”. З цього 

можна зробити висновок, що саме ставлення викладача формує у студента 

зацікавленість предметом. Отже, на що повинен звертати увагу викладач, який 

прагне до позитивної взаємодії з групою студентів.  

Один із способів налагодження зв’язку - запам’ятовування імен, методика, яку 

пропонують зарубіжні вчені. Вона складається з декількох основних кроків. 1. 

Представлення себе в аудиторії та роздача невеликих анкет для студента. 2. 

Ознайомлення зі списком групи заздалегідь. 3. Отримавши анкети, прочитати ім’я та 

подивитися, як виглядає студент. Після знайомства, варто переходити до 

проведення заняття, прагнучи під час його проведення називати студентів по іменах. 

Другий спосіб - створювати можливості для індивідуальних бесід зі 

студентами. Як приклад, прийти в аудиторію за декілька хвилин до початку заняття 

(5-10 хв.), особливо перед першим заняттям. Після занять можна затриматися, це 

буде сприяти не тільки виконанню освітніх завдань, але і допоможе сформувати 

міжособистісні відносини.  

Третій - проведення індивідуальних консультації, які є способом взаємодії між 

викладачем і студентом. Оскільки небагато студентів приходять на такі консультації 

самостійно, слід запрошувати їх для бесіди, оскільки такі зустрічі передбачені в 

навчальному навантаженні викладача. 

Четвертий - прояв інтересу до студентів. Вітання студентів, які зайняли призові 

місця (на конференціях, спортивних змаганнях тощо), відвідування концертів, свят з 



Філософські та культурологічні проблеми людства 

 очима студентства 
 

Всеукраїнська студентська науково-практична конференція 

 
 
  

 
263 

 

участю студентів. Для того, щоб цей метод був ефективним, викладач повинен бути 

зацікавлений в цьому заході. 

П’ятий - встановлення зворотного зв’язку. Наприклад, через деякий час 

навчання роздати картки, в яких ставляться питання про викладача, навчальну 

дисципліну тощо. Їх роздають всім студентам і вони мають право їх не підписувати. 

Це дієвий спосіб дізнатися про недоліки своєї роботи та ставлення студента до себе. 

Наші ж педагоги практикують подібні опитування вже після завершення навчальної 

дисципліни, тому інформація, отримана від студентів є неактуальною. 

Шостий – організація позакласних заходів (вечорів, пікніків, конференцій, 

концертів тощо). 

Висновок: спираючись на вищесказане можна зробити висновок, що у 

взаємодії між студентом та викладачем важливо, щоб студента визнавали як 

особистість, а викладача, щоб ті, на кого спрямована його діяльність, визначали його 

позитивний вплив і його визначальну роль у їх становленні й розвитку. 

Список використаних джерел 

1. Романовський О. Г., Педагогіка розуміння як перспективний напрям розвитку 
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ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНИХ СТРАТЕГІЙ У ВИХОВАННІ СИСТЕМ 

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ  

Метою роботи є: висвітлювання науково-методичних засад духовно-

морального виховання та інновації у вихованні як інноваційних стратегій виховання. 

Інновації у вихованні людство вступає у новий, інноваційний тип прогресу. 

Відбувається швидка зміна ідей, знань, технологій. Інновації в педагогіці пов’язані із 

загальними процесами у суспільстві, глобальними проблемами, інтеграцією знань і 

форм соціального буття. Прагнення до змін, зняття певних обмежень на інноваційну 

діяльність сприяло створенню нової педагогіки, характерною ознакою якої є 

інноваційність — здатність до оновлення, відкритість новому. Тому ще один вектор 

інноваційної стратегії виховання — інновації у вихованні. 

Сучасна філософія освіти, Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 

період до 2021 року, її реформування вимагають принципово нових наукових 

досліджень, обґрунтованого та послідовного запровадження передових науково-

педагогічних технологій, раціональних і ефективних підходів до організації наукової 

та інноваційної діяльності в освіті, яку визначено одним із стратегічних напрямів 

державної політики в сфері освіти. 

Модернізація вітчизняної освіти покликана зробити процес виховання 

відповідним до вимог теперішнього часу. Потреба в інноваціях у вихованні в сучасних 

умовах реформування освіти спричинена певними обставинами щодо реалізації 

стратегічних напрямів державної політики в сфері освіти, нових концептуальних ідей 

щодо розвитку освіти, методологічної переорієнтації процесу виховання, а саме: 

mailto:elenakrysenko95@gmail.com
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• Виконання соціального замовлення сучасного етапу розбудови нашої 

держави — сприяння формуванню особистості, яка усвідомлює свою належність до 

Українського народу, європейської цивілізації, орієнтується в реаліях і перспективах 

соціокультурної динаміки, підготовлена до життя у постійно змінюваному, 

конкурентному, взаємозалежному світі, що потребує пошуку нових організаційних 

форм, індивідуального, компетентнісного підходу до виховання особистості, нових 

технологій виховання, удосконалення здібностей та поведінки особистості, 

досягнення соціальної зрілості та індивідуального зростання. [1; 72]. 

• Докорінні зміни державної політики в сфері освіти, стратегія її реформування 

спрямовуються на підвищення якості й конкурентоспроможності освіти у нових 

економічних і соціокультурних умовах, прискорення інтеграції України в європейський 

освітній простір, зміни методології і технології організації навчально виховного 

процесу в навчальних закладах, забезпечення національного виховання, розвитку і 

соціалізації дітей та молоді, побудови ефективної системи національного виховання. 

• Досягнення та розробки сучасних наук про людину: філософії, психології, 

педагогіки, соціології, фізіології, соціоніки, медицини та інше. Суттєво зростає роль і 

авторитет педагогічного знання, яке може стати теоретичною базою для нових 

пошуків, інновацій у вихованні, готовність педагога до створення та застосування 

інновацій у виховний процес. 

• Зміна характеру ставлення педагогів до засвоєння і застосування 

педагогічних виховних нововведень. Сьогодні інноваційна виховна діяльність 

набуває дослідницько-пошукового характеру: заступники директорів з виховної 

роботи, класні керівники, педагоги обирають нові виховні програми, проекти, 

використовують нові прийоми і засоби виховної діяльності. 

Інновації у вихованні: 

– інноваційна діяльність, сутність якої полягає в оновленні виховного 

процесу, внесенні новоутворень у традиційну систему виховання; 

– інновації у змісті виховання, виховних системах, виховних технологіях, 

організаційних структурах шкільного виховання; 

– система управління виховним процесом та відносинами між суб’єктами 

виховання; 
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– додаткова освіта; співробітництво з батьками, громадськістю тощо. 

Впровадження інновацій виховання потребує забезпечення організаційно-

методичного супроводу формування інноваційного напрямку виховного процесу, 

спрямованого на розвиток творчого потенціалу педагогів, нової генерації вчителів, 

керівників, здатних до творчого пошуку та постійного зростання фахового рівня. 

Загальноосвітні навчальні заклади сьогодні перебувають на стадії 

інтенсивного розвитку, моделювання, пошуку оптимальних шляхів методичного 

забезпечення та ефективного впровадження педагогічних інновацій у вихованні, 

інноваційних виховних систем навчального закладу, класу, системи управління 

інноваційною виховною діяльністю, інноваційних технологій, програм, спрямованих 

на оновлення теорії та практики виховання, удосконалення виховного процесу. 

Як свідчать наукові дослідження з проблем інновацій у вихованні та передовий 

практичний досвід творчих педагогів, навчальних закладів найбільш ефективними 

шляхами вирішення проблеми інновацій у вихованні є: 

• Створення ефективної системи методологічного, науково-методичного 

супроводження модернізації та забезпечення національного виховання, розвитку і 

соціалізації дітей та молоді, прогнозування тенденцій розбудови ефективної 

інноваційної системи виховання з використанням результатів моніторингових 

досліджень; генерування інноваційних виховних ідей, їх визначення, відбір та 

забезпечення впровадження; формування відкритої інформаційно-аналітичної бази 

виховних новацій. 

• Підвищення виховної функції навчальних закладів, цілеспрямованого 

процесу часткових змін у виховному процесі, що призводить до модифікацій мети, 

змісту, методів, форм виховання, адаптації навчально-виховного процесу до нових 

вимог [2; 12]. 

• Сприяння творчим педагогічним пошукам інноваційних гуманістичних 

педагогічних систем виховної діяльності навчального закладу, класу; створення, 

поширення та використання передового педагогічного досвіду з проблем виховання 

для підвищення результативності освітньо-виховної діяльності, якісно кращого 

задоволення суспільних потреб. 

• Стимулювання інноваційного стилю професійної педагогічної діяльності та 

розвитку творчого потенціалу педагогів, заступників директорів з виховної роботи, 
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класних керівників, вихователів у розбудові цілісної, педагогічно доцільної системи 

виховання [3; 19]. 

• Підвищення ефективності та якості навчально-виховного процесу шляхом 

поширення та впровадження у масовий досвід авторських моделей, систем виховної 

діяльності, творчих педагогічних програм виховання [2; 12]. 

• Формування інформаційно-аналітичного банку передового педагогічного 

досвіду з проблем виховання, даних про авторські моделі, системи виховної 

діяльності, творчі педагогічні програми виховання; інформаційно-методичні 

матеріали переможців, учасників конкурсів, обласних Ярмарок педагогічних ідей та 

технологій. 

• Організація та здійснення науково-методичного супроводу впровадження 

інновацій у виховання в системі навчальних закладів. 

• Привернення уваги батьків, громадськості, органів влади та залучення їх до 

співпраці у вирішенні проблем виховання, гармонізації виховного середовища та 

життєвого простору кожної дитини, реалізації головного принципу модернізації 

сучасного навчального закладу «Школи майбутнього — школи духовності, інтелекту, 

здоров’я, радості» [4]. 

Отже, практичній реалізації інноваційних стратегій виховання сприятимуть: 

реформування змісту виховання, впровадження новаторських педагогічних ідей; 

застосування педагогічних виховних нововведень; впровадження нових підходів, 

виховних систем, технологій, форм і методів виховання з урахуванням вітчизняного і 

зарубіжного досвіду та регіональних особливостей; забезпечення шляхів ефективної 

модернізації виховного процесу та національного відродження школи, основою якої є 

народна педагогіка, філософсько-дидактична спадщина видатних вітчизняних і 

світових педагогів. 

Подальші розвідки в створенні та впровадженні у практику психолого-

педагогічного супроводу щодо реалізації інноваційних стратегій виховання, вивченні 

та поширенні передового педагогічного досвіду навчальних закладів, педагогічних 

колективів, класних керівників, вихователів і вчителів, інноваційної виховної 

діяльності. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ ЕКОЛОГІЧНА ЕТИКА У 

ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ  

Актуальність. Сучасна соціально-екологічна ситуація викликає необхідність 

не просто удосконалення екологічної освіти і здійснення корінної перебудови 

мислення, розробки і впровадження нових підходів, організаційних форм і методів 

формування екологічної культури в національному і глобальному вимірах, а 

покликана формувати у сучасної людини адекватне світосприйняття, сприяти 

переосмисленню її місця в природі, виховувати почуття відповідальності за свої дії 

перед теперішніми і майбутніми поколіннями. І той факт, що проблеми, на які 

виходить сучасна екологія, не вкладаються в звичні дисциплінарні уявлення про 

традиційну спеціалізацію й кваліфікацію наук, зумовив появу нової науки – 

екологічної етики, на базі якої відбувається формування відповідної освітньої 

дисципліни. 

Метою роботи є дослідити особливості викладання дисципліни екологічна 

етика у закладах вищої освіти. 

Основний текст. Екологічна етика розробляє та обґрунтовує певні моральні 

норми, принципи і правила, які ми повинні старатися застосовувати у своїх 

взаємовідносинах із природою, а також використовує внутрішні спонукальні мотиви 

емоційної, психологічної властивості (співчуття, жалість, любов), акцентуючи на них 

увагу людини. Вона діє у двох вимірах: розширює моральну турботу в часі (на 

майбутні покоління людей та інших живих істот) і в просторі (на види та індивіди 

живих істот та екосистем) [1]. 

mailto:katya1kul@gmail.com
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Виникаючи на стику екології та етики, екологічна етика, має власні світоглядні 

засади, які сформувалися значно раніше, ніж етика та екологія здобули статус 

самостійних дисциплін. Еколого-етичне ставлення до природи не можна розглядати і 

формувати за аналогією ставлення до іншої людини, а ставлення до прийдешніх 

поколінь – за аналогією ставлення до сучасників та попередників. Формування 

розвиненого, внутрішньо етично диференційованого екологічного світогляду є 

основним завданням екологічної освіти. 

Згідно з попередніми дослідженнями екологічна етика має три основні 

складові, кожна з яких зумовлює і визначає дві інших – еколого-етичне знання, 

еколого-етичну культуру та еколого-етичну освіту: перше корелюється зі сферою 

науки та навчання, друга – зі сферою виховання та структурою суспільних цінностей, 

третя – з інститутами освіти та екологічним світоглядом. У своїй єдності еколого-

етичні знання, еколого-етична культура та еколого-етична освіта являють 

філософсько-етичні засади екологічної освіти. Інші філософські аспекти 

обґрунтування екологічної освіти набувають значущості лише з урахуванням 

філософської позиції екологічної етики [2].  

Сучасний розвиток вищої освіти передбачає формування у студентів 

системних, комплексних знань з питань охорони довкілля, екологічної етики і 

досягнення сталого розвитку суспільства та практичних навичок їх застосування. 

Також багато уваги необхідно приділяти питанням, пов’язаним із формуванням 

активної громадянської позиції майбутніх випускників, зокрема щодо розв’язання 

екологічних проблем сьогодення. 

У якості моральної основи екологічної етики екологічна культура є не стільки 

сегментом, скільки наскрізним виміром сучасної культури, а з іншого боку можна 

виявити її специфіку, яка простежується у трьох ракурсах, коли екологічна культура 

постає: як специфічна діяльність, яка має екологічно-моральний характер, як 

самодостатня символічна система, яка цілісно охоплює традиційні екологічно дружні 

звичаї та уявлення, а також як специфічна ціннісна структура, яка базується на 

екологічній відповідальності особистості та людських спільнот. Формування 

екологічно відповідального ставлення до світу як цілого та до всіх його релевантних 

щодо людини складових є ціннісною умовою успішності екологічної освіти. 

Під час проведення занять з екологічної етики у закладах вищої освіти 

важливу роль відіграє застосування інтерактивних форм навчання, за яких кожен 
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студент відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність. Інтерактивне 

навчання реалізує конкретну мету – створити комфортні умови навчання та 

виховання, які забезпечать активну взаємодію усіх студентів. Таким чином 

відбувається колективне, групове, індивідуальне навчання у співпраці, коли викладач 

і студенти - рівноправні суб'єкти навчання. У результаті за таких умов у групі 

створюється атмосфера взаємодії, співробітництва. Організація інтерактивного 

навчання передбачає моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, 

створення проблемних ситуацій [3]. 

Зростання ролі позааудиторної роботи є однією з провідних ланок перебудови 

навчання. Перевага надається дослідницьким комунікативно - діалогічним та 

моделюючим формам роботи; максимально використовується особистий досвід 

студента, розвивається його творче мислення, зростає його внутрішня мотивація 

отримання нових знань та навичок [4]. 

Але недостатньо надавати студентам лише теоретичні знання з екологічної 

етики. Важливо, щоб вони брали активну участь у збереженні і збагаченні природи 

рідного краю, тільки у цьому разі у них формуватимуться необхідні уміння і навички, 

розвинеться відповідальне ставлення до природи. Самостійний пошук інформації є 

важливим моментом роботи, позитивним для студентів, оскільки, спрямований на 

знаходження вибіркової інформації, він є могутнім каталізатором таких процесів, як 

сприйняття та ідентифікація. 

Висновок. Екологічна етика формулює ціннісні передумови такого способу 

людської життєдіяльності, який не веде до екологічної катастрофи, забезпечує 

гармонійне співіснування людини і природи. При викладанні екологічної етики у 

закладах вищої освіти необхідно використовувати інтерактивні форми навчання, 

застосовувати комунікативно-діалогічні та моделюючі форми роботи зі студентами, 

поєднувати теоретичні знання з практичним досвідом.  
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ВИЩА ШКОЛА ЗА КОРДОНОМ 

В умовах бурхливих інтеграційних процесів на Західному континенті (Європа, 

США і Канада) відбувається цілеспрямоване формування єдиного освітнього 

простору - сукупності спільних ціннісних орієнтацій, елементів змісту, методів, засобів 

навчання та виховання, які характеризують процес передачі підростаючому 

поколінню досвіду попередників з метою забезпечення спадкоємності і відтворення 

соціокультурного досвіду (традиційне навчання), а також відкриття нового досвіду, 

стимулювання змін в існуючій культурі (інноваційне навчання). 

Звичайно, що національна система вищої освіти в західному світі є 

оригінальними утвореннями із власними організаційними структурами, формами, 

змістом, які зумовлені специфічними рисами їх історичного розвитку і сучасного 

стану, своєрідністю та пріоритетами насущних проблем.  

Актуальністю даної теми є все частіший вибір українського молоді навчатися 

в вищих навчальних закладах за кордоном.  

Метою роботи є здійснити аналіз моделей вищої освіти за кордоном.  

Розрізняють 4 моделі вищої освіти закордоном: 

1.німецька (гумбольтівська) модель вищої освіти – функціонує із XVIII ст., за 

якою навчання і наукові дослідження у ВНЗ є тісно пов`язані. Діє: ФРН, Австрія, РФ, 

Україна, Чехія, Польща тощо. 

2.французька модель університету – 2 блоки:  

університети; 

mailto:tribulkevich@gmail.com
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вищі професійні школи. 

Розглядає вищу освіту, як професійно-орієнтовану, тобто навчання і орієнтація 

на кар`єру є основою професійної програми, а наукові дослідження не є обов`язкові. 

Діє: Франція, Швейцарія, а також на території колишніх французьких колоній, деякі 

елементи можна побачити у іспанській системі вищої освіти. 

3. англійська модель – це виховання елітного фахівця, який у першу чергу 

орієнтований на менеджмент. Охоплює такі країни: Великобританія, країни 

англійського домініону: Канада, Австралія, країни Африки, Нова Зеландія 

4. американська модель – це підготовка людини, що здатна взяти на себе 

відповідальність за культуру. Наукові дослідження обов`язкові для викладачів – 

практична орієнтованість. Крім, США впроваджена і у ряді азійських країн: Японія, 

Південна Корея тощо [1, с.52]. 

Зарубіжні університети активно беруть участь в міжнародних наукових 

дослідженнях, мають відмінну матеріальну базу і можливість обміну досвідом з 

іншими університетами. Наукова робота тут йде постійно. Якість викладання в 

західних ВНЗ контролюється урядовими і неурядовими організаціями, а університети 

прагнуть зайняти більш високі рейтинги в рейтингах, все що гарантує високі 

стандарти навчання. 

Деякі країни зацікавлені в тому, щоб іноземні студенти після закінчення ВУЗу 

залишалися в їх країні після здобуття вищої освіти. Наприклад, у Канаді випускник, 

що успішно провчився 2 роки, отримує дозвіл на роботу на 3 роки, причому в 

незалежності від наявності контракту і без необхідності працювати за отриманою в 

університеті спеціальністю. Після 1 року працевлаштування випускник може 

звертатися за дозволом на проживання в Канаді. У Новій Зеландії приблизно така ж 

схема – студент після закінчення навчального закладу має можливість отримати 

право на роботу на 2,5 роки з подальшим отриманням дозволу на проживання [2, 

с.15-22]. 

Переваги, які надає іноземний диплом: 

• Фахівець, що володіє дипломом «західного зразка, високо цінується на ринку 

праці, отже, є всі шанси знайти престижну і високооплачувану посаду. 
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• Студенту надається можливість працевлаштування та проживання в країні, 

де він навчався. 

• Вища освіта за кордоном - гарантія отримання дійсно якісних і актуальних 

знань. Заняття проводяться визнаними фахівцями в сучасних, прекрасно обладнаних 

аудиторіях і лабораторіях, до послуг студентів запропоновані великі бібліотеки і 

обладнані за останнім словом техніки дослідницькі центри. 

• Отримана за кордоном освіта, кваліфікації та дипломи визнаються в усьому 

світі [3, с.64-69]. 

Вища освіта у всіх країнах світу означає престиж і високий соціальний статус. 

Ви можете зробити свій вибір з тисячі закордонних університетів і спеціальностей 

буквально в будь-якій країні і можете бути впевненим в абсолютній якості вищої 

освіти отриманої за кордоном. 

В сучасному світі, конкуренція між закордонними університетами дуже висока. 

Адже, будь-який студент може навчається в будь-якій країні світу, де вважатиме це 

більш перспективним, а після отримання диплома, він також може відправитись в 

будь-яку країну, де визнається його диплом, щоб працювати там. Все це стимулює 

закордонні системи вищої освіти бути динамічними, щоб відповідати швидко 

мінливим вимогам міжнародного ринку. Саме з цієї причини, університети за 

кордоном прагнуть налагодити тісні зв’язки з бізнесом, відправляючи своїх студентів 

на практику в міжнародні компанії та співпрацюючи з ними у дослідницьких проектах. 

Для студентів це відмінна можливість отримати досвід роботи. Для бізнесу, це 

можливість підшукати собі кваліфікованих співробітників ще до закінчення ними 

університету і долучити їх до своєї корпоративної культури і цінностей [4, с.78-80].  
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Тенденції розвитку системи вищої освіти в Україні та за кордоном: основні 

напрямки 

У сучасній Україні система освіти безперервно розвивається, і для неї 

характерно постійне оновлення і саморозвиток. Особливо потужний інноваційний 

процес охопив українську систему освіти в першому етапі (80-90рр.). Відбулися 

істотні зміни в характері накопичення знань у всіх областях.  

Для реформування системи вищої освіти в Україні характерний пошук 

оптимального відповідності між сформованими традиціями в українській школі і 

новими віяннями, пов'язаними зі вступом у світовий освітній простір На цьому шляху 

спостерігаємо декілька тенденцій: 

- розвитком багаторівневої системи; 

- збагачення вузів сучасними інформаційними технологіями; 

- університезація вищої освіти в Україні; 

- переведення вищої школи України на самофінансування; 

- відновлення вищої професійної освіти з урахуванням світових стандартів. 

Другий етап розвитку освіти XXI століття є застосування нових інформаційних 

технологій в поширенні знань. Ці технології дозволяють делокалізувати систему 

поширення знань за допомогою технології дистанційної освіти, завдяки якій якісна 

освіта стає доступним для кожного мешканця. 
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Інтеграційні процеси в сфері вищої освіти європейських країн поступово 

реалізуються. Україна - активний учасник цих процесів. Починається формуються 

наступних освітніх задач: 

- збільшити здатність випускників до працевлаштування; 

- підвищити мобільність громадян; 

- збільшити потенціал конкурентоспроможності освіти. 

У сучасному світі, який увійшов у третє тисячоліття, розвиток України 

визначається в контексті європейської інтеграції з орієнтацією на фундаментальні 

цінності західної культури 
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РОЗВИТОК ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ 

Освіта – основа інтелектуального, культурного, духовного, соціального, 

економічного розвитку суспільства і держави. Відповідно – до ст. 53 Конституції 

України кожен має право на освіту. Повна загальна середня освіта є обов'язковою. 

Вища освіта є фундаментом людського розвитку та прогресу суспільства, а 

також виступає гарантом індивідуального розвитку, підтримує формування 

інтелектуального, духовного та виробничого потенціалу суспільства. Розвиток 

держави, структурні зміни на мікро-і макроекономічному рівні мають гармонійно 

поєднуватися з модернізацією освіти для того, щоб задовольнити потреби і цілі 

людей, особливо молоді, встановити нову систему суспільних цінностей у сфері 

діяльності, як у суспільному, так і в приватному секторах. 

Метою роботи є визначити проблеми у розвитку освіти в Україні; обґрунтувати 

шляхи оптимізації вищої школи України.  

Реформування освіти в Україні, яке розпочалося після проголошення нею 

незалежності, було зумовлено відразу трьома причинами: значними соціально-

економічними трансформаціями в країні, зміною векторів у політичному, соціальному 

та економічному розвитку держави; поширенням глобалізаційних та інтеграційних 

процесів у світі, бурхливим розвитком інформаційно-комунікаційних технологій. 

Обравши європейський вектор розвитку, практично через невеликий історичний 

проміжок часу від проголошення незалежності Україна приєдналася до Болонського 

процесу, що також викликало не тільки значні зміни у змісті й організації вищої освіти, 

а й вплинуло на всі інші ланки освіти. 

Основними проблемами у розвитку освіти в Україні є: 

mailto:maksimchuk2910@gmail.com
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- політична нестабільність, часті зміни владних команд, невизначеність 

орієнтирів щодо ідеологічної консолідації суспільства; 

- руйнівні соціальні ефекти освіти (корупція, політизація управління, 

нерівність у можливостях здобуття якісної освіти); 

- відсутність моніторингу якості проведених реформ, низький рівень участі 

громадськості у реформуванні освіти, управлінні нею, оцінюванні її якості; 

- тривала економічна й екологічна кризи; демографічні зміни (зниження 

народжуваності, міграція, збільшення кількості знелюднених населених пунктів); 

- криза сім'ї як соціального інституту; 

- вибуховий розвиток засобів масової інформації і комунікації (Інтернету), 

які нарощують свій суперечливий вплив на дітей і молодь;  

- розбалансування кількісних і якісних показників професійно-технічної і 

вищої освіти із потребами економіки, ринку праці; 

- розрив у часі і змісті модернізаційних процесів у загальній середній і 

вищий освіті [2, 47-48].  

Окрім викладеного, слід зауважити що історичні події в Україні 2014 року 

змінили тенденції розвитку нашого суспільства і остаточний вибір курсу країни на 

євроінтеграцію, підписання угоди про вступ до Європейської спільноти, знову вносять 

корективи у розвиток країни в цілому та у розвиток вищої освіти зокрема. 

Так, 01 липня 2014 року Верховною Радою України був прийнятий Закон 

України «Про вищу освіту». Закон встановлює основні правові, організаційні, 

фінансові засади функціонування системи вищої освіти, створює умови для 

посилення співпраці державних органів і бізнесу з закладами вищої освіти на 

принципах автономії закладів вищої освіти, поєднання освіти з наукою та 

виробництвом з метою підготовки конкурентоспроможного людського капіталу для 

високотехнологічного та інноваційного розвитку країни, самореалізації особистості, 

забезпечення потреб суспільства, ринку праці та держави у кваліфікованих фахівцях. 

За наявності оновленого вітчизняного законодавства, яке відповідає вимогам 

часу та розроблене з урахуванням досвіду європейських країн, в Україні слід більш 

динамічно його впроваджувати та повсякчас розвивати.  
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Наприклад вже на сьогодні можливо студентів забезпечити наступним: 

– вибір курсів та лекторів: на один і той самий курс може пропонуватися кілька 

лекторів, щоб студент міг зорієнтуватися та обрати найцікавішого для себе; 

стипендія плюс підтримка фондами відмінників задля утворення інтелектуальної 

ієрархії; можливість стажування за кордоном на будьякий термін; перескладання 

іспиту чи заліку через рік, а не через день чи тиждень, бо за такий час ніхто не може 

належно опанувати дисципліну; працевлаштування, особливо тих, хто вчився на 

державній основі, – це питання престижу держави, її самоповаги; медичне 

страхування. 

Викладачів забезпечити таким: конкурсна основа для читання курсів та 

спецкурсів: всі курси мають формуватися на основі свідомого вибору студента, а 

отже, викладачі конкурують за престиж свого навчального курсу; відміна 

обов’язкових закордонних публікацій та розроблення преміальної системи за 

наявності закордонних публікацій в загальновизнаних журналах; конкурс у 

книговиданні вищих навчальних закладів; конкурс викладачів за критеріями: індекс 

цитування, список праць, рейтинг за виховною, науковою та методичною роботою; 

викладач має право пропонувати нові курси й спеціалізації та відстоювати їх на 

реєстрації кваліфікацій; страхова медицина. 

У ВНЗ запровадити: постійне оновлення реєстру спеціальностей як запоруки 

свідомого реагування на запити часу; постійне оновлення спецкурсів та курсів із 

розвитком науки; дозвіл продавати книги своїх викладачів (нехай інші 

використовують найкращі набутки закладу офіційно та плідно); формування 

навчального плану з урахуванням побажань студентів, можливостей викладачів і 

наостанок – певних важелів керівництва (принцип мінімізації консервативного 

впливу); добір кадрів професором, якому довіряє наукове середовище, а не 

чиновником; ставка на самоосвіту: скорочення аудиторних годин на студента та 

викладача до розумної кількості, яка може забезпечити оптимальний процес 

навчання (консультативний, а не нав’язливий характер викладання); підготовка 

кадрів відповідно до потреб держави; залучення інвесторів до програми 

реформування освіти. 

Демократизації вищої освіти в Україні також сприятиме встановлення принципу 

рівності вищих навчальних закладів усіх форм власності: державної, комунальної та 

приватної – у провадженні освітньої, наукової та інших видів діяльності. 
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РОЛЬ КУРАТОРА НА ЕТАПАХ СТАНОВЛЕННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ ГРУПИ ЯК 

КОЛЕКТИВУ 

В статті проаналізовані етапи розвитку студентської групи як колективу та 

розглянуто специфіку роботи куратора на кожному з них. Запропоновано конкретні 

виховні методи, які сприяють вивченню студентської групи. 

Ключові слова: студентська академічна група, виховна робота, психологія 

студентської групи, адаптація студентів, колектив,куратор. 

Abstract: This article is about the analysis stages of development of the students 

group as a team and examines the specifics of the work of the curator on each of them. 

Specific educational methods are suggested that facilitate the study of the student group. 

Кeywords: student academic group, educational work, student group psychology, 

adaptation of students, team, curator. 

Вступ. Найважливішим етапом соціалізації студента, який полягає у 

формуванні особистості є період навчання у ВУЗі. В цей час студенти накопичують 

власні цінності, вибірково вводять у свою систему поведінки ті норми й правила, які 

прийняті у суспільстві та студентському колективі. Студентська група є одним із 

найважливіших чинників виховного впливу на особистість майбутнього фахівця. У 

більшості студентів, вже сформовано морально-духовні якості. Тим не менш, вони 

все ж таки потребують допомоги педагогів як у професійному так соціальному 

становленні.Тому актуальним є обґрунтування ролі куратора на етапах становлення 

студентської групи як колективу. 

mailto:tribulkevich@gmail.com
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Аналіз публікацій. Оптимізацію роботи в студентській групі розглянуто В. 

Агеєвим, У. Бенніс, І. Бойко, І. Булах, Л. Долинською, Т. Куриленко, 

Н. Осиповою, К. Рудестам та ін. Деякі питання організації виховної роботи в 

студентських групах, проблеми адаптації студентів у ВНЗ обґрунтовуються в працях 

І. Васильєва, С. Гури, В. Демчика, педагогіки вищої школи − В. Л. Ортинського та ін.  

Виклад матеріалу. Студентська група є елементом педагогічної системи, 

виховна робота в якій здійснюється за допомогою кураторів. Як відомо, група – це 

сукупність людей, яка виділяється із соціуму завдяки наявності певних ознак. За 

період навчання у ВУЗі студент одночасно може входити до різних соціальних груп: 

академічної групи, групи художньої самодіяльності, студентських наукових гуртків 

тощо. Використавши періодизацію О. Винославської, можна розглянути генезис груп 

поетапно.[2] 

Перший етап розвитку групи – асоціація починається зі знайомства. Цей 

етап характеризується наявністю офіційної структури, існує спільна мета діяльності, 

діяльність окремих студентів переважно має індивідуальний характер. Куратор і 

староста вирішують основні організаційні питання, висуваючи вимоги щодо 

дисципліни та норм поведінки. За допомогою анкетування, бесід куратор займається 

вивченням членів групи, забезпечує знайомство студентів між собою, організовує 

спільну діяльність, надає доручення студентам. У плануванні роботи важливо 

враховувати побажання студентів, їх думку та сприяти встановленню певних 

традицій . 

Другий етап генезису групи – кооперація. Як правило, в цей період 

соціально-психологічна та дидактична адаптація, майже відбулася. В групі панують 

переважно ділові стосунки, але вже вирізняються міжособистісні взаємини, симпатії 

та антипатії. Студенти починають проявляти інтерес до спільних справ групи, на 

основі спільних інтересів, симпатій спостерігається об’єднання студентів у малі групи 

(2-5 осіб) в кожній з яких з’являється лідер. Варто зауважити, що неформальні 

взаємини в студентській групі проявляються дуже активно, це пояснюється 

прагненням молодих людей до кохання та дружби, емоційно-насиченого спілкування.  

На цьому етапі розвитку групи кураторові необхідно працювати з активом, 

вивчати особливості соціально-психічного і фізичного розвитку студентів, аналізувати 

міжособистісні стосунки, які встановлюються між членами групи. В цей період 

керівництво здійснюється за допомогою активу, залучаючи актив до виконання 
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керівних функцій формулюються нові завдання, забезпечуються зв´язки з іншими 

групами. Важливу увагу необхідно приділити окремим студентам, зокрема членам 

активу, які проявляють зухвалу поведінку, ігнорують інтереси групи. 

На цій стадії у групі вже повинні виявлятися повага один до одного, готовність 

допомагати один одному. Лише за таких умов група досягне вищого рівня свого 

розвитку. 

 Третій етап – студентська академічна група стає колективом. Формуванню 

колективу сприяє створення соціально-ціннісної єдності шляхом роз’яснення 

значущості навчання, його мети і задач, стимулювання активу стосовно згуртування 

колективу; розвиток свідомості, творчості, дружби, розуміння взаємостосунків; 

закріплення авторитету активу; забезпечення дружньої спільної діяльності; прояв 

турботи про студентів, врахування їх запитів [1, c. 120]. Колектив — це об'єднання 

людей єдиною соціально значущою метою, для досягнення якої вони вступають у 

певні взаємини й організують спільну діяльність на основі товариства й 

взаємодопомоги.  

На цій стадії до особистості вимоги ставить не педагог чи актив (як це було на 

попередніх етапах), а безпосередньо колектив і їм складно заперечити чи 

протистояти. Проте, якщо в групі існує піддатливість груповому тиску, високий 

конформізм - пристосування, пасивне прийняття існуючого порядку речей, пануючої 

думки (як всі, так і я), то це веде до некритичності, одноманітності думок. Члени групи 

стають пасивними, байдужими. На цьому етапі зміст роботи куратора полягає у 

поглибленому вивченні взаємовідносин між студентами та їх особливостями 

розвитку, визначенні перспективних завдань для групи, залучення студентів до 

прийняття та виконання рішень. Куратор групи повинен взяти під свій захист і 

критично налаштованих студентів, прислухатися до їх думок.  

Як відомо, на середніх курсах, інтенсивність спілкування в групі протягом усіх 

років навчання найвища. Важливе значення з погляду виховних можливостей 

студентської академічної групи має те, чи набуває вона для студента статусу 

референтної групи, тобто чи виконує функцію взірця для оцінювання свого «Я». У 

референтній групі створюється атмосфера психологічного комфорту, що позитивно 

позначається на професійному становленні майбутнього фахівця.  
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Висновки: Отже, стосунки куратора з групою – це постійна планомірна робота 

. У підготовці майбутнього фахівця та формуванні особистості важливе місце займає 

виховна діяльність, що здійснюється в тому числі і через інститут кураторства, 

основним завданням якого є перетворення студентської групи у міцний і творчий 

колектив.  
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ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ 

Актуальність. Університетська освіта - це універсальне оволодіння 

спеціальністю, світовими загальнокультурними цінностями і придбання знань 

національної історії, культури і економічної думки. На сьогодні в університетах як і 

раніше досить гостро стоїть завдання підвищення ефективності навчання й 

оптимізації навчально-пізнавальної діяльності студентів. Попри недостатні здібності 

висока навчальна мотивація може відігравати роль компенсуючого фактора, тому в 

педагогіці й психології приділяється особлива увага проблемі її формування. Але 

останнім часом мотивація до навчання у студентів неуклинно зменшується. І на це 

впливають багато факторів.  

Метою роботи є аналіз сучасних проблем навчання у вищій школі. 

Основний текст. Перша з проблем це важкість навчання на перших курсах 

вступа до ВНЗ, як наслідок низького рівеня підготовки у середній школі. Пов’язано це 

по першу чергу з форсованим вивченням "необхідного" матеріалу що для дітей 

являється занадто важким, і відбиває всю жагу до навчання ще у початковій школі. І 

справді, як можна вивчити таку кількість матеріалу, який не розумієш для чого 

потрібен тобі на данному єтапі життя, якщо вчора бігав з однолітками на дворі? І 

справді, як можна зацікавити людину у вивченні чого-небудь, якщо вона не розуміє 

навіщо це потрібно, і буде воно потрібно взагалі в майбутноьму. І потім такий 

"студент" потрапляє до університету, і тут також можливі декілька варіантів подій. 

Перший з них, він буде такий же "загублений" заштовхнутий батьками до ВНЗ і як-

небудь буде "вчитися" (бо відповідні базові знання він не здобув у повній мірі) , і 

закінчить його як "людина з дипломом", або взагалі буде відрахований. Другий 

mailto:kantrilla@gmail.com
mailto:tribulkevich@gmail.com
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варіант більш перспективний: за останні роки навчання в школі він оговтається і 

вивчить більшу частину базового матеріалу, і моживо при виборі правильного 

факультету і спеціальності, яка йому довподоби, і яку він сам прагне вивчати він з 

певною поставленою перед собою метою закінчить університет.  

А.К.Маркова підкреслює, що “навчальна мотивація складається з ряду 

спонукань (потреби і смисл навчання, його мотиви, цілі, емоції, інтереси), які постійно 

змінюються і вступають у нові зв`язки один з одним. Тому становлення мотивації – не 

просте зростання позитивного або посилення негативного ставлення до навчання, а 

ускладнення структури мотиваційної сфери, спонукань, які входять до неї, поява 

нових, більш зрілих, інколи суперечливих відношень між ними” [2, 14]. У зв`язку з цим 

аналіз мотивації навчальної діяльності вимагає не лише визначення домінуючого 

мотиву, але й врахування всієї структури мотиваційної сфери людини. Розглядаючи 

цю сферу в контексті навчальної діяльності, А.К.Маркова підкреслює ієрархічність її 

будови. 

Слід зазначити, що серед дослідників існують розбіжності в поглядах щодо 

пріоритетності тих чи інших видів мотивів для успішності навчальної діяльності. 

Найбільш адекватними навчальній діяльності окремі дослідники вважають 

пізнавальні мотиви (широкі пізнавальні, навчально-пізнавальні, мотиви самоосвіти) 

[3]. А.К.Маркова виділяє якісно своєрідний тип мотивів, специфічних для навчальної 

діяльності – навчально-пізнавальних, тобто спрямованість на оволодіння новими 

способами дій. Саме орієнтація на засвоєння способів навчально-пізнавальної 

діяльності забезпечує, на її думку, становлення суб'єкта навчальної діяльності. 

Однак це не означає, що пізнавальні мотиви завжди є провідними в структурі 

мотивації навчання. Я цілком погоджуюсь з С.Л. Рубінштейном у тому, що 

“безпосередній і опосередкований інтерес до навчання виявляються до такої міри 

взаємопов’язаними, що очевидною стає неможливість суто зовнішнім чином їх 

протиставляти“ [4, 81].  

У дослідженні Н.Б. Бондаренко виділяється ширший перелік мотивів 

навчальної діяльності: широкі соціальні мотиви; пізнавальні мотиви, що 

породжуються самою навчальною діяльністю; комунікативні мотиви, мотив участі в 

навчальному процесі; мотиви соціальної ідентифікації (з батьками, однолітками, 

педагогами); мотиви особистісного розвитку (професійного самовизначення, 
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матеріального благополуччя); мотиви успіху (само- ствердження, самовираження); 

мотиви уникнення неприємностей [5].  

На думку В.М. Тимошенко, провідними в структурі навчальної мотивації є 

комунікативні, пізнавальні та соціальні мотиви, найдієвішим серед яких є мотив 

досягнення – прагнення до успіху в професійній діяльності [6]. О.О.Леонтьєв 

підкреслює, що педагог має право самостійно вирішувати, на який вид мотивації 

учнів (студентів) слід покладатися в першу чергу – на комунікативну, пізнавальну, 

естетичну чи ігрову [7]. 

Другою проблемою навчання є незрозумілість перспектив після закінчення 

університету, приходячи до нього студент не до кінця не розуміє ким він стане після 

його закінчення, і де йому процювати, адже за період навчання попит на данну 

спеціальність може знизитися, настільки, що ймовірність знайти робуту буде 

близькою до нуля. Цей фактор також додатково зменшує мотивацію студента.  

Очевидно, що без системного реформування національної системи освіти є 

неможливими динамічні зміни в українському суспільстві. Проте сьогодні можна 

констатувати обмежену результативність освітніх реформ. Головною причиною цього 

можна назвати часті зміни уряду і керівників освіти, що не давало змоги завершити 

реформу, дійти до стадії аналізу, підведення підсумків і створення уточненого плану 

продовження реформи. На цей процес необхідно в середньому 6–8 років [9; 10]. 
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ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ В СИСТЕМІ ОСВІТИ 

Актуальність даної теми полягає в тому, що у наш час в умовах економічних 

відносин і жорсткої конкуренції на ринку праці особливе значення мають знання, 

навички та досвід. Фахівець XXI століття - це людина, яка вільно володіє сучасними 

інформаційними технологіями, постійно підвищує і вдосконалює свій професійний 

рівень. Придбання нових знань і навичок, практично корисних і застосовуваних у 

роботі в епоху інформаційного суспільства значно розширює можливості 

самореалізації і сприяє кар'єрному росту. Проте одною з головних перешкод, що 

виникає на шляху тих, хто бажає продовжити навчання (враховуючи, що більшість з 

них вже працює), є брак часу. Більшість не має можливості приїжджати кожного дня 

на заняття до навчального закладу. Іншою значною перешкодою є відстань. Слід 

зазначити, що "класична" заочна форма навчання часто не виправдовує свого 

призначення. Знання, що отримує студент, часто є поверховими, а самі заняття 

непродуктивними. Крім того, навчальний процес продовжується досить довго [1, c. 

89]. Питання дистанційного навчання в системі освіти дослуджували такі науковці, як 

Зайченко Т.П., Полат Е.С., Моисеева М. В., Петров А.Е., Кухаренко В.М., Рибалко О. 

В., Сиротенко Н. Г. 

Мета роботи: здійснення аналізу поняття дистанційного навчання, 

впровадження його в вищих навчальних закладах на сучасному етапі, а також 

вияснення суті та переваг дистанційної освіти. 

Дистанційне навчання є формою освіти, поряд з очною та заочною, за якою в 

освітньому процесі використовуються кращі традиційні та інноваційні засоби і форми 

навчання, що ґрунтуються на комп´ютерних і телекомунікаційних технологій. 

mailto:nikitchenko.masha777@gmail.com
mailto:tribulkevich@gmail.com
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Дистанційне навчання є цілеспрямованим інтерактивним асинхронним 

процесом взаємодії суб´єктів і об´єктів навчання між собою та із засобами навчання, 

причому процес навчання індиферентний до їхнього просторового розташування.  

Дистанційне навчання — це нова сходинка заочного навчання, на якому 

забезпечується застосування інформаційних технологій, що ґрунтуються на 

використанні персональних комп´ютерів, відео- та аудіотехніки, космічної техніки й 

оптичних систем зв´язку. 

Дистанційне навчання — це універсальна гуманістична форма навчання, що 

базується на використанні широкого спектра традиційних і нових інформаційних та 

телекомунікаційних технологій, технічних засобів, які створюють умови для вибору 

студентами вільних освітніх дисциплін, які відповідають стандартам, діалоговому 

обміну з викладачем; при цьому процес навчання не залежить від розташування 

студента в просторі та часі. 

Сутність дистанційного навчання полягає у застосуванні комп'ютерів і 

телекомунікацій, що дають змогу трансформувати традиційні види занять; введенні 

модульної системи і гнучкого графіка вивчення дисциплін, збільшення частки 

самостійної навчальної й дослідної роботи студентів, інших заходів, що дозволяють 

модифікувати загальну форму освіти. 

Отже, сутністю дистанційного навчання є: По-перше, гнучкість. Студенти 

системи дистанційної освіти здебільшого не відвідують регулярних занять у вигляді 

лекцій та семінарів, а працюють у зручний для себе час та у зручному. По-друге, 

модульність. В основу програм дистанційного навчання покладено модульний 

принцип. Кожен окремий курс створює цілісне уявлення про певну предметну галузь. 

Це дає змогу з набору незалежних курсів-модулів сформувати навчальну програму, 

що відповідає індивідуальним або груповим (наприклад, для персоналу окремої 

фірми) потребам. По-третє, паралельність. Навчання може проводитися відразу за 

декількома спеціальностями окрім основної, у різних предметних галузях знання. По-

четверте, далекодія. Відстань від місця знаходження того, хто навчається, до 

навчального закладу (за умови якісного зв'язку) не перешкоджає ефективному 

навчальному процесу [2]. 

Переваги дистанційної освіти : 

• освіта доступна усім верствам населення без обмеження за станом здоров'я. 
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• дистанційне навчання перебуває дешевше традиційного; 

• навчання ефективніше (самостійне установлення графіку занять, темп 

навчання); 

• дистанційне навчання перебуває доступним у будь-якій точці світу (досить 

лише мати комп'ютер та доступ до Інтернету); 

• дистанційне навчання перебуває в постійній перспективі; 

• дистанційна освіта дає можливість вчитися, одночасно працюючи, тобто 

застосовуючи знання практично; 

• для дистанційного навчання надаються самі новітні матеріали; 

• дистанційна освіта передбачає складання зручного для Вас індивідуально 

розкладу [3, c. 106]. 

Висновки  

У своїй роботі я проаналізувала поняття дистанційне навчання, яке означає 

нову організацію освітнього процесу, що ґрунтується на використанні як кращих 

традиційних методів навчання , так і нових інформаційних та телекомунікаційних 

технологій, а також на принципах самостійного навчання, призначена для широких 

верств населення незалежно від матеріального забезпечення, місця проживання, 

стану здоров’я. 

Отже, зроблена мною робота розкриває суть дистанційного навчання. Воно 

виникло як наслідок процесу інформатизації суспільства та освіти, як найбільш 

перспективна, гуманістична, інтегральна форма освіти, орієнтована на 

індивідуалізацію навчання.  
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СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ, ПІДВИЩЕННЯ 

КВАЛІФІКАЦІЇ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ. 

Роботу присвячено аналізу й обґрунтуванню сучасного стану та перспектив 

розвитку системи вищої школи та методичної роботи ВНЗ як альтернативного 

джерела підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників.  

Мета роботи – проаналізувати стан педагогіки вищої школи сьогодні та 

запропонувати шляхи підвищення ефективності навчання студентів у вищих 

навчальних закладах.  

Система освіти суспільства має відповідати його стратегічним завданням. Вищі 

навчальні заклади займають особливе місце в загальнодержавній системі освіти 

України. Вони насамперед мають працювати на перспективу розвитку суспільства. Як 

підкреслює академік В.П. Андрущенко, вища школа покликана формувати інтелект 

нації. Від цього залежить майбутнє. Розвиток освіти України у XXI ст., зокрема вищої, 

зумовлюється якісними характеристиками суспільства майбутнього. Вища освіта 

характеризується такими основними проявами: розвитком інформаційних технологій, 

загальною комп'ютеризацією та системним програмуванням усіх сфер виробництва, 

широким використанням лазерної техніки й мікропроцесорів, застосуванням 

телекомунікацій зі зворотним зв'язком, використанням нових полімерних матеріалів, 

появою нових джерел енергії, за прогнозами вчених-футурологів, XXI ст. Навчання 

після змін стане значно інтенсивнішим, індивідуально відповідальним та творчими 

[1]. 

Професійна освіта повинна займати провідне місце та вона повинна бути 

фундаментальною, базуватися на найновіших досягненнях науки, здійснюватися за 

mailto:tribulkevich@gmail.com
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новітніми педагогічними технологіями. Також не слід забувати, що нинішній фахівець 

має володіти високою професійною культурою, морально-духовними цінностями, такі 

уміння будуть відокремлювати його від конфліктних ситуацій з суспільством [2]. 

Суспільно неконтрольований розвиток техніки й технології, упровадження гігантських 

технічних проектів спричинили глобальну кризу цивілізації. Вихід з неї можливий 

лише шляхом здійснення освітньо-інтелектуальної, освітньо-виховної революції в 

системі освіти, й передусім у професійній освіті. Адже більшість випускників 

технічних ВНЗ отримують могутню зброю — інформаційні, енергетичні, технологічні 

та інші системи. 

Відтак освітня діяльність має ґрунтуватися на таких основних правилах: 

1) відповідність освіти потребам соціально-економічного розвитку суспільства; 

2)забезпечення інтелектуального розвитку особистості, оволодіння нею 

ефективними методами самостійної пізнавальної діяльності; 

3)формування у молодих поколінь високих морально-духовних якостей на 

засадах загальнолюдських і національних цінностей; 

4)розвиток високої екологічної культури й відповідальності за збереження 

довкілля, готовності провадити доцільну життєдіяльність в умовах ноосфери [3]. 

У зв’язку із вимогами сьогодення щодо нагальності питання із підготовки та 

розвитку конкурентоспроможних, креативних, кваліфікованих науково-педагогічних 

працівників, що відбуваються в системі методичної роботи ВНЗ, я підтримую думку 

А. Сподіна про те, що необхідно: створити нормативно-правову базу – комплекс 

документів, що визначив би правове поле для отримання базових знань, умінь і 

навичків; переорієнтувати наукові дослідження таким чином, щоб їх результати стали 

надбанням практиків і споживачів якомога швидше. 

Ввести спеціальну технологію підготовки й відбору викладачів, здатних 

працювати з дорослою і освіченою аудиторією, коригувати і нарощувати нові знання 

та адаптувати слухачів до роботи в нових умовах; організувати інформаційне 

забезпечення потенційних і справжніх слухачів; закласти основи й розвивати 

спеціалізовані виробництва та розробки матеріально-технічних і дидактичних засобів 

навчання, що розширили б можливості самоосвіти, наочності та інших засобів 

викладання, збільшували б спрямованість навчання [4]. 
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Отже, педагогіка вищої школи як одна з педагогічних наук має 

своїм предметом навчання і виховання студентів. Основні завдання цієї дисципліни – 

вивчення й аналіз соціальних та історичних характеристик системи вищої освіти, 

методів навчання й виховання, особливостей організації самостійної навчальної 

роботи студентів, особливостей оцінювання їх пізнавальної діяльності, напрямів 

розвитку й формування студентських колективів, системи управління різними 

ланками вищого навчального закладу. 

Але вища освіта сьогодення не досить досконала та має недоліки, але кожен 

вищий навчальний заклад намагається з року в рік покращувати свої можливості 

щодо заволікання студентів та подальшого їх навчання.  
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МОЛОДІЖНИЙ ЖАРГОН І ЙОГО РОЛЬ У СОЦІАЛІЗАЦІЇ СТУДЕНТІВ 

Жаргонізми (сленг) - це слова, які використовуються певними соціальними чи 

об'єднаними спільними інтересами групами, які несуть таємний, незрозумілий для 

інших сенс.  

Актуальним і необхідним є визначення ролі жаргонізмів у житі молоді, а саме в 

процесі соціалізації студентів, так як молодіжний жаргон подібний його носіям - він 

різкий, голосний, зухвалий.  

Мова для молоді є віддзеркаленням внутрішнього світу, способом 

самовиразитись. Висловлюючись с використанням жаргонів молодь ніби наголошує в 

соціумі «Я свій».  

Зміни в багатьох сферах життя ( політиці, науці, і т.п.) дуже впливають на мову, 

а саме дають початок розвитку жаргонізмів. Сленг 50-60 років не зрозумілий сучасній 

молоді. В 60-х роках сленг був підкресленням інтересу до наркотиків, руху хіпі, 

музики. В 70-х розповсюдженим був сленг, який стосувався невдах, це слово мало 

дуже багато епітетів : "wally", "nurd" тощо. В 80-х популярності набувають гроші, 

робота і успіх. 

В Україні основним способом творення жаргонізмів є: 

 калька – це повне запозичення,  

 напівкалька – це запозичення основи, 

 переклад - з використанням стандартної лексики в особливому значенні. 

mailto:96mariiapopova@gmail.com
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Також одним із способів формування жаргонів є метафоризація (баклажан – 

алкоголік, крутелик – так званий «новий українець»). Але найголовнішим способом 

творення жаргонізмів є слова загального вжитку, що набувають у розмовному стилі 

зовсім іншого значення (шнурки – батьки, труба – мобільний телефон). 

Молодь використовую сленг з метою позицію «аби було інакше і смішніше, ніж 

у звичайній мові», саме тому в молодіжному спілкуванні домінують жарти та дуже 

яскраве вираження емоцій. 

Студенти використовують сленг в певних компаніях і середовищах. 

Використовуючи сленг студенти сподіваються на розуміння, саме тому можна 

зробити висновок, що студенти навмисно вживають жаргонізми, хоча вони і 

наголошують на тому, що це робиться підсвідомо. Їх мета- бути сучасними, 

підкреслити свою унікальність. Таким чином студенти знаходять своє місце в 

колективі та заробляють свого роду авторитет.  

ВИСНОВКИ  

Студентський сленг – це яскравий вираз почуттів, проявлення внутрішнього 

«Я». За допомогою зміни голосної чи приголосної можуть створюватись слова не 

зрозумілі за змістом, але зрозумілі за емоційним забарвленням. При вигуку, 

зрозуміло, що хотів донести до нас співрозмовник, які емоції він хотів передати. Все 

це робиться для того, щоб полегшити мову, зробити її «живою», цікавою та легкою. 

Сленг забезпечує близькість серед молодих людей. Він виконує дуже важливу 

соціальну функцію, яка полягає у виключенні або включенні людини у близьке 

оточення, при вживанні тієї мови, яка функціонує у певному колі людей, а саме у 

студентів.  
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СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В НАВЧАННІ 

Метою роботи є: проведення аналізу особливостей користування новими 

інформаційними технологіями у процесі навчальної діяльності студентів вищих 

навчальних закладів.  

Виклад основного матеріалу. На даний час інформаційні технології становлять 

невід’ємну складову теперішнього світу, завдяки їм визначаються подальші 

економічні та суспільні напрями розвитку людства. Завдяки цим новаторським змінам 

реорганізацію вимагає й система навчання вищих закладів. Актуальність цієї теми 

має місце у сучасному освітньому середовищі, адже якісне та повноцінне викладання 

дисциплін не може здійснюватися без користування засобами та можливостями, які 

надають комп’ютерні технології та Інтернет. Вони дають змогу викладачу краще 

подати навчальний матеріал, зробити його більш сучасним та зрозумілим, 

оперативно провести перевірку знань студентів та підвищити їхній інтерес до 

навчання. Викладач має можливість отримувати сучасну інформацію про його 

предмет, завдяки цьому підвищується авторитет викладача у студентів, якість 

викладу матеріалу, його навичок та вмінь. 

До сучасних інформаційних технологій навчання відносять мережу Інтернет, 

мультимедійні програми, офісне та спеціалізоване програмне забезпечення (такі як 

1C), електронні книги, системи дистанційного навчання (онлайн заняття, 

конференції). Інтернет – це безмежне джерело інформації, яке має корисність для 

навчальної діяльності, її аналізу та обробки. Викладач може користуватися 

інформаційними ресурсами за наступними напрямками: 

mailto:tribulkevich@gmail.com
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- вдосконалення своїх знань по цільовому предмету викладання, за рахунок 

ознайомлення зі статтями, авторефератами та дисертаціями; 

- підготовка лекційних та практичних матеріалів, контрольних та атестаційних 

робіт; 

- робота студентів при підготовці презентацій, рефератів, курсових робіт, 

дипломних робіт, доповідей, повідомлень, індивідуальних творчих та наукових 

завдань поза учбового часу; 

- користування на парах довідковими джерелами, документами, моделями при 

виконанні самостійних робіт (при наявності підключеного інтернету); 

- проведення тестових завдань для аналізу знань учнів з окремих предметів 

або розділів курсів; 

- приймання участі у дистанційних олімпіадах з навчальних предметів, 

можливість публікуватися у збірниках які знаходяться у іншому місті або закордоном 

[1]. 

У процесі користування комп’ютером у навчальному процесі виникають 

наступні психолого-педагогічні можливості: – комп’ютер сприяє підвищенню 

активності роботи студента, збуджує інтерес до навчання; – самостійна робота з 

комп’ютером сприяє розвитку наполегливості, рішучості; – спілкування з комп’ютером 

привчає до точності, акуратності, послідовності дій, наполегливості у навчанні; – 

робота за комп’ютером сприяє розвитку здатності до аналізу й узагальнення, ці 

вміння корисні для студентів економічних спеціальностей; – завдяки комп’ютерному 

моделюванню можливо зобразити функції, графіки, схеми, що полегшує ії засвоєння 

та аналізування [2]. 

Сучасні психологи вважають, що ігрове середовище сприяє до кращого 

засвоєння знань практично до будь-якого виду діяльності. Пізнавальний потенціал 

навчальних ігор безмежний. Ігри, що моделюють реальну ситуацію, взяту з життя, 

допомагають засвоїти та вивчити цю ситуацію, моделі поведінки суб’єктів й одержати 

необхідний досвід. Наприклад, моделювання ігри з економічної спеціальності 

допоможе краще засвоїти студентам необхідні знання. Завдяки мультимедійним 

пристроям, навчальні ігри можна розбавити презентаціями, схемами. Мультимедійні 

засоби стають одними з провідних напрямів розвитку інформаційних технологій. 

Зараз мультимедіа – це повноцінне об’єднання комп’ютерних та інших 
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інформаційних технологій: таких як поєднання відео-, аудіо-, фото-, кіноматеріалу, 

телекомунікацій (засоби зв’язку, радіо, телебачення), зокрема, простий статичний 

текст та анімація. 

Технологія мультимедіа на даний час дозволяє реалізувати більшість методів 

навчання, контролю й підвищення активізації пізнавальної діяльності студентів на 

якісно новому рівні. Застосування на практиці цих технологій може вдосконалити або 

частково замінити в навчальному процесі такі класичні методи навчання, як методи 

усного викладу навчального матеріалу (доповідь, роз’яснення, лекція, тощо), методи 

наочного та практичного навчання, методи закріплення одержаних знань, методи 

самостійної роботи студентів [3]. 

Висновки. Глобалізація інформаційного потенціалу призвела до зміни вищої 

освіти й забезпеченню нового рівня потенціалу підготовки спеціалістів та 

формування гнучкої системи підготовки робочих кадрів із швидкою орієнтацією до 

швидкозмінних умов професійної діяльності. Сучасна наука зосереджує увагу на 

теоретичній розробці концепції й структурно-організаційних моделей комп’ютеризації 

освіти, тому що на даний момент, через відсутність визначеності позицій у цьому 

сегменті, реальна комп’ютеризація навчального процесу у вищих навчальних 

закладах або фактично відсутня, або неповністю функціонує. 
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ДІЛОВІ ІГРИ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ВНЗ 

 На сучасному етапі розвитку освітнього простору в Україні виникла потреба 

орієнтації змісту і технологій навчання на розвиток індивідуальності майбутнього 

спеціаліста, які були б спрямовані на професійне вдосконалення під час фахової 

підготовки й поведінки в навчальних іграх, які спрямовані на активізацію творчої 

розумової діяльності (кмітливості, винахідливості, здатності до швидкого прийняття 

необхідного рішення у створеній ситуації на підставі набутих знань), покращують 

ефективність сприймання і засвоєння студентами навчального матеріалу у декілька 

разів, досягаючі показники - 90%, тоді як традиційні форми навчання забезпечують 

лише 20% ефективність. 

Використанню ділових ігор у процесі навчання у ВНЗ присвятили свої 

дослідження О. Кочерга, О. Купрікова, Н. Очеретна, Т. Хлебнікова, В. Щербина та ін. 

Загальнодидактичні аспекти ігрових форм роботи зі студентами розкривають 

Н.Баранова, А. Мовчун. Доцільність застосування ділових ігор у підготовці студентів 

доводять О. Білостоцька, Я. Дуднік та ін.  

 Ділова гра є методом навчання професійної діяльності через її моделювання 

у близьких до реальності умовах, яке передбачає обов’язковий динамічний розвиток 

ситуації, завдання або проблеми, які необхідно розв’язати на основі характеру 

рішень та дій учасників гри. Під час ділової гри реалізується професійний діалог, 

провокується зіткнення думок і позицій, взаємокритика гіпотез і пропозицій, 

виконується їх обґрунтування і підтвердження, що зумовлює появу нових знань і 

сприяє розширенню досвіду розв’язання фахових психолого-педагогічних завдань і 

ситуацій. Основа ділової гри – це побудова моделі, яка має імітаційні та ігрові ознаки. 

mailto:tribulkevich@gmail.com
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Імітаційна модель повинна відображати певний фрагмент реальності, який 

називають прототипом або об’єктом імітації. Він задає предметний контекст дій 

студента у навчальному процесі. Ігрова модель, по суті, – це спосіб описати дії 

учасників в рамках імітаційної моделі, тобто спроба передати контекст професійних 

дій майбутніх фахівців.  

Ділові ігри, які використовуються викладачами ВНЗ у процесі розвитку 

професійних умінь і навичок майбутніх фахівців, забезпечують виконання певних 

завдань дидактичного і виховного характеру.  

Серед дидактичних завдань, які ставляться перед використанням дидактичних 

іграми визначено:  

− закріплення системи знань у сфері побудови ділової гри;  

− удосконалення навичок прийняття групових рішень;  

− розвиток у студентів комунікативної компетентності.  

Виховні завдання полягають у:  

− спонуканні студентів до креативного мислення;  

− формуванні і розвитку установки на практичну реалізацію завдань ділової 

гри;  

− нівелювання психологічних бар’єрів спілкування .  

 Слід зауважити, що ділова гра і є педагогічним процесом, вона водночас 

відтворює предметний і соціальний аспекти майбутньої спеціальності учасників. За 

таких умов реалізується групова форма навчання та формується діалектика 

професійної діяльності. У процесі гри студенти засвоюють норми професійних дій та 

принципи безконфліктного спілкування.  

Досвід провідних педагогів і особистої діяльності свідчить, що використання 

ділових ігор для формування умінь приймати рішення дає студентам змогу 

навчитися самостійно розв’язувати складні завдання, уникаючи традиційної 

малоефективної ролі спостерігачів і споживачів у навчальному процесі ВНЗ. Під час 

ділової гри студенти навчаються мислити критично, набувають навичок розв’язання 

складних завдань на основі аналізу ситуації та вхідної інформації, враховувати 

альтернативні думки, приймати участь у дискусіях, різних Використання ділових ігор 



Філософські та культурологічні проблеми людства 

 очима студентства 
 

Всеукраїнська студентська науково-практична конференція 

 
 
  

 
304 

 

при формуванні у студентів НВЗ дозволяє навчити їх формулювати власну думку, 

обґрунтовано її висловлювати, аргументувати власну точку зору і дискутувати з 

іншими, сприймати і поважати альтернативну думку, формувати конструктивні 

стосунки у групі, шукати компромісні рішення на основі діалогу, забезпечують 

реалізацію ідею співробітництва, покращують психологічний мікроклімат, створюють 

доброзичливу атмосферу.  

 Аналіз науково-педагогічної літератури та практики роботи з організації 

ділових ігор у процесі навчання у ВНЗ дає змогу стверджувати, що застосування 

ділових ігор у навчальному процесі ВНЗ є доцільним і ефективним, оскільки вони 

дозволяють забезпечити активну взаємодію викладачів і студентів як в окремих 

моментах, так і за широкої співпраці. Ділові ігри відносяться до категорії 

найскладніших форм групової роботи.  

 Практика показує, що недостатньо підготовлені ігри швидше шкодять, ніж 

приносять користь. Широке використовування ділових ігор дає можливість для 

обміну думками, виявлення розбіжності в інтерпретації тих чи інших теоретичних 

ідей, та передбачає удосконалення комунікативної компетенції на 

психолінгвістичному рівні. 

Отже, застосування ділових ігор дозволяє забезпечити їх ініціативність, 

демонстрацію особистого ставлення до проблеми, набуття компетентності 

вироблення і прийняття рішень. Застосування ділових ігор у навчальному процесі 

дає змогу враховувати різні точки зору щодо поставленої проблеми, підвищити 

мотивацію до підготовки і прийняття рішень. Ділова гра – це реальний інструмент 

формування у студентів ВНЗ позитивних установок щодо майбутньої діяльності, 

створення позитивних емоцій, задоволення комунікативних та самооцінних потреб.  
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА НАВЧАЛЬНИХ 

ЗАКЛАДІВ СЬОГОДЕННЯ 

Мета статті - визначити переваги та недоліки використання інформаційних 

технологій в сучасних навчальних закладах. 

Виклад основного матеріалу. Людина у всі часи шукає способи полегшити собі 

життя. З метою удосконалення робочого процесу, для простішого вирішення 

поставлених задач люди винаходили все нові і нові пристрої. Механізація праці не 

обійшла і розумову роботу. Людина створила безліч засобів, від простих рахівниць з 

кісточками на шпицях до складних механічних арифмометрів, здатних виконувати 

великі арифметичні обчислення одним поворотом важеля. То ж і на даний час 

інформаційні технології становлять невід’ємну складову навчальних закладів 

сьогодення.  

Актуальність цієї теми має місце в сучасному навчальному процесі, адже 

якісність і та повноцінність навчання не може здійснюватись без користування 

комп’ютерної техніки та мережі Інтернет. Сьогодні людство навіть не уявляє свого 

життя без комп’ютерної техніки, адже вона надає безліч можливостей для пошуку тієї 

чи іншої інформації, яка їх цікавить, використанням ресурсів електронних бібліотек, 

сприяє автоматизації обчислень, допомагає дистанційному навчанню та ін.  

Отримавши простий доступ до гігабайтів знань нам стало простіше розвивати 

себе в інтелектуальному плані. Сьогодні важко зустріти студента, який при підготовці 

до занять не використав би комп’ютер. І не суттєво, чи користується він електронною 

бібліотекою, чи пише роботи сам або скачує готові реферати, курсові, йому завжди 
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допоможе комп’ютер та Інтернет. Ще якихось 25-30 років назад всі ці речі здавалися 

фантастикою. 

Наприкінці ХХ століття Б. Ананьєв наголошував: «На основі об’єднання 

технічних і педагогічних наук, інженерної й педагогічної психології будується нова 

технічна чи індустріальна педагогіка… Педагогічна техніка й технологія стає центром 

поєднання педагогічних і технічних наук» [1, с. 95-96]. 

Спробуємо визначити переваги та недоліки впливу інформаційних технологій 

на сучасну систему навчальних закладів. 

До основних позитивних якостей можна віднести:  

- доступність величезного обсягу інформації, що надає суспільству 

мережа Інтернет; 

- швидкість і простота отримання інформації, шляхом обміну електронною 

поштою чи пошуком самостійно у мережі; 

- спрощення при математичних та економічних розрахунках завдяки 

спеціальним програмам ( 1С: бухгалтерія, MS Excel та ін.); 

- спрощення процесу обміну інформацією (комунікації) між людьми, що 

знаходяться деколи в різних частинах земної кулі. У навчальному процесі це 

дозволяє швидкому обміну інформацією між студентом та викладачем. Студент в 

свою чергу може відправити викладачу свої реферати, курсові, контрольні, дипломні 

та інші роботи, а викладач надасть рекомендації щодо виправлення помилок та 

вдосконалення робіт; 

-  покращення наочності, завдяки презентаціям у Microsoft Power Point чи 

інших мультимедійних програм для створення презентацій, що сприяє не тільки 

слуховому, я й зоровому сприянню інформації. 

Але ж інформаційні технології, незважаючи на низку позитивних явищ, 

викликають низку негативних явищ, а саме: 

- більшість користувачів не знають та не використовують всі можливості 

сучасного комп’ютера, що в свою чергу не дозволяє підвищити свій рівень знань; 

- доступність до великої кількості різної інформації призвели суспільство 

до формального, безвідповідального ставлення і осмислення цієї інформації, адже, 
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наприклад, велика кількість студентів скачує роботи, навіть не читаючи їх змісту, що 

призводить до деградації деякої частини суспільства;  

- великі можливості комп’ютерних технологій «змусили» сучасне 

суспільство перекласти свої розумові здібності на машину, що призвело до 

відставання в логічному мисленні людини від комп’ютерної техніки [2]. 

Висновки. Таким чином, інформаційні технології мають вельми суперечливий 

вплив на науку та систему вищих навчальних закладів. Комп’ютерна техніка, будучи 

по суті явищем науки, що з’явилася спочатку як засіб вирішення багатьох соціальних 

проблем, з плином часу сама стала великою проблемою, тому сучасні науковці 

повинні спроектувати нову модель інформаційного суспільства, де позитивний ефект 

від використання інформаційних технологій був найбільшим, а негативні риси 

виявлялися найменше. 

Список використаних джерел 

1. Ананьев Б.Г. Избранные психологические труды: В 2-х т. / Акад. пед. наук 
СССР. / Б.Г. Ананьев — М.: Педагогика, 1980. – Т.1. – С. 95-9 

2. Емельянов К. Компьютеризация общества: плюсы и минусы [Электронный 
ресурс] / К. Емельянов / Вечерний Харьков. – Режим доступа: 
http://vecherniy.kharkov.ua/news/10281/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Філософські та культурологічні проблеми людства 

 очима студентства 
 

Всеукраїнська студентська науково-практична конференція 

 
 
  

 
309 

 

 

УДК 316:378 

Сидоренко М. В. 

група 5521 м, ННГІ, Національний університет кораблебудування імені адмірала 

Макарова (Миколаїв), maхadіmaхa125@gmaіl.соm 

Трибулькевич К. Г. 

д-р пед. наук, професор кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, 

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 

(Миколаїв), tribulkevich@gmail.com 

 

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПОРТРЕТ СУЧАСНОГО СТУДЕНТА 

Актуальність роботи зумовлена необхідністю дослідити соціально-

психологічний портрет сучасного студента, розглянути поняття соціалізації та її 

механізми серед студентів.  

Метою роботи є розгляд поняття «студент», «соціалізація» та визначення 

основних механізмів соціалізації студентів. 

Усі студенти відмінні за своїми розумовими та емоційними характеристиками, 

рівнем освіченості та вихованості, по відношенню до світу та інших людей. Для того, 

щоб допомогти студентові досягти вершин у духовно-моральному і професійному 

розвитку, потрібно знати його вікові й індивідуальні психологічні особливості та умови 

психічного розвитку. 

Термін «студент» (від лат. studens (studentіs) – такий, що старанно працює; 

той, що займається) означає того, хто наполегливо працює, робить справу, тобто 

опановує знання, вивчає (студіює) науку.  

Студент як людина певного віку і як особистість може характеризуватись з 

трьох сторін:  

1) з психологічної, яка відображає психологічні процеси, стани та властивості 

особистості (направленість, темперамент, характер, здібності);  

2) із соціальної, де проявляються суспільні відносини, якості, що є результатом 

приналежності студента до певної соціальної групи, національності тощо;  

mailto:maxadimaxa125@gmail.com
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3) із біологічної, яка включає тип вищої нервової діяльності, рефлекси, 

інстинкти, фізичну силу, будову тіла, риси обличчя і т.д [4, С. 212-214]. 

Соціалізація особистості – процес і результат засвоєння та активного 

відтворення індивідом соціального досвіду в діяльності та спілкуванні з іншими 

людьми. Поняття «соціалізація» ширше, ніж «виховання». Процес соціалізації може 

відбуватися як в умовах стихійного впливу різноманітних обставин життя в 

суспільстві, так і під час виховання – цілеспрямованого формування особистості 

[3, С. 126]. 

У студентському віці задіяні всі основні механізми соціалізації: 

- прийняття та засвоєння нових соціальних ролей – роль студента, 

майбутнього фахівця, молодіжного лідера та ін.; 

- професійно-рольова ідентифікація («Я – студент», «Я – майбутній 

фахівець», «Я – вчитель» тощо); 

- наслідування як відтворення професійного досвіду авторитетних 

викладачів, стилю їх науково-педагогічної діяльності або манер поведінки членів 

референтної групи; 

- інтеріоризація оцінних ставлень викладачів і однокурсників у навчально-

професійній діяльності; 

- орієнтація на соціальні очікування викладачів і групи, щоб добутися 

бажаного соціального статусу; 

- порівняння себе з іншими студентами та професіоналами; 

- навіюваність і конформізм [2, С. 99-102]. 

Результатом соціалізації студента є: 

- вироблення і трансформація власної системи поглядів на життя та 

ціннісних орієнтацій, формування життєвого ідеалу; 

- засвоєння культури людських взаємин і соціально-професійних функцій; 

- формування індивідуального стилю навчально-професійної діяльності та 

власної моделі моральної поведінки; 
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- опанування професійною діяльністю та формами ділового спілкування 

[2, С. 104-105]. 

Серед різних класифікацій мотивів навчальної діяльності студентів, як 

правило, виділяють три. Це:  

1) професійно-пізнавальний мотив (в основі якого лежать як широкі пізнавальні 

потреби, так і інтерес до знань, специфічних для майбутньої професії);  

2) мотив отримання диплома про вищу освіту (як прагнення до певного статусу 

в суспільстві);  

3) мотив міжособистісного спілкування (в основі якого знаходиться потреба 

спілкування з «однодумцями» - колом людей, об'єднаних спільними інтересами і 

професійною спрямованістю) [1, С. 103-106]. 

Отже, джерелом соціалізації студента є не лише зміст педагогічного процесу у 

вищому навчальному закладі, а й соціально-професійне його оточення, студентська 

референтна група, засоби масової інформації, громадські об’єднання студентів тощо. 

Процес соціалізації особистості майбутнього фахівця триває як адаптація, 

індивідуалізація та інтеграція в умовах вузівського культурно-освітнього середовища. 

Список використаних джерел : 

1. Епифанова С. С. Формирование учебной мотивации / С. С. Епифанова // Высшее 
образование в России. – 2000. – № 3. – С. 103-106.  

2. Карпенко М. П., Лапшов В. А., Кибакин М. П. Социальный портрет студента 
негосударственного вуза / М. П. Карпенко // Высшее образование в России. – 2000. – 
№ 3. – С.99-105.  

3. Плотинский Ю. М. Модели социальных процессов: Учебное пособие для высших 
учебных заведений / Ю. М. Плотинский. – M. : Логос, 2001. – С. 126.  

4. Подоляк Л. Г. Психологія вищої школи: Навчальний посібник для магістрантів і 
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СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИХОВАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ 

У статті здійснено огляд основних питань, пов'язаних з виховною організацією 

виховної роботи зі студентами у вищих навчальних закладах. Здійснено аналіз 

проблеми освіти студентів, обґрунтовано необхідність єдності виховання та освіти в 

університетах. Запропоновано напрями вдосконалення організації освітнього 

процесу у вищій школі. 

Актуальність дослідження. Виховна робота зі студентами – одна із 

найактуальніших проблем освіти.  

Завдання дослідження:  

1) Розглянути методи організації виховної роботи зі студентами.  

2) Реалізація завдання виховання особистості.  

3) Розглянути роль кафедри у виховному процесі.  

Проблема організації виховного процесу у ВНЗ набуває особливої 

актуальності у педагогічній теорії і практиці і спонукає педагогів до пошуку сучасних 

шляхів якісного вдосконалення виховання студентської молоді. ВНЗ за своїм 

статусом зобов'язані професійно готувати не тільки дипломованих фахівців, а й 

виховувати всебічно розвинених громадян, підготовлених до соціальної і професійної 

діяльності в сучасному суспільстві. З огляду на це, акцент слід робити на формуванні 

у студентів духовно-моральних якостей як провідних для становлення майбутнього 

фахівця.  

mailto:tribulkevich@gmail.com
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Досвід інших країн підтверджує думку, що величезна роль належить освіті, її 

змісту, а також ефективним методам організації виховної роботи зі студентами в 

ВНЗ. Проблема виховання майбутніх спеціалістів з вищою освітою на сьогодні стає 

все більш актуальною. Метою людства стає духовний саморозвиток особистості, на 

що наголошено в державних нормативних документах і актах. Зокрема, Закон 

України «Про вищу освіту» передбачає створення таких умов виховання та освіти, які 

забезпечували «можливість інтелектуального, морального, духовного, естетичного і 

фізичного розвитку особистості, що позитивно впливає на становлення вихованої та 

освіченої особистості» [1, с. 73]. 

У роботі зі студентами вважливим моментом є вивчення індивідуальності як 

«сукупності рис, що визначають самобутність людини, її відмінність від інших людей; 

своєрідність психіки та особливості індивіда, її неповторність» [2, с.144]. 

Індивідуальність виявляється в рисах темпераменту, характеру, у специфіці 

інтересів, якостей перцептивних процесів та інтелекту, потреб та здібностей індивіда. 

Як відзначає Н. Верцинська, існують два основних об’єкта діагностики: вихованість 

особистості й сформованість колективу. Їх вивчення проводиться одночасно, 

оскільки особистість виявляється в колективних відносинах. 

Реалізація завдання виховання особистості студента можлива лише за умови 

єдності трьох компонентів: виховання, розвитку та освіти. Але існує певна різниця в 

ролі підготовки та освіти у формуванні фахівця-спеціаліста: викладання діє на 

індивідуальний зміст діяльності, що сформовує навички, знання та здібності. Вік учня 

охоплює як пізнє дитинство, юнацький період і частину дорослої стадії формування і 

розвитку людини. Ця сторона характеризується найбільш сприятливими умовами 

для біологічного, психологічного та соціального розвитку. У цей проміжок часу 

найбільша швидкість пам'яті, реакція, пластичність у формуванні навичок. У 

особистості у даному періоді формування характеру та інтелекту є домінуючим. 

Моральні цінності та естетичні почуття активно розвиваються [3, с. 113]. 

Виховання в університеті - цілеспрямований процес, який представляє собою 

нерозривну єдність об'єктивних умов і суб'єктивних чинників виховного впливу і 

взаємодії учасників цього процесу. Процес виховання здійснюється безперервно як 

під час навчальних занять, так і в позанавчальний час. 

Основами виховними системи є демократизація університетського життя, 

гуманізація освіти, розвиток системи позанавчальної роботи зі студентами та 
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студентського самоврядування. При цьому вирішальні зміни вузівського 

гуманістичного виховання студентів реальні, тільки якщо будуть реалізовані такі 

вимоги: 

- гуманістична наполегливість викладання всіх дисциплін навчального плану; 

- утверджений індивідуальний підхід до майбутнього фахівця; 

- збільшити роль виховного впливу студентської групи та органів студентського 

самоврядування на всіх ланках, насамперед на рівні академічної групи ВНЗ. 

Гуманізація повинна пронизувати процес освіти і виховання студента, 

реалізовуватися на основі спрямованої діяльності всіх структур університету: 

викладачів і студентів, кафедр, організаційних та управлінських підрозділів. 

Основоположними елементами гуманітаризації системи освіти в університеті є: 

- викладання великого спектра факультативних та обов'язкових курсів з 

гуманітарних і суспільних наук, введення природничо-наукових і технічних предметів 

в одну систему знань про суспільство, природу і людину; 

- утвердження засад співробітництва і розвитку активності студентів у науково-

дослідній та навчальній діяльності. 

Гуманізація і гуманітаризація освіти сприятимуть формуванню у фахівців більш 

реальної та повної картини світу, що зіставляється з загальною цілю освіти та 

виховання культурної, освіченої людини. 

Участь студентських колективів у позанавчальній діяльності в університеті 

провокує гарні умови для розкриття їх творчих здібностей, різнобічного розвитку та 

самореалізації, освоєння організаторських навичок. 

Однією з найважливіших завдань підготовки фахівців з вищою освітою є 

розвиток у них творчих здібностей, пізнавальної активності. 

Науково-дослідницька робота студентів здійснюється як система складних 

завдань, вирішення яких призводить до невпинного збагачення досвіду, 

особистісного та професійного самовизначення студентів. 

Кафедра грає неабияку роль у реалізації навчальної програми. Кафедри 

планують, визначають цілі та завдання навчальної роботи. Виховна робота кафедри 

реалізується в наступних напрямках: становлення професійних якостей фахівця; 
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проведення професійно-орієнтаційної, культурно-виховної, інформаційно-

просвітницької роботи серед студентів, розвиток у них інтелектуальних та творчих 

здібностей, участь в спортивно-оздоровчій, культурно-освітній та інших діяльностях. 

Куратор академічної групи інституту є суб'єктом виховної роботи. Куратор 

разом з студентами здійснює план виховної роботи на навчальний рік, який 

затверджує декан факультету або його заступник.  

Діяльність куратора групи направлена на: залучення студентів до наукової 

роботи, проведення національно культурної роботи; розвиток здібностей та навичок 

особистості, їх повна реалізація в різноманітних видах діяльності; формування 

професійних якостей і культури сучасного фахівця; успадкування студентами 

духовної спадщини українського народу; формування чіткої громадянської позиції та 

національної свідомості студента [3, с. 457]. 

Провідне місце в системі формування повноцінної особистості студента 

повинні посідати позааудиторні форми виховання: діяльність творчих студій, 

наукових гуртків, конференцій, дискусійних клубів, зустрічей з акторами, 

письменниками, художниками тощо. 

Список використаних джерел 

1. Закон України «Про вищу освіту» // Освіта в Україні. Нормативна база. – К. : КНТ, 
2006. – С. 40-93. 

2. Кошельник В. В. Організація виховної роботи зі студентами у вищому навчальному 
закладі / В. В. Кошельник. – Вінниця : Гуманізм та освіта, 2010. – С. 267-271.  

3. Кузьмінський А. І. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / А. І. Кузьмінський. – К. : 
Знання, 2005. – 485 с. 
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АДАПТАЦІЯ ПЕРШОКУРСНИКА ДО ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ У ВНЗ 

Метою роботи є: проведення аналізу особливостей адаптації першокурсників 

до життєдіяльності у ВНЗ. 

Виклад основного матеріалу. Соціологічне дослідження проведене в 

південних регіонах, що визначають освітню ситуацію в Україні. Опитані студенти 

наступних вузів: НУК ім. адмірала Макарова, ЧНУ ім. Петра Могили, МНУ ім. 

Сухомлинського, міжнародний класичний університет Пилипа Орлика, МНАУ, ОНЕУ, 

ОНУ ім. Мечникова, ХГУ. 

Як же протікає адаптація першокурсників у ВНЗ, які були охоплені нашим 

дослідженням? Як параметр, за яким можна судити про характер і тривалості 

адаптації, дослідниками були прийняті самооцінки студентів про труднощі їх звикання 

до студентського життя (підкреслимо - опитування проводилося в 1-му семестрі). В 

опитуванні взяло участь 1000 першокурсників В цілому по масиву ці оцінки 

виглядають наступним чином.  

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Результати опитування студентів 
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Виходячи із дослідження, ми бачимо, що більша кількість студентів швидко 

адаптувалася до студентського життя, але деякі учні все ж таки довго звикали до 

нової середи. 

Аналіз анкет, спостереження і бесіди із студентами дозволили виявити основні 

проблеми адаптації першокурсників до навчання у вузі: 

 - невміння розподіляти свій час і сили;  

- неготовність до виконання високих вимог викладачів; 

 - неготовність працювати з великим об'ємом нової інформації;  

- відсутність звичного контролю і опіки з боку батьків, вчителів;  

- неготовність до навчання, заснованого на повній самостійності; 

 - відсутність у деяких студентів працьовитості, сили волі, а головне - бажання 

вчитися. 

Таким чином, для більш успішної адаптації першокурсників, на наш погляд, 

необхідно:  

1. Враховувати труднощі адаптації першокурсників при побудові навчальних 

планів;  

2. Використовувати різні методи навчання, орієнтовані не так на зазубрюванні 

дисциплін, а, в першу чергу, на навчанні студентів вмінню виявляти головні і 

другорядні причини, наслідки та інші сторони досліджуваних проблем;  

3. Проведення курсу «Вступ до спеціальності», в рамках якого студенти 

першого курсу повинні отримати чітке уявлення про обраний фах, методах і формах 

навчання, видах, які подаються формах звітних документів, організації їх змісту, 

періодах здачі поточного і підсумкового контролю знань та ін. ; 

 4. Використовувати у студентів першого курсу системи адаптаційних тренінгів;  

5. Підвищення ролі куратора в адаптації студентів до умов навчання у вузі;  

6. Активне залучення першокурсників до соціально-культурного життя вузу  

7. Залучення студентів першого курсу до участі в соціальних і освітніх 

проектах. 
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Висновки. Складність адаптації для першокурсників при переході від загальної 

до професійної освіти полягає не тільки в зміні соціального оточення, але і в 

необхідності прийняття рішення, виникнення тривоги з приводу правильності 

самовизначення, яке для багатьох є тотожним знаходженню сенсу життя. Слабка і 

низька залученість студентів в загальне життя групи, факультету, вузу - одна з 

проблем для організаторів позанавчальної роботи з ними. Основні напрямки цієї 

роботи можуть полягати в збільшенні числа позанавчальних заходів, організації 

секцій, гуртків, клубів, залучення студентів до наукової роботи. 

Необхідна і спеціальна робота з формування сприятливого соціально - 

психологічного клімату в студентських групах. Багато в чому успішність студентської 

соціалізації залежить від характеру взаємовідносин першокурсників, наявності в групі 

осіб - тих, з ким можна обговорювати найскладніші особисті проблеми. 

Список використаних джерел 

1. Социально - психологическая адаптация студенчества в условиях вуза/ Ю.О. 
Бохонкова // Теоретичні і прикладні проблеми психології - 2010 - № 2 (7) - С. 138-149. 

2. Програма дослідження психосоціальних чинників /В.П. Казиміренко /Адаптації 
молодої людини до навчання у ВНЗ та майбутньої професії. // Практична психологія 
та соціальна робота – 2011 - №6 - С. 76-78. 

3. Психологічний зміст труднощів у навчанні студентів – першокурсників /Т.І. Рєзник // 
Практична психологія та соціальна робота – 2010 - №1 - С. 1-3 
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СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В НАЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 

Актуальність. Головною перевагою напрямку інформатизації суспільства стає 

процес інформатизації освіти, який передбачає використання можливостей нових 

інформаційних технологій, засобів та методів інформатики для реалізації ідей 

розвиваючого навчання, підвищенню ефективності і якості навчального процесу, 

підготовку студентів до комфортного (психологічного та практичного) життя в умовах 

інформатизації суспільства. 

Використання суто комп'ютерних технологій дозволяє лише відтворювати тим 

чи іншим способом дані, відомості і не дає можливості ефективно та безпосередньо 

взаємодіяти з інформаційним об'єктом, що створюється або демонструється.  

Метою роботи є аналіз особливостей використання нових інформаційних 

технологій у процесі навчальної діяльності студентів вищих навчальних закладів. 

Основний текст. Сучасна інформаційна технологія - це сукупність засобів, 

методів і прийомів збирання, зберігання, опрацювання, подання та передавання 

повідомлень, що розширює знання людей та розвиває їхні можливості щодо 

управління технічними та соціальними процесами. 

Концепція інформатизації вищої освіти передбачає комплексний підхід до 

створення інформаційного середовища навчання, що повинно інтегрувати в 

традиційні та нові інформаційні технології, які відповідають сучасним вимогам освіти. 

Інформатизація освіти являє собою комплекс заходів, пов’язаних із 

використанням інформаційних засобів та інформаційної продукції. До складу 

інформаційної технології входить:  

mailto:tribulkevich@gmail.com
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1. Технічне середовище, яке являє собою вид використовуваної техніки для 

розв’язку основних завдань.  

2. Програмне середовище, яке створює набір програмних засобів.  

3. Предметне середовище, яке визначає зміст конкретної науки на рівні 

навчальної дисципліни.  

4. Методичне середовище, яке передбачає наявність інструкцій, порядку 

застосування, оцінки ефективності тощо.  

Інформаційні технології навчання перш за все обумовлюються використанням 

навчальних засобів як спеціально розроблених матеріальних чи матеріалізованих 

об’єктів, застосування яких спрямоване на забезпечення ефективності навчального 

процесу.  

Найяскравіше сучасні інформаційні програми навчання представлені в 

комп’ютерних технологіях. Комп’ютерні технології обумовлюються психологічними, 

логічними, змістовими, організаційними аспектами. Цілеспрямоване, обґрунтоване, 

систематичне застосування комп’ютерних програм забезпечує розв’язок 

інформаційних, навчальних, контрольних та організаційних функцій. Технологічне 

використання комп’ютера в навчальному процесі розв’язує ряд проблем:  

1. Освітню: знайомлять студентів з можливостями обчислювальної техніки; 

прищеплюють їм уміння та навички доцільного її використання; формує уміння 

користуватись навчальними програмами.  

2. Педагогічну: допомагає студентові швидко і якісно засвоювати навчальний 

матеріал; унаочнює навчальний процес; індивідуалізує навчання. 

3. Організаційну: забезпечує можливість одночасного комп’ютерного 

тестування усіх студентів; проводить комп’ютерний контроль за якістю роботи та її 

економний облік.  

Інформатизація освіти створює передумови для широкого впровадження в 

практику психолого-педагогічних розробок, які забезпечують ряд аспектів. 

Обчислювальна техніка, яка увійшла в усі сфери людського життя, створює все нові 

форми людської діяльності, як окремого індивіда, так і в цілому всього нашого 

суспільства.  
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Саме цей чинник значною мірою впливає на психологію людини. Зрозуміло, 

якщо такий вплив на психіку людини не враховувати при використанні комп’ютерів у 

процесі навчання, розробці програмних продуктів, то це може негативно 

відобразитись на розвитку особистості. 

Глобальне розширення інформаційного потенціалу призвело до реорганізації 

освіти й забезпечення нового рівня якості підготовки спеціалістів та формування 

гнучкої системи підготовки робочих кадрів із швидкою орієнтацією до змінних умов 

професійної діяльності. Сучасна наука зосереджує увагу на теоретичній розробці 

концепції й структурно-організаційних моделей комп’ютеризації освіти, тому що на 

даний момент, через відсутність стабільних позицій у цьому питанні, реальна 

комп’ютеризація навчального процесу на місцях фактично відсутня. 

Список використаних джерел 

1. Сучасні інформаційні технології [Електронний ресурс] // Режим доступу: 
http://pidruchniki.com/15290527/  

2. Гуревич Р.С, Кадемія М.Ю. Інформаційно-комунікаційні технології у навчальному 
процесі: посібник для педагогічних працівників і студентів педагогічних вищих 
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ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРА В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 

Актуальність. Застосування комп'ютера в навчальному процесі дозволяє 

використовувати нові методики і значно розширювати можливості занять. 

Інтерактивні заняття є одними з найцікавіших, завдяки наочності забезпечують краще 

сприйняття інформації. Застосування навчальних програм на комп’ютерах 

допомагають представляти моделі реальних процесів, відтворювати реальну 

обстановку діяльності, що дозволяє домогтися гарних результатів.  

Студенти будуть більше залучені в процес навчання, проявляти інтерес до 

предмета, краще засвоювати матеріал і перебувати у взаємодії з викладачем. 

Метою роботи є аналіз особливостей використання комп’ютерних технологій 

в навчальному процесі. 

Основний текст. Комп’ютер відіграє важливу роль у сучасному світі. Дитина 

починає грати в різні гаджети з 3 років, навіть з двох. Починає вивчати та цікавитись 

не м’якими іграшками, а комп’ютером. Це спричинює деяку суперечність, є в цьому 

позитивні та негативні сторони. Позитивне те, що дитина починає розвиватися 

швидше, може розрізняти кольори, цифри, літери, вчить рідну та іноземну мову та 

інше. Негативна сторона – це вплив на здоров’я дитини, погіршується зір, 

гіподинамія, проблеми з харчуванням, негативно позначається на поставі. Всього 

цього можливо уникнути обмежуючи час роботи за комп’ютером: діти до 6 років - не 

більше 20 хвилин на день, 7-8 років - до 40 хвилин на день, 9-11 років - годину-

півтори, забезпечивши правильне робоче місце, періодично робити перерви при 

роботі за комп’ютером. Та батьки повинні контролювати своїх дітей, щоб робота за 

комп’ютером не перетворилась на залежність. 

Впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у навчальний 

процес регулюється наступними документами: 

 Законом України "Про освіту", 
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 Законом України "Про загальну середню освіту", 

 Законом України "Основні засади розвитку інформаційного суспільства в 

Україні на 2007-2015 роки", 

 Указом Президента України "Про невідкладні заходи щодо забезпечення 

функціонування та розвитку в Україні", 

 Концепцію профільного навчання в старшій школі, тощо [1]. 

Сьогодні застосування комп’ютера в навчальному процесі потребує 

розширення, вдосконалення та певних впроваджень в освітній діяльності. 

Ефективність застосування комп’ютера в навчальному процесі обумовлена 

такими факторами: 

 різноманітне представлення інформації на комп’ютерах та сенсорних 

дошках; 

 наочність навчального матеріалу; 

 моделювання різноманітних об’єктів і процесів; 

 можливість оцінювати роботу учнів на комп’ютері за допомогою тестів та 

самостійних робіт; 

 можливості комп’ютера дозволяють учню активно брати участь у процесі 

пізнання. 

Інтерактивний навчальний процес, побудований на основі гіпертекстової 

технології, забезпечує краще сприйняття інформації завдяки наочності. 

Використання динамічного гіпертексту допомагає провести аналіз знань студента, і 

вибрати один з можливих рівнів вивчення однієї й тієї ж теми. Такі навчальні системи 

подають інформацію так, що навчальний процес стає більш простим і зрозумілим на 

різних етапах навчання і кожен індивідуально може визначити, яку інформацію йому 

цікаво дізнатись.  

Інноваційні технології навчання, що реалізують моделювання різноманітних 

об’єктів і процесів, формують професійні якості студента, який відпрацьовує навички 

в умовах, наближених до реальних.  
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Підвищити продуктивність роботи та інтерес до навчання допомагає 

інтерактивність комп’ютера, студент може задавати самостійно спосіб викладу 

навчального матеріалу. Це істотно змінює спосіб управління навчальною діяльністю, 

ефективно впливає на навчальний процес. 

Комп’ютер використовується на всіх етапах процесу навчання: при 

ознайомлені з матеріалом; при закріпленні матеріалу; повторенні; контролі; роботі 

над помилками.  

Застосування навчальних програм на комп’ютерах допомагає представляти 

моделі реальних процесів, відтворювати реальну обстановку діяльності. Особливо 

це дуже ефективно впливає на студентів технічних наук, що можуть зрозуміти зміст 

процесу, побачити причини та наслідки, помилки в розрахунках, за допомогою всіх 

сучасних засобів відеотехніки. Інтерес та ефективність такого навчання також 

створюється за допомогою візуального сприйняття різноманітної інформації: звуку, 

відео, кольору, тексту. 

Комп’ютер може впливати на мотивацію студентів, розкриваючи практичну 

значущість досліджуваного матеріалу, надаючи студентам можливість ставити будь-

які питання і пропонувати будь-які рішення без ризику отримати за це низький бал, 

що сприяє формуванню позитивного ставлення до навчання [2]. 

Використання комп’ютерів у навчальному процесі це важливий процес. За його 

допомогою учні дізнаються набагато більше цікавої та корисної інформації, більше 

наочності, комп’ютерні технології це інструмент навчального процесу, головним в 

навчальному процесі залишається викладач, який зобов’язаний правильно та 

доцільно використовувати сучасні інформаційні технології. 

Список використаних джерел 

1. Законодавчі документи про загальну середню освіту [Електронний ресурс] // 
Режим доступу: http://refs.in.ua/vstup-zakonodavchi-dokumenti-pro-zagalenu-serednyu-
osvitu-v2.html 

2. Ребенок В.М. Використання сучасних комп’ютерних технологій в процесі 
професійного навчання / В.М.Ребенок, М.М.Рубець [Електронний ресурс] // Режим 
доступу: http://visnyk.chnpu.edu.ua/?wpfb_dl=736 
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ВИЩА ОСВІТА УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

Актуальність: процес глобалізації охоплює все більше сфер життя сучасного 

суспільства, серед яких важливе місце посідає і освіта. Від правильної організації 

освітнього процесу відповідно до сучасних реалій та запитів залежить безпосередня 

підготовка особистості до життя та формування висококваліфікованих трудових 

ресурсів держави. 

Мета: визначити та дослідити основні проблеми розвитку сучасної української 

вищої освіти; сформувати основний напрямок у вдосконаленні та реформуванні 

системи освіти, інтеграції України у світовий науково-технологічний простір.  

Сучасний світ все більш зорієнтований на звернення до людини, її інтелекту, 

навичок, творчих здібностей та освіти. В умовах глобалізації все більш і більш 

очевидним стає інформатизація суспільства, а доступ до будь-якого виду інформації 

спонукає людину до постійного неперервного процесу навчання, розвитку своїх 

здібностей та реалізації творчого потенціалу. Саме освічена і практично 

підготовлена, насамперед у професійному, мовному та світоглядному контексті 

людина здатна досягти успіху в сучасних реаліях, довести свою конкурентоздатність 

та отримати визнання в суспільстві. Ґрунтуючись на таких принципах сучасності 

відбуваються трансформаційні процеси і в системі науки, освіти та технологій. І хоча 

в Україні в останні роки можна спостерігати позитивні зрушення в цій сфері, 

проблеми розвитку вищої освіти в державі залишаються очевидними.  

Інноваційний розвиток економіки і соціальної сфери вимагає високого рівня 

освіти, підвищення інтелектуального і духовного потенціалу суспільства, підготовки 

нової генерації людей, здатних створити нову техніку і технології, активно втручатися 

і здійснювати реформування економіки, розвивати духовність і культуру 
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населення[1]. Саме тому науково-технічне співробітництво, інтеграція України у 

світовий науково-технологічний простір та забезпечення конкурентоздатного та 

високоякісного рівня освіти постає гострою проблемою для українського суспільства. 

Серед головних проблем сучасної української вищої освіти є: 

 Недостатня інвестиційна політика у сферу освіти та науки з боку 

держави; 

 Невідповідність технологічного оснащення закладів освіти сучасним 

потребам та можливостям; 

 Невідповідність навчальних програм сучасним світовим освітнім 

потребам, зорієнтованість на теоретичні знання та недостатнє їх засвоєння на 

практиці; 

 В умовах безробіття в країні більшість студентів зорієнтовані на 

отримання документу про освіту, а не здобуття знань та навичок; 

 Низький рівень співробітництва та інтеграції України у світовий науково-

технологічний простір; 

 Недостатній рівень антикорупційних заходів в закладах надання вищої 

освіти. 

Отже, щоб побудувати високоякісну, конкурентоздатну та сучасну систему 

освіти необхідно звернутися до її модернізації та реформування. Перед вітчизняною 

системою освіти стоїть завдання зміни пануючої парадигми - відмова від теорії 

навчання і перехід на більш сучасне коло ідей, більш сучасні й перспективні наукові 

підстави. У контексті даної роботи мова йде про освоєння філософії, теорії й 

практики глобальної освіти. Необхідно ефективно використати нові знання в умовах 

швидкозмінного світу для створення сучасної інфраструктури науки та науково-

технічної діяльності, інтеграції освіти, науки та виробництва; підвищення престижу 

наукової й науково-технічної діяльності; надання можливості динамічного розвитку 

гуманітарним, соціально-економічним, природним і технічним наукам для 

забезпечення високої якості загальної та професійної підготовки, удосконалення 

системи навчання і виховання; вдосконалити систему державного регулювання та 

створити привабливий інвестиційний клімат у сфері науки, техніки та освіти. 

Отже, проблема застарілої системи освіти в Україні, її невідповідність 

сучасним реаліям процесу глобалізації у світі не дає змогу населенню в повному 

обсязі реалізувати свій потенціал та створити конкурентоздатне соціально-
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економічне середовище, а тому потребує значної уваги та реформування. Тільки 

надання високоякісних освітніх послуг, які повною мірою відповідають сучасним 

світовим вимогам зможе побудувати освічене і практично підготовлене суспільство 

та висококваліфіковану робочу силу в Україні. 

Список використаних джерел 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ 

УМОВАХ 

Статтю присвячено проблемі розвитку вищої освіти України у сучасних 

умовах. Актуальність роботи зумовлена необхідністю розвитку вищої освіти до 

того рівня, який буде відповідати сучасним умовам розвинутих країн, зокрема країн 

Європи, що значно підвищить професійний рівень випускників ВНЗ України. 

Досліджено теоретичні й практичні питання вдосконалення  

Ключові слова: вища освіта, болонський процес, система вищої освіти, 

оцінювання якості освіти. 

На сьогоднішньому етапі розвитку системи вищої освіти є чимала кількість 

проблем, які слід опрацювати та внести зміни до відповідного законодавства для їх 

подолання. До основних проблем слід віднести наступні: 

 Недосконалість системи оцінювання якості знань студентів; 

 Досить низький рівень зацікавленості студентів у процесі навчання. 

 Поява цих проблем зумовлена впровадженням болонського процесу у 

вищу освіту України. Основні положення Болонської декларації наступні: 

 Введення системи порівнянних ступенів, у тому числі запровадження 

додатка до диплому; 

 Введення двоциклового навчання; 

 Система трансферу залікових одиниць та її впровадження; 

 Розвинення мобільності учнів та розширення мобільності персоналу; 

 Сприяння співробітництву з європейськими країнами; 

 Впровадження вузівських систем контролю якості; 

 Сприяння необхідним поглядам європейської вищої освіти[1]. 

mailto:tribulkevich@gmail.com
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Україна приєдналась до Болонського процесу у 2003 році, але положення 

Болонської декларації не виконуються належним чином [4].  

Недосконалість системи оцінювання якості освіти полягає у тому, що досить 

немає визначеної системи та використовуються одразу дві системи. Через 

приналежність у минулому до СРСР, оцінювання освіти відбувалось за допомогою 

п’ятибальної системи, але за Болонським процесом слід використовувати 

Європейську кредитну трансферно-накопичувальну систему (ЄКТС) — система 

трансферу і накопичення кредитів, що використовується в Європейському просторі 

вищої освіти з метою надання, визнання, підтвердження кваліфікацій та освітніх 

компонентів і сприяє академічній мобільності здобувачів вищої освіти. Через суттєву 

розбіжність в умовах оцінювання іноді з’являються перешкоди щодо оцінювання 

знань конкретного студента. 

Більш важлива проблема, рівень зацікавленості студентів у процесі навчання, 

з’явилась також через приналежність у минулому до СРСР, а саме приналежність до 

централізованої системи вищої освіти. Основною ознакою такої системи є те, що є 

план навчання, відлучатись від якого майже заборонено, тобто є заздалегідь 

визначені предмети, які є обов’язковими. Саме це деморалізує студентів та впливає 

на їх досягнення у навчанні [2].  

Для збільшення зацікавленості студентів слід кардинально змінити з 

централізованої системи на децентралізованої системи за прикладом Сполучених 

Штатів Америки. За цією системою студент сам обирає ті дисципліни, які є цікавими 

для нього та не обмежує його можливості [5]. 

Сучасні умови міжнародного поділу праці та процесів у розвитку вищої освіти 

зумовили зміни й у системі віщої освіти України. Зміни, які відбуваються у вищій 

освіті останні роки мають у більшості позитивні наслідки, але вони не повністю 

відповідають встановленим міжнародним вимогам вищої освіти сьогодення. 
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ЗМІСТ ВИХОВАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ 

Виховання у вищій школі дуже відрізняється від того, яким воно було ще 10-15 

років тому. Нове тисячоліття потребує новітніх підходів до проблем становлення 

особистості у всіх сферах суспільного життя, а особливо у його освітній галузі. 

Насамперед має бути вдосконаленою система виховання студентів вищої школи, 

оскільки вони, з плином часу, матимуть великий вплив на майбутнє країни. 

Метою роботи є аналіз сутнісних характеристик сучасної системи виховання у 

вищій школі.  

Аналіз сутнісних характеристик сучасної системи виховання вимагає аналізу і 

самого поняття «виховання». Найбільша плутанина у визначенні поняття 

«виховання» вноситься, коли воно трактується як широке поняття, виховання, що 

включає власне, освіта і навчання.  

Виховання часто характеризується і як процес цілеспрямованої дії на особу з 

метою спонуки вихованця слідувати певним нормам, правилам соціальної поведінки. 

 В даному випадку акцентується увага на слові «дія». 

 Виховання це - один з видів людської діяльності, яка здійснюється переважно 

в ситуації педагогічної взаємодії вихователя і вихованця при управлінні ігровою, 

навчальною, трудовою, дозвільною і іншими видами діяльності і спілкування 

вихованця з метою розвитку (саморозвитку) його особи або окремих особових 

якостей. 

mailto:makstkach96@gmail.com
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Кожен з базових компонентів системи виховання істотно впливає на 

ефективність і якість функціонування і розвитку (саморозвитку) всієї 

системи виховання студентів в цілому. 

Якщо вдуматися, то кожен елемент (компонент) цієї системи має колосальні, 

далеко не використані резервні можливості. 

Навіть «цілі», якщо вони розмиті, не усвідомлюються всіма учасниками 

виховного процесу, то це означає, що вони і не реалізуються. 

Узяти хоч би таку, поза сумнівом значиму мету вузівського виховання —

виховання конкурентоздатної особи. 

Серед стратегічних завдань розвитку системи вищої освіти висувається і 

завдання формування конкурентоспроможності особи, яка сформульована так: 

«Орієнтація системи освіти на реалізацію загальнонаціональних інтересів країни, її 

конкурентоспроможності на світових ринках праці і цивілізованої 

конкурентоспроможності її населення в структурах світового порядку, що стає».  

Потрібна особа, чия конкурентоспроможність досягається цивілізованими 

методами і засобами. А це можливо лише за умови виховання в підростаючого 

покоління високого рівня етичної культури, цивілізованих норм і правил ведення 

конкурентної боротьби. Як говорять спортсмени, важлива не лише перемога, але і 

чесна спортивна боротьба і конкуренція, яка приводить до перемоги. Так і на ринку 

праці особа повинна досягати високого професіоналізму і на цій основі високої 

конкурентоспроможності, але за умови її одночасно високої духовно-етичної 

культури. 

Отже, входження в ринкові стосунки поставило перед педагогікою і педагогами 

надзвичайно складне завдання: необхідно виховати ще працелюбнішу, чим раніше, 

до того ж конкурентоздатну особу. Якщо з характеристикою «працелюбна» все 

зрозуміло: у студентів поважно виховати такі якості, щоб вони любили працю і уміли 

працювати, те поняття «конкурентоздатна» вимагає роз'яснення. 

Конкурентоздатна особа, як показали спеціальні дослідження, це не одна 

якість, а інтегральна характеристика, що включає наступні властивості і особливості 

особи: 

1) високий рівень працездатності;  
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2) прагнення до якісного кінцевого результату;  

3) стійкість, здатність долати труднощі;  

4) творче відношення до справи, праці;  

5) прагнення до професійного само досконалості;  

6) здібність до прийняття відповідальних, деколи ризикованих рішень; 

7) комунікабельність, здібність до кооперації, співпраці, співтворчості; 

8) здібність до швидкого освоєння нової справи; 

 Далі незайве відмітити, що управління діяльністю і спілкуванням вихованця 

відбувається не в безповітряному просторі, а в деякому освітньо-виховному 

середовищі. Суть її полягає в тому, що вона або сприяє ефективній реалізації 

виховної функції, служить як би каталізатором, що активізує процес виховання, або 

гальмує його. В зв'язку з цим роль і значення освітньо-виховного середовища 

величезного її значення важко переоцінити. 

Послідовність, єдність і наступність процесу виховання пов'язана з 

психологічною структурою особистості. 

Складовими процесу виховання є категорії самовиховання і перевиховання. 

Завдання викладача ВНЗ, полягає в розкритті перед студентом широкого 

спектра варіантів у прийнятті рішень, поведінці; у допомозі зорієнтуватися, який вибір 

є найкращим, най більш доцільним, яка лінія поведінки відповідає суспільним 

нормам. А приймати рішення студент має самостійно, хоч викладач і не повинен 

приховувати свого ставлення до оцінки цього рішення. Важливою умовою успішного 

виховання студента є особистість викладача, його загальна і педагогічна культура, 

душевні якості, гомілетична і деонтологічна здатність «Тільки особистість може 

впливати на розвиток і визначення особистості, тільки характером можна виховати 

характер», — зазначив свого часу К.Д. Ушинський. 

Яскрава, позитивно зорієнтована особистість, висока моральність, 

доброчесність, порядність, справедливість, принциповість викладача набагато 

сильніше впливають на молодь. 

У процесі виховання не буває однакових ситуацій і стандартних підходів до 

використання тих чи тих методів. Тому слушною залишається думка А .С. Макаренка: 
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"...Ніякого засобу не можна розглядати відокремлено від системи. Ніякого засобу 

взагалі, хоч би який ви взяли, не можна визнати ні добрим, ні поганим, якщо ми 

розглядатимемо його окремо від інших засобів, від цілої системи, від цілого 

комплексу впливів". 

Нині активно впроваджуються нові технології навчання, зокрема дистанційна 

форма. У зв’язку з цим виникає низка проблем, які стосуються виховання. Звичайно, 

дистанційне навчання сприятиме зручному оволодінню великим пластом наукової 

інформації, але ж таке навчання втратить виховний потенціал. 

 Отже, виховання студентів – процес творчий, зорієнтований на проблеми, 

пов’язані зі специфікою вищого навчального закладу, на особливості регіону. В 

ідеальній перспективі вищі навчальні заклади освіти мають стати школою 

саморозвитку, самоуправління, самодисципліни, свідомої відповідальності, 

співробітництва й творчості  викладача й студента. 
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СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ У ВНЗ 

Однією з головних засад справжнього демократичного суспільства є наявність 

ефективного самоврядування. 

Метою роботи є визначення поняття студентського самоврядування, аналіз 

стану його розвитку у вітчизняних вищих навчальних закладах та обґрунтування ролі 

досліджуваного феномена 

Завдання вищих навчальних закладів - це здійснення підготовки 

інтелектуально розвиненого генофонду нації, виховання духовної еліти, 

примноження культурного потенціалу, який забезпечить дієву, ефективну роботу 

майбутніх кваліфікованих спеціалістів. Органи студентського самоврядування можуть 

забезпечити захист прав та інтересів студентів у всіх сферах їх діяльності: 

- науковій роботі; 

- навчально-виховній роботі; 

- фізкультурно-масовій роботі;  

- культурно-освітній роботі;  

- студентському побуті та дозвіллі.  

Студентське самоврядування — це так звана форма управління, де студенти 

на рівні академічної групи, гуртожитку, курсу, факультету, спеціальності, 

студентського містечка, а також іншого структурного підрозділу вищого навчального 

закладу (коледжу, ПТУ, технікум або академії) мають право самостійно вирішувати 
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питання внутрішнього керівництва, що стосується як і дозвілля так і навчального 

процесу академічного підрозділу університету.  

 Діяльність органів студентського самоврядування полягає передусім у 

створення умов самореалізації студентів в інтересах особистості, суспільства і 

держави, це є значною частиною громадського самоврядування. 

Це один із вагомих та актуальних напрямів реформування соціальної програми 

всієї системи вищої освіти в Україні. В умовах демократизації та поліпшення якості 

освіти, гуманізації її засад, децентралізації управління вищими навчальними 

закладами дедалі важливим стає спільна діяльність усіх учасників освітнього процесу 

як і студентів, так і викладацького колетиву університету у вирішенні як повсякденних 

питань, так і стратегічних напрямів розвитку окремої освітньої установи. Саме на 

студентську ініціативу покладаються значні надії, які пов’язані з розв’язанням таких 

першочергових проблем як подолання корупції та підвищення не лише якості освіти 

ВНЗ, а й урізноманітнення процесу отримання вищої освіти. 

Не менш суттєвим є те, що самі студенти виявляють цікавість та прагнення до 

перебирання частини повноважень у справах управління навчальними закладами, 

забезпечення можливості обстоювати свої права та влаштування студентського 

побуту і дозвілля. Завдяки надзвичайній актуальності та значущості тема 

самоорганізації студентів знаходить всебічне висвітлення в різних вітчизняних 

виданнях – науково-популярних матеріалах, наукових статтях, дисертаційних 

дослідженнях, посібниках і підручниках. Також чи мале значення має те, що студенти 

організовують свої конференції, з'їзди, молодіжні хвилі, які мають значний вплив 

саме на розвиток такого руху як студентське самоврядування. 

Останнім часом у суспільстві відбувається зміна розуміння ролі студентів у 

освітньому процесі, що знайшло втілення у пов’язаному з вищою освітою 

законодавстві. Студентське самоврядування ВНЗ є так званим «лакмусовим 

папірцем» перевірки чи насправді нове покоління, студенти, є активними учасникими 

суспільного життя.  

Недарма в рамках міжнародних програм (співробітництво країн Європи у сфері 

вищої школи) саме студентське самоврядування визначене одним із головних для 

України в сфері управління університетами. І не зважаючи на те,що студентське 

самоврядування в українському форматі не має великого досвіду, за час його 
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становлення попри всю специфічність кожного з різних органів студентського 

самоврядування у ВНЗ України, вже встигли окреслитися певні спільні тенденції і, що 

найсуттєвіше, деякі спільні проблеми.  

Проблема студентського самоврядування в закладах освіти набула 

актуальності в кінці ХХ – на початку ХХІ ст., в складний період для нашої країни, 

тобто в період становлення української незалежної держави.  

Саме студентські організації є надзвичайно потужним засобом формування 

демократичних традицій та культури, усталення практики використання 

демократичних процедур, прищеплення навичок відстоювати і захищати не лише 

свої інтереси, а й інтереси громади. 

Самоврядування студентського колективу є так званим посередником між 

адміністрацією, тобто це ректорат, деканат, кафедри вищих навчальних закладів та 

студентськими академічними групами. Оскільки студентські організації є соціальною 

моделлю вищої школи, то доцільно зазначити, що партнерська взаємодія активу 

студентів, студентського колективу та викладачів здійснює всебічний вплив на 

свідомість студента як особистості, де основним принципом є різноманітність форм 

взаємодії об'єктів та суб'єктів процесу виховання, метою яких є підготовка до 

самостійної діяльності з урахуванням потреб та вимог учасників процесу.  

У студентському середовищі активно реалізуються різні неформальні 

ініціативи студентів – так звані «молодіжні субкультури», і не тільки, завдяки діючим 

студентським радам відбуваються досить цікаві зустрічі студентів різних вузів не 

лише міста, а й України, організовуються «Молодіжні хвилі», конференції студентів 

не лише з наукових міркувань. Утворюються гуртки та колективи для дозвілля 

молоді, які активно підтримують та залучають місцеві органи самоврядування. Всі 

знають що ВНЗ займаються благодійністю, так от, у структурі кожної студентської 

ради існує «Волонтерський куточок» добрих справ, які також діють на рівні місцевого 

самоврядування, і підтримуються більш дієвими органами.  

 Досить цікавим фактом є те, що органи самоврядування студентського 

колективу були справжньою школою громадянського становлення для багатьох 

визначних на сьогодні науковців, громадських та політичних. 

Таким чином, розвиток студентського самоврядування в Україні 

характеризується зростанням кількості осередків, зміцненням зв’язків між 
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організаціями різних рівнів, набуттям студентами досвіду організаторської роботи, 

упровадженням більш сприятливого законодавства.  
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Психічне здоров’я студентів як фактор адаптації до навчання у ВНЗ 

Актуальність теми: У теперішній час одним із пріоритетних соціальних 

завдань нашої держави є трансформація сфери професійної освіти відповідно до 

світових тенденцій в цій галузі і з вимогами сучасного ринку зайнятості населення, 

зокрема з величезною потребою у кваліфікованих робітничих кадрах. Оптимізація 

освітнього процесу у вищих навчальних закладах - важливий фактор психологічної 

адаптації студентів до процесу навчання. 

Об'єкт дослідження - психологічна адаптація студентів з різними рівнями 

психічного здоров'я до процесу навчання у вищих навчальних закладах.  

Предмет дослідження - взаємозв'язок рівнів психічного здоров'я студентів зі 

ступенем їх психологічної адаптації до процесу навчання у вищому навчальному 

закладі. 

Психічне здоров'я – стан душевного благополуччя, який характеризується 

відсутністю хворобливих психічних проявів і забезпечує адекватну умовам дійсності 

регуляцію поведінки та діяльності. 

Психічне здоров'я виступає одним з істотних факторів, психологічної адаптації 

студентів до освітнього процесу у вищих навчальних закладах. Теоретичні та 

емпіричні дослідження в даній області нечисленні. 

У підлітковому віці перехід від шкільного навчання до навчання у вищому 

навчальному закладі є складним адаптивним процесом, характер протікання якого 

істотно позначається на стані психічного здоров'я і ефективності професійної 

підготовки. Крім того, у колі студентів у вищих навчальних закладах нерідко високий 

відсоток складають молоді люди, які проживають в сільській місцевості і приїхали для 

подальшого навчання в місто. Це вносить свою особливість в перебіг адаптивних 

процесів. 

mailto:ushenkova02@gmail.com
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У подібній ситуації особливу роль повинна зіграти спеціалізована психологічна 

підтримка студентів з різними особливостями психічного здоров'я. Така підтримка не 

тільки забезпечить ефективність протікання їх психологічної адаптації, а й створить 

конструктивні умови для подальшого формування особистісної і професійної 

самосвідомості, для вироблення ефективних поведінкових стратегій в різних 

життєвих ситуаціях. 

На думку Ф. Б. Березіна, в людини вирішальну роль відіграє психічна 

адаптація, значною мірою справляючи вплив на адаптаційні процеси, які 

реалізуються на інших рівнях. Реалізація процесу психічної адаптації забезпечується, 

за його словами, складною багаторівневою функціональною системою, на різних 

рівнях якої регулювання здійснюється переважно психологічними (соціально-

психологічними і власне психічними) або фізіологічними механізмами. 

Наукова новизна полягає у наступному: 

1.Розкрито зміст понять "психічне здоров'я» того, хто навчається, ефективність 

взаємодії індивіда з навколишнім природним і соціальним середовищем, його 

конструктивну адаптивність до постійно змінюваних умов життєдіяльності, при 

відсутності хворобливих психічних проявів. 

2.Охарактеризовані основні чинники, що визначають специфіку психічного 

здоров'я студентів ВНЗ: 

а)біологічні - підлітковий вік, стать; 

б)соціальні - соціально-економічний статус, зміна способу життя, місце 

колишнього проживання - місто, сільська місцевість, проживання в сім'ях «медико-

демографічного неблагополуччя», ситуації часто повторюваного гострого емоційно - 

інтелектуального напруження - різні форми контролю під час навчання у ВНЗ; 

в)психологічні - дисгармонійні сімейні відносини, конфліктні відносини з 

однокурсниками або викладачами, «підлітковий комплекс», невисокий рівень 

інтелектуального розвитку; 

3.Виявлена залежність ступеня психологічної адаптації студентів до умов і 

процесу навчання у ВНЗ від рівнів їх психічного здоров'я, яка полягає в тому, що: 

- комплексна психологічна адаптація досягається при рівні стабільного 

психічного здоров'я; 
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- часткова психологічна адаптація обумовлена дестабілізуючими елементами 

психічного здоров'я; 

- розбалансована психологічна адаптація визначається рівнем прикордонного 

стану психічного здоров'я; 

4.Виділені і представлені критерії психологічної адаптивності студентів, 

зокрема: 

а) об'єктивний критерій: продуктивність навчальної діяльності; соціальний 

статус в навчальній групі; характер відносин з однокурсниками і викладачами ВНЗ;  

б) суб'єктивний критерій: позитивне відношення до самого себе; внутрішня 

задоволеність своїми досягненнями в навчанні, обраною професією і відносинами з 

однокурсниками і викладачами; навички самоорганізації навчальної та громадської 

діяльності; емоційне самопочуття. 

5.Розроблена система психологічної розвиваючої та психокорекційної 

підтримки студентів з метою оптимізації процесу їх адаптації, корекції психічного 

здоров'я, надання їм допомоги в подоланні труднощів в ході професійної підготовки; 

подоланні труднощів в ході професійної підготовки; 

6.Продумана система надання допомоги викладачам ВНЗ по підвищенню 

конструктивності взаємодії з студентами, якості викладання і надання психологічної 

допомоги їхнім батькам по оптимізації взаємин з дітьми. 

Висновки: Успішність адаптації залежить, перш за все, від організації стійких 

психофізіологічних і психологічних особливостей студентів (властивостей нервової 

системи і темпераменту) і відносно стійких характеристик вольових якостей, 

мотивацій і тенденцій поведінки. 

Від того, скільки часу і яких витрат потрібно на процес адаптації, залежить 

ефективність становлення майбутнього працівника - фахівця, формування знань, 

вмінь і навичок, подальша успішність, гармонійний розвиток, тобто становлення 

студента не тільки як професіонала, а й як зрілої особистості, готової до 

самостійного життя, успішної самореалізації свого потенціалу.  
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ВІРТУАЛЬНІСТЬ ЯК ФЕНОМЕН КУЛЬТУРИ 

Проблема віртуальної реальності та її ставлення до культурної дійсності 

породжує велику кількість суперечок і думок. Метою роботи є культурологічний 

аналіз феномену віртуальності. 

З'явившись в латинській мові в одному значенні, поняття віртуальності 

змінювалося в контексті історичних епох. Сьогодні висувати й наполягати на якомусь 

одному конкретному визначенні дуже складно, оскільки, знайшовши свою 

популярність на початку ХХ століття в сфері фізичної науки, потім в середовищі 

комп'ютерних технологій, потім стосовно мистецтва і змінених станів свідомості, 

поняття віртуальності перетворилося в зв'язку з різноманіттям сфер вживання і стало 

мати безліч інших визначень, наділятися якостями, властивостями і 

характеристиками. Крім того, віртуальність залишається непізнаною, незрозумілою, 

тому тут має місце багатоплановість, багатозначність цього поняття, різноманіття 

поглядів і думок стосовно віртуальної реальності. Сам феномен віртуальності почав 

осмислюватися і концептуалізуватися тільки в останній чверті ХХ століття, а термін 

«віртуальний» як і раніше залишається недостатньо опрацьованим теоретично і 

методологічно. 

Віртуальність – це не просто можливість, а й здатність до дії, а, отже, це деяка 

сила, енергія, що дозволяє актуалізуватися чомусь нематеріальному до певного 

моменту, тобто віртуальність має властивості потенційності. Крім того, можливе, 

скоріше, можна визначити як образ реального до моменту його актуалізації, тобто 

mailto:drozhanova@ukr.net
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можливість не існує в принципі, поки вона, за певних умов, не реалізувалася в 

дійсність. Віртуальне ж існує реально, як до моменту актуалізації як не втілена ідея, 

задум, так і в уже матеріалізованому реальному предметі, як певна його субстанція. 

Тому можна сказати, що властивість віртуального бути присутнім як в 

матеріальному, так і в нематеріальному світі відрізняє його від можливого і уявного, 

які не можуть мати фізичної оболонки. Здатність до віртуалізації реального і 

матеріалізації віртуального дозволяє людині не обмежуватися рамками фізичної 

реальності в своїй уяві, вона виходить за рамки реального світу, що дозволяє їй 

поєднувати непоєднуване і роз'єднувати нерозкладне, переміщати речі, події, 

процеси із сьогодення в майбутнє, в минуле, з одного простору в інше. Віртуальна 

реальність дозволяє здійснити миттєвий доступ до будь-якої області простору, на 

відміну від простору справжньої реальності, де для цього потрібна витрата значних 

зусиль і часу на переміщення з однієї точки в іншу. Саме занурення у віртуальний 

світ – віртуалізація – дозволяє людині робити відкриття, оперувати образами, 

будувати моделі майбутнього матеріалізованого продукту, прогнозувати, тим самим 

сприяючи підвищенню креативного рівня особистості. 

Віртуальність дозволяє людині набути статусу творця, тому, активно 

взаємодіючи з віртуальною реальністю, людина починає інакше себе ідентифікувати 

в реальному просторі. Отже, виходячи з того, в якому значенні застосовується 

сьогодні термін віртуальності в різних суспільно-культурних сферах, можна виділити 

певні загальні характеристики віртуальної реальності. Віртуальність сприймається як 

форма ескапізму, як певне середовище, створене завдяки комп'ютерним 

технологіям, як щось ефемерне, існуюче недовговічно, окремо від людини, а тому ще 

«не включає» людину в свою реальність, на відміну від культурної дійсності [1, С. 65–

70].  

Віртуальний і реальний світ складають єдину цілісність, взаємно проникаючи 

один в одного. Немає жодних підстав вважати реальність буттям, а віртуальність – 

небуттям. Віртуальність не є небуттям, бо функціонує, діє, творить, і результатом 

цього творіння є матеріальний світ. Світ являє собою цілісність свідомості-буття, але 

цілісність багаторівневу. Сутнісна властивість віртуальності полягає саме в 

світопороджуючій і сенсоутворюючій функціях, які несе в собі віртуальність, сприяє 

виявленню причин реальності, її прояснення. Будучи матрицею культурної дійсності, 

саме віртуальність повідомляє сенс навколишнього нас реальності, а тому 
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спростовує статус небуття, вигаданості, ілюзорності. Віртуальність і культурна 

дійсність постійно взаємодіють між собою, при цьому дуже складно визначити серед 

них породжувану і константну реальності, визначити перевагу тієї чи іншої складової 

буття, визначити провідну, пріоритетну роль сутності або її фізичного втілення. Саме 

в категоріях сутності й явища виражається онтологічний статус віртуальності і 

культурної дійсності [1, С. 108–112. 

Культурологічний аналіз віртуальності як глобального феномена розглядає її 

невід'ємно від культури. Віртуальна реальність як реальність образів існувала 

завжди поряд зі світом реальним. Вся світова культура свідчить про необхідність 

людства взаємодіяти з віртуальністю і створювати віртуальні світи, доказом цього є 

поява міфології, релігії, науки. Саме особливості віртуального світу – 

нематеріальність впливу, умовність параметрів, ефемерність, свобода взаємодії – 

були для людей будь-якої епохи привабливими й істотними в процесі створення і 

споживання культурних об'єктів. І процес занурення у віртуальну реальність – 

віртуалізація – мав у житті людини дуже важливе значення. 

Отже, підбиваючи підсумки можна сказати, що феномен віртуальної 

реальності, підвищений сучасний інтерес до якого пов'язаний з поширенням 

комп'ютерних технологій, є значно більш широке культурне явище, що не зводиться 

лише до розробок кібернетичного характеру. Онтологічна характеристика віртуальної 

реальності визначається її породженістю іншою, більш високою реальністю, з якою 

вона може взаємодіяти як автономна – це відкриває нові горизонти не тільки для 

технології та мистецтва, а й для філософських досліджень. 
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Гіпертекстуальність сучасної культури 

В інформаційному суспільстві формуються якісно нові умови пізнання 

людиною світу. Вони пов'язані зі створенням і використанням не тільки абсолютно 

нових текстів, що утворюють принципово інший інформаційний простір, але й з 

принципово новими технологіями формування свідомості. У зв'язку з розвитком 

системи телекомунікацій найбільш поширеною формою подання інформації стає 

гіпертекст, який відрізняється від звичайного тексту багатомірністю.  

Гіпертекст – текст, пов'язаний посиланнями з іншими текстами. Вперше це 

поняття було введено Т. Нельсоном та Д. Енгельгардтом в середині 60-х років 

минулого століття для визначення Тексту, фрагменти якого пов'язані з системою 

інших текстів, створюючи можливість їх прочитання в різних «напрямках» (твір ставав 

мультісеквенціальним). Гіпертекст був формою організації такого матеріалу, одиниці 

якого поставили не лінійною послідовністю, а системою переходів до інших 

можливих елементів і нових зв'язків. Слідуючи цим зв'язкам, можна читати матеріал 

в будь-якому порядку, утворюючи різні лінійні тексти. 

Незважаючи на те, що про гіпертекст заговорили тільки в зв'язку з появою 

комп'ютерних технологій, ідеї, що лежать в його основі, реалізовувалися задовго до 

появи Інтернету. Однією з найважливіших передумов виникнення гіпертексту є 

загальна тенденція до відходу від концептуальних систем, заснованих на ідеї 

симетрії, централізації лінійної послідовності явищ, до концепцій асиметрії, 

множинності шляхів розвитку та ієрархії асоціацій. 

Широке поширення гіпертекст отримав в роботах французьких постмодерністів 

Дерріди, Женегта, Барта, Гваттари, Дельоза. «Текст пронизаний мережею 

незліченних, що переплітаються між собою внутрішніх ходів, які не мають один над 

одним влади... У нього немає початку... У нього можна вступити через будь-який вхід, 

жоден з яких не можна визнати головним...», – пише Р. Барт [1 с.354]. 
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У сучасній культурі освоєння гіпертексту як способу комунікації обумовлено 

двома взаємопов'язаними тенденціями розвитку самої комунікації. Перша тенденція 

пов'язана зі збільшенням обсягів інформації та використанням комп'ютера в якості 

засобу комунікації. Потоки інформації утворюють складні структури, пересічні в 

просторі і часі. При розширеному відтворенні текстів колишні способи їх збереження і 

поширення перестають задовольняти потреби суспільства. Комп'ютер поступово 

впроваджується в різні комунікативні сфери, створюються пристрої, що дозволяють 

зберігати великі обсяги текстів, обробляти і передавати їх на великі відстані, 

зокрема, гіпертекстові системи. Друга тенденція пов'язана з порушенням цілісності 

світосприйняття, виникненням множинних, додаткових один одному структур знання. 

Безліч повідомлень не вкладається в жорсткі ієрархічні структури, а складається в 

мозаїку. Подібні нашарування вимагають гнучких мережевих структур, наприклад, 

таких, як гіпертекст. 

Новий тип тексту принципово змінює спосіб побудови текстового простору і 

простору мислення – на зміну одномірному тексту приходить багатовимірний 

електронний гіпертекст. Новий текст, не втрачаючи своїх просторових обрисів, 

знаходить інший вимір, стає невичерпним, адже перемикатися можна на текстові 

наративи абсолютно різного роду. У цьому, до речі, полягають і його сила, і його 

слабкість. Людина, що знаходиться в нескінченному просторі, стає безглуздим 

мандрівником, що зрісся з віртуальною гіперреальністю. Людська свідомість, зайнята 

нескінченною деконструкцією текстових структур, набуває симуляційної якості. 

Спостерігач стає частиною самого симулякра, а його точка зору трансформує і 

деформує останній. Реальністю став інтернетівський гіпертекст, який є 

децентрованим за своєю природою, ідея Централізації неминуче розвалюється в 

нескінченності референтних посилань. Що стосується безмежності гіпертексту, то 

масштаби віртуального простору глобальної мережі практично не знають ніяких 

кордонів і бар'єрів [3 с.32]. 

В цілому гіпертекст – це те, що в дійсності руйнує детермінованість і 

однозначність буття і його розуміння. Гіпертектуальність – властивість і сучасного 

мислення, і сучасного буття. Причому виявляється вона в основному в 

комунікативних практиках, так як через них формується картина світу сучасної 

людини. Іншими словами, все більша частка того, що залишається в свідомості, 

надходить з інформаційно-комунікативних каналів, а не є наслідком власного 
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досвіду. Ці канали становлять конструкцію, що має гіпертекстову структуру. 

Особливість гіпертексту як структури полягає в здатності, зберігаючи мережевий 

характер, переходити в форму впорядкованої за змістом послідовності 

висловлювань, в форму тексту. У той же час гіпертекст – відкритий для нових 

елементів і траєкторій, які не порушують, а лише збагачують його структуру [4 c.23] .  

У гіпертексті суб'єкт самостійно рухається по ланцюжку гіпертекстових зв'язків, 

створюючи свою інформаційну модель світобудови, створюючи свій смисл даної 

моделі. Звичайний текст, як правило, має автора. Гіпертекст автора в традиційному 

розумінні не має – у нього безліч авторів. Зміна статусу учасника змінює і статус 

читача: в гіпертекстової системі розуміння часто супроводжується зміною 

компонентів або. як мінімум, вибором шляху перегляду, що є актом творчості. За 

допомогою інтернет-технологій користувач здатний самостійно конструювати все 

нову і нову реальність. У технічному відношенні гіпертекстові технології дозволяють 

легко поєднувати різні види інформації – звичайний текст, малюнок, графік, таблицю, 

схему, звук і зображення, що рухається. 

Зовнішня гіпертекстуальність проявляється в системі безпосередніх посилань 

на інші тексти, а внутрішня розкриває алюзії і необхідні стилістичні прийоми, такі як 

пародія, іронія і сатира, які є елементами фонового знання читача і допомагають 

йому зрозуміти твір. 

Отже, гіпертекст реалізує ідею творчого і пізнавального підходу до процесу 

читання: він дає читачеві свободу «пересування» по окремим цікавим його «вузлам» 

текстового масиву в потрібному напрямку і можливість організувати читання, 

користуючись зв'язками і посиланнями, зазначеними автором, а також створюючи 

свої власні зв'язки.  

Гіпертекст розуміється як різновид письмової комунікації, специфічно 

організований письмовий текст, який реалізується в комп'ютерному середовищі і 

відрізняється сегментацією та ієрархічної асоціативної атрибуцією фрагментів. Для 

гіпертексту характерні нелінійність письма і читання, можливість багаторазового 

вибору розвитку та інтерпретації сюжетного і тематичного потоків. У загальній 

системі культури гіпертекст покликаний виконувати адекватну трансляцію знань і 

активізувати смислову активність читача [2].  
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У сучасній культурі гіпертекст виконує роль колективної культурної пам'яті, 

виявляючи здатність до безперервного відтворення й актуалізації різних аспектів 

інформації, вкладеної в нього. 

Складно-організованний гіпертекст, проявляючи інтелектуальні властивості, 

стає рівноправним співрозмовником, який грає активну і незалежну роль в діалозі 

автора і читача.  

Проблеми сприйняття і смислової інтерпретації гіпертексту пов'язані з 

особливостями його архітектури, семантичної ієрархією, відсутністю традиційних для 

лінійного тексту понять початку і кінця, мережевою комбінацією, різноманітними і 

різнопорядковими відношеннями між фрагментами тексту, форматом його уявлення, 

інтеграцією інформації різного типу (текст, зображення). У процесі читання 

гіпертексту відбувається синтаксичне і семантичне розгортання відрізка текстової 

інформації на основі індивідуального, самостійного вибору читача.  

Гіпертекстуальність сучасного інформаційного середовища виступає не тільки 

формою презентації культури інформаційного суспільства, а й результатом 

інтелектуальної і духовної діяльності кожного конкретного суб'єкта, що інтерпретує 

накопичений людством культурний досвід. 
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ВІРТУАЛЬНА РЕАЛЬНІСТЬ В ІНФОРМАЦІЙНУ ДОБУ 

На повсякденному рівні в сучасній культурі віртуальна реальність і її сенс 

найчастіше залишаються нез'ясованими, зберігаючи лише посилання на нові 

технології, комп'ютерів та Інтернет. Така ситуація дозволяє ефективно здійснюватися 

прихованим, ключовим сенсів віртуальної реальності, які є цілями певних соціальних 

конструкцій. У роботі висвітлено екзистенціально-онтологічні аспекти віртуальності в 

Інтернет-просторі. 

Величезну популярність самого поняття віртуальності в сучасній культурі не 

можна вважаати випадковою. Віртуальна реальність, яка створюється за допомогою 

мережі, обіцяє своїм творцям і користувачам відчуття свободи від законів фізики, а 

також від соціальності. Ще важливим фактом є те, що всі соціальні значення 

Інтернету (як регулярні, так і віртуальні) поки ще знаходяться в початковому періоді 

свого формування. Проте, користувачі Інтернету отримують можливість створити в 

мережі будь-яку гендерну ідентичність, не будучи при цьому засудженими рамками 

реального суспільства. Відчуття можливості поставити під сумнів самі різні традиційні 

соціальні засади поширюється і на гендерні обмеження. Можливість такого сумніву 

означає трансформацію соціальних норм, яка відбувається за посередництвом 

Інтернету – спочатку в його рамках, – і в цілому сприймається мережевою спільнотою 

як позитивна. Інтернет не є явищем скільки-небудь цілісним у внутрішньому 

відношенні. Він далеко не закінчується на практиках конструювання онтологічної 

безвідповідальності, що реалізуються безпосередньо через нього. Він, таким чином, 

не тотожний віртуальному. Ступінь віртуальності Інтернету визначається тим, 

наскільки він застосовується для конструювання іншої реальності. В цілому ж 

Інтернет як засіб виробництва і відтворення знаків і значень, можливо, породжує 

mailto:drozhanova@ukr.net
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менше симулякрів, ніж попередні засоби комунікації, як не парадоксально це звучить 

[1, С. 222–230]. 

Технічний проект людства як утопічне прагнення до крайньої форми спільності, 

пошуки універсального способу спілкування, що перевіряється практикою без 

помилок і збоїв, розшифровується однаково завжди і всіма. Даний проект виявився, у 

випадку з віртуальною реальністю, парадоксальною спробою побудувати ступені 

свободи в системі шляхом повної мобілізації тоталізуючої сили системи, її 

абсолютизування. Універсальна технічна мова( програмна мова) покликана 

повернути світу відкинуту ним раніше темну мову інструментарію магії, потреба в 

якому відчувається донині. Комп'ютери та Інтернет в цьому сенсі приносять нову 

надію на те, що з'явиться або вже з'явилася можливість управління і регулярною 

реальністю за допомогою мінімальних засобів, які використовуються для 

конструювання реальності віртуальної.  

Таким чином, віртуальна реальність має додаткові можливості об'єднання, що 

збільшує привабливість віртуальної реальності Інтернету. 
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ТЕХНОЯЗИЧНИЦТВО ЯК ФЕНОМЕН КІБЕРКУЛЬТУРИ 

Одним з проявів сучасної кіберкультури стало техноязичництво, яке можна 

визначити як злиття неоязичництва (широкий термін для численних сучасних 

політеїстичних релігій) з філософією нової ери з її цифровою технікою та 

неформальною комп'ютерною культурою. З точки зору філософії воно демонструє 

спільне прагнення заперечити наукові авторитети, «об'єктивна» однодумність яких є 

в нашій культурі остаточним і незаперечним вироком тому, що є істинним, а що – ні, 

хоча більшість з нас повинні приймати такі твердження на віру. Також феномен 

техноязичництва свідчить про широко поширене бажанні знайти місце для 

божественного в нашому все більш світському технологічному суспільстві. У роботі 

розглянуто культурні смисли техноязичництва в сфері цифрових технологій. 

Найочевиднішим проявом техноязичництва є застосування персональних 

комп'ютерів в неоязичницьких ритуалах або магічній практиці. Техноязичнік 

займається створенням функціональної системи магії і сучасної язичницької 

філософії, не вдаючись до містифікацій, богів і демонів. Замість цього він 

звертається до прихованих можливостей людського мозку в своєму дослідженні 

кібершаманства і теорії інформації. У музиці техноязичництво проявляється в стилях 

«хаус» і «техно», залишило свій слід в кібер-році й «індастріалі». У своїх піснях групи 

підкреслюють зв'язок людини з машинами і комп'ютерною технікою. Все це виявляє 

техноязичницьку тенденцію перемістити сакральне в техносферу, населити 

кіберпростір надлюдськими силами [1, С. 95–104]. 

mailto:drozhanova@ukr.net
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Здійснювана техноязичництвом переорієнтація науки і техніки на суто 

ненаукові мети відповідає прагненню зробити техноязичницькі концепції важливими 

для технологічного суспільства, модель реальності якого ґрунтується на наукових 

теоріях. Техноязичництво діє заодно з сучасними філософськими течіями, які 

заперечують авторитет науки на підставі того, що, будучи, як вважають, об'єктивною, 

вона часто підтримує і заохочує культурну упередженість або політичну ідеологію. У 

той же час техноязичництво споріднює з наукою прагнення зруйнувати традиційні 

уявлення про універсальну істину й об'єктивну реальність.  

У світі, що все більшою мірою залежить від цифрових технологій, езотеричні 

знання і таємна термінологія, які асоціюються з обчислювальною технікою, надають 

їй (техніці) майже релігійний статус. Для «мирян» смерть Бога означала появу нової 

теології – теології техніки. Магічно-релігійний ореол оточував комп'ютери майже з 

самого моменту їх появи. ENIAC, який працював на лампах і займав цілу кімнату, 

створив міфічний образ комп'ютера як грізного, незбагненного божества і його 

священнослужителів в білих халатах. Завдяки численним науково-фантастичним 

фільмам міф про кібербога міцно закріпився в масовій свідомості. Зрозуміло, якщо 

комп'ютери – це боги, то ті, хто виступає посередником між ними і простими 

смертними сприймаються як священнослужителі. І дійсно, існує давня народна 

традиція ототожнювати програмістів з жерцями якогось культу. Відомо, що в жаргоні 

хакерів окультні референції переважають над релігійними, зустрічаються описи 

«глибинної магії», «тяжкого чаклування», «культового програмування» тощо. 

Отже, техноязичництво можна вважати атрибутом «кам’яного віку» 

техносфери, що задовольняє осучаснені потреби трансцендентальної рефлексії в 

умовах глобальної електронної цивілізації постмодерну. 
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ВІРТУАЛЬНА РЕАЛЬНІСТЬ ТЕПЕР І В МАЙБУТНЬОМУ 

Останнім часом віртуальна реальність перетворилася в дійсно велику 

індустрію яка, швидше за все, зробить істотний вплив на життя людства в 

найближчому історичному періоді. За твердженням відомого дослідника в цій області 

Едварда Кастранова, все більше людей будуть шукати кращого життя в 

комп'ютерних світах, бо вони (світи) мають певним набір властивостей і 

можливостей, які будуть недоступні для переважної кількості населення [1, С. 7]. У 

роботі висвітлені соціальні наслідки поширення сфери індустрії віртуальних ігор. 

В принципі, ігри придумані для розваги, і гри в віртуальної реальності – не 

виняток. Звідси можна зробити очевидний висновок – завданням розробників ПЗ 

буде доставляння почуття радості, щастя для користувачів через розвагу останніх. 

Крім того, розробник комп'ютерної гри набуває нових функцій управлінця, «уряду» 

щодо спільноти гравців, бо якщо провести паралель між урядом країни і її 

громадянами і розробником ПЗ і користувачами, то стають очевидними подібності в 

ієрархії й управлінських мотивах. І уряд, і розробники прагнуть зробити щасливими 

своїх громадян, тому вони будуть докладати все більше зусиль в цьому напрямку. У 

сучасних світах віртуальної реальності користуються найбільшим успіхом ті, в яких 

можна проводити соціальну взаємодію, в тому числі збиратися в групи. Для людини 

це є найбільш природним способом існування. Чим більше можливостей взаємодії у 

віртуальному світі – тим краще, тому практично у всіх MMORPG є можливість 

виготовлення та продажу великої кількості предметів. На це можна подивитися, як на 

роботу, яка приносить дохід у вигляді внутрішньоігрової валюти. Сьогодні не складає 

труднощів конвертувати внутрішньоігрову валюту в справжню. Звідси відкривається 

mailto:drozhanova@ukr.net
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проблема з фінансової точки зору – чи можна вважати гроші, зароблені працею у 

віртуальній реальності такими, які повинні обкладатися податком і додаватися до 

ВВП країни? Чи втрутяться уряди для регулювання грошових потоків? З іншого боку, 

спільнота в ігровому світі має спільні риси і особливості, але в той же час, не має 

своєї території в фізичному сенсі слова. Для цієї спільноти роль уряду виконує 

розробник, внаслідок чого він набуває нових обов'язків і відповідальності [1, С. 101–

118]. 

Індустрія комп'ютерних ігор давно зробила свій крок в сторону монетизування 

своїх послуг. Річний дохід компаній у цій сфері можна порівняти з доходом Голлівуду 

від прокату фільмів за той же рік. Але, якщо в 90-ті роки мережеві комп'ютерні ігри 

були дорогими, то сьогодні ціни на ці продукти стабільно низькі, а рівень 

опрацювання світу постійно покращується. Можлива міграція населення в 

комп'ютерні ігри (їх віртуальні світи) точно така ж, яка раніше була в Північну 

Америку, тому що вони зможуть надати нові джерела заробітку, приносити своєму 

населенню (користувачам) нові емоції у вигляді безперервних розваги та розвитку. 

Поступово користувачі віртуального світу почнуть втрачати грань між віртуальним і 

реальним. Вони вимагатимуть від уряду тих розваг, а значить, і того рівня щастя, яке 

вони можуть отримати тільки у віртуальній реальності.  

Отже, можна припускати утворення в недалекому майбутньому дійсно 

відокремленого і культурно ідентичного суспільства, яке зможе заявити про свої 

права, що вплине на життя мешканців матеріального світу. Безсумнівно, у ігор, які 

доставляють масу задоволення і змушують забути про реальному світі попереду 

велика і довга історія. 
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Образи, що витісняють реальність 

Термін "віртуальна реальність" з'являється в кінці 80-х рр. XX ст. завдяки 

хакеру Жарону Ланье для позначення "електронних пристроїв, що вводять їх 

користувача в новий вимір існування, в світ інформації, в абсолютно незвичне для 

людини дигітальне і інтерактивне середовище технологічно продукованих симулякрів 

всього того, що тільки може бути йому дано в досвіді сенсорного сприйняття 

дійсності". [6, с.108] Дещо пізніше семантичний простір поняття було розширено, і 

термін почали застосовувати для позначення світу мереж. [7, с.86] 

Симулякр – одне з головних понять в сфері досліджень віртуальної реальності. 

[1, с. 93] 

Кризові явища в культурі XX ст. привернули пильну увагу філософа, теоретика 

культури Ж. Бодрійяра. На його думку, криза охопила всі сфери духовної та 

практичної діяльності людини. 

З метою пояснення причин кризових явищ у суспільстві Ж. Бодрійяр розробив 

теорію симулякрів, представлену в деяких його працях, зокрема в книзі "Символічний 

обмін і смерть" (1976).  

Ера симуляції починається з усунення всякої співвіднесеності, з ліквідації всіх 

референтів і їх штучного воскресіння в системах знаків – більш податливому, ніж 

сенс, матеріалі. Тут вже не може бути й мови ні про пародії, ні про подвоєння, ні про 

імітацію, але лише про “заміну реального знаками реального, тобто про страхітливою 

маніпуляції над всім реальним процесом його операційним двійником”. [3, с. 108] 

Під симулякрами він розумів образи, що поглинають, витісняють реальність.  

Франузський філософ виділяв три рівні “радикальних мутацій” симулякрів: 

 перший рівень – тріумф демократії штучних знаків (неймовірне 

поширення штукатурки (гіпсу) в мистецтві бароко); 
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 симулякри другого рівня утворюються в технічну епоху, коли 

виробництву властива серійність;  

 на третьому рівні створюються моделі, від яких походять усі культурні 

форми. 

У книзі "Прозорість зла" Бодрійяр оцінює сучасний стан культури як стан 

симуляції, в якому "ми приречені перегравати всі сценарії саме тому, що вони вже 

були одного разу розіграні – не важливо, реально чи потенційно". "Ми живемо серед 

незліченних репродукцій ідеалів, фантазій, образів і мрій, оригінали яких залишилися 

позаду нас", переконаний філософ. [2, с. 32] 

Таким чином, Бодрійяр трактує сучасну культуру як світ симулякрів, що 

формують стагнуючу ірреальність, сама наявність яких оцінюється філософом 

негативно. Світ симулякрів – світ ілюзорної реальності, кризової культури. 
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ФОРМУВАННЯ НОВОГО СПОСОБУ МИСЛЕННЯ В ЕПОХУ ІНФОРМАЦІЇ 

Анотація. Дослідження процесу формування нового способу мислення в епоху 

інформації проводилось шляхом вивчення робіт зарубіжних та вітчизняних вчених з 

даної теми. Проведений аналіз літератури, у якій розглядаються питання 

інформатизації сучасного світу, зміни цінностей сучасного суспільства, дав 

можливість встановити взаємозалежність прагнень сучасного індивідуума від рівня 

інформатизації суспільства. 

Актуальність дослідження. Сучасне інформаційне суспільство – це період 

високих технологій, що потребує від людини компетентної та активної поведінки 

відповідно до рівня розвитку сучасного світу. Формування здорової особистості на 

фоні стрімкої інформатизації суспільства є актуальним питанням сьогодення для 

освітніх структур, батьків та для кожного індивідуума особисто. 

Мета статті – дослідити процес формування способу мислення людини в 

епоху інформатизації суспільства. 

Мислення, як процес відображення людиною процесів та явищ, засноване на 

визнанні руху в якості всезагальних змін мало зруйнувати ієрархію соціальних груп. В 

межах кожного способу мислення виникає питання про нові поняття та зв’язки. Таке 

питання в процесі розвитку наступного способу мислення одержує вирішення. 

На сьогоденне буття кожного індивіда впливають цінності та прагнення 

минулого. Зважаючи на це варто не забувати про внутрішній та зовнішній зв'язок між 

способом мислення сучасної епохи і рівнем розвитку суспільства. Якість розвитку 

соціальної сфери залежить від економічного потенціалу суспільства.  

mailto:cat781@ukr.net
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Прогрес у розвитку мислення також пов'язаний з кількістю свободи кожного 

індивіда окремо та суспільства загалом. І навпаки, традиції, що гальмівним чином 

впливають на розвиток, державна політика, що пригнічує, зворотнім шляхом 

впливають на розвиток мислення: воно стає таким, що не відповідає вимогам 

сучасності.  

Для адекватного розвитку суспільної свідомості потрібна свобода. Вона 

передбачає універсальність, істину, що спільна для всіх. Це твердження витікає з 

розуміння того, що людина вільна в залежності від рівня своєї універсальності, 

здатності усвідомлювати себе частиною чогось загального – і соціального, і 

природного. Що таке свобода розуміють ті, хто діє спільно з іншими, в контексті того, 

що об’єднує та пов’язує всіх. 

Важливе значення у процесі мислення, трансформації мислення в залежності 

від зміни епох суспільного розвитку є зміщення акцентів. В індустріальному 

суспільстві стратегічним ресурсом для логічного мислення є капітал, тоді коли в 

сучасному суспільстві таку роль виконує інформація. В інформаційній економіці 

додаткова вартість створюється знанням. Якщо знання здатне створювати економічні 

цінності, то в майбутньому буде змінюватись домінування економічного фактору. В 

результаті чого починається домінування наукових та технічних знань.  

Новий спосіб мислення характеризується безперервними удосконаленнями та 

оновленнями. Ключовий фактор сучасної логіки мислення полягає в переході від 

індустріальних управлінських структур до «мережевих». 

В мережевій структурі управління позиції бюрократії нестійкі - її сила у 

вертикалі взаємозалежностей. Це не відповідає логіці мережі. 

Ключовим фактором мережевої структури є інформація. До мереж 

залучаються люди різних рівнів. Це пов’язано з тим, що мережі діагональні та 

трьовимірні. Індивіди, які є членами мережі, відносяться один до одного як до рівних. 

Це викликано тим, що найважливішою для них є саме інформація. Сучасний стрімкий 

розвиток мереж дозволяє навіть виділити причини, через які мережі створюються як 

найважливіша суспільна форма: закінчення віку традиційних структур, зміна 

інформаційних потреб та цінностей, історія невдалого існування ієрархій. 

На сьогоднішній день ієрархічні методи не є такими ефективними, як в 

минулому. В першу чергу це пов’язано з тим, що вони не мають горизонтальних 
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зв’язків. Новітнє інформаційне суспільство організовуватиме інститути засновані на 

мережевій моделі управління, враховуючи бокові та горизонтальні зв’язки, що 

перехрещуються, направлені в різні сторони та мають різні вектори. 

Істотна зміна суспільної свідомості пов’язана зі зміною індивідуальних 

схильностей людей, способів життя, культур. Перед індивідом вже не стоїть вибір за 

формулою «або-або». В нього сформовано нове критичне ставлення, мислення, на 

основі якого він здійснює самостійні рішення.  

Тому, з формуванням мислення нового інформаційного суспільства відпала 

необхідність здійснювати вибір «або-або» - є можливість та необхідність вибирати 

одразу декілька позицій: різні способи організації життя, його стилі. 

Розвиток інформаційного суспільства вплинув на можливості людини 

розвивати творчі здібності, займатися своєю індивідуальністю та приділяти цьому 

набагато більше часу, ніж раніше. Це стало можливим завдяки тому, що обробка 

інформації здійснюється за допомогою технологій, людина може зняти з себе всі 

обов’язки, які не потребують творчого підходу, творчих зусиль.  

В реальності «інфосвіту» основною діяльністю індивіда постає когнітивна 

діяльність. Кожний акт когнітивної діяльності є переходом між рівнями абстрагування, 

рівнями розуміння. 

В процесі переходу до інформаційного суспільства від індустріального 

набагато активніше використовується творчість, можливості мислення розширено 

завдяки розширенню технологічних та інформаційних можливостей. 

На сьогоднішній день людина стоїть на початку нової епохи та повинна 

пристосовуватись до її особливостей, коли ще не встигла адаптуватись до 

особливостей минулої. 

Нова епоха є новим світом, який формує над відкрите суспільство основане на 

мережевій системі, на фоні якої централізоване середовище існування розчиняється. 

Зовнішній вигляд соціального простору змінюється на безмежний та 

багатоваріантний, виводить буття кожного індивіда з вулиці на віртуальні простори 

Інтернету. Така картина сучасності визначає спосіб мислення сучасної епохи. 

В процесі розвитку нового інформаційного мислення виникає нова 

філософська рефлексія. Філософія надалі не претендує на винайдення вічних істин, 
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але натомість отримала можливість розвиватись разом з розвитком людини та 

суспільства. Мислення є спробою віднайти зв'язок між різними фактами, подіями, 

процесами. Філософія – вираження найвищого прояву мислення. Вона у будь-якому 

разі виступає системним «явищем», окреслюючи спосіб мислення певної епохи. 
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МІСЦЕ ВІРТУАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ В ЖИТТІ ЛЮДИНИ 

Актуальність. Комп'ютерна віртуальна реальність, хоча і є досить популярною 

темою філософських, культурологічних, інших наукових досліджень, вимагає не 

тільки з'ясування, «добре це чи погано», а й ретельного онтологічного аналізу. 

Таким чином, філософське дослідження специфіки віртуальної реальності 

обумовлено необхідністю, з одного боку, визначення межі між віртуальною 

реальністю і феноменами, онтологічно подібними з нею, з іншого - з'ясування 

сутнісних характеристик віртуальної реальності, особливостей її онтології, генезису, 

взаємодії з людиною. 

Мета роботи: визначити роль віртуальної реальності в житті людини, 

розглянути  ознаки і види ВР. 

Основний текст. В останні роки розвиток інформаційних технологій дозволило 

створити технічні та психологічні феномени, які отримали назву «віртуальної 

реальності» (ВР), «уявної реальності» і «ВР-систем». Зовнішній ефект цих 

феноменів полягає в тому, що людина потрапляє в світ, дуже схожий на справжній, 

попередньо задуманий програмістом, або отримує нові можливості в плані мислення 

і поведінки.  

Віртуальна реальність виявляється своєрідним «щось», що об'єднав в собі 

властивості як реальності матеріалістичної, так і ідеальної.  

Людина і раніше могла потрапити в світ ВР, наприклад, занурюючись в 

споглядання картини, кінофільму або захоплено читаючи книгу. Але його активність 

була обмежена позицією глядача (читача, слухача), він був пасивний. Сьогодні 

mailto:chikal.mikhail@gmail.com
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системи віртуальної реальності дають людині можливість самому включитися в дію 

як би в реальних умовах, в усякому разі, з точки зору сприйняття людини. 

За останні роки з'явилися ідеї, згідно з якими віртуальна реальність - це 

продукт нових інформаційних технологій. Тому дослідження пропонується проводити 

в рамках комп'ютерної науки - своєрідної філософії сучасного Заходу. Віртуальна 

реальність набуває варіант осмислення. 

Результатом експансії поняття «віртуальність» в різні галузі науки з'явилася 

нова проблемна область, «створена» дискусією про можливості створення єдиної 

теорії віртуальної реальності.  

У сучасній вітчизняній науковій і філософській літературі досліджуються різні 

аспекти в розумінні проблеми віртуальної реальності і сприйняття людини. Перш за 

все, звертає на себе увагу той факт, що поняття «віртуальна реальність» 

формується авторами з різних підстав (інформаційні технології, філософське 

осмислення даного питання або психологічний аспект сприйняття людини). Про це 

також свідчить відсутність єдиного (універсального) тлумачення зазначеного терміну. 

 

Таким чином, розробка понятійного апарату, розгляд співвідношення ключових 

понять феномена віртуальної реальності в контексті буття людини є однією з 

найважливіших проблем, що стоять не тільки перед філософією, а й перед іншими 

науками (інформатикою, кібернетикою, фізикою і ін.). 

H.A. Носов: віртуальна 
реальність - це реальність, 
незалежно від її природи  

Д.В. Іванов: віртуалізація - це 
будь-яке заміщення 

реальності її симуляцією 

І.Г. Корсунцев : віртуальні 
стану властиві виключно 

суб'єктам

E.B. Ковалевська: віртуальна 
реальність може розглядатися в 

рамках більш загальної концепції 
множинності реальностей 

А.І. Воронов: ВР - кібернетичний 
простір, створений на базі 

комп'ютера, в якому технічними 
засобами зроблена повна 

ізоляція оператора від 
зовнішнього світу.

Існують і інші концепції, що розглядають 
віртуальну реальність або в контексті категорій 

буття - небуття з позиції суб'єктивного 
субстанціалізма, або через сутність становлення.



Філософські та культурологічні проблеми людства 

 очима студентства 
 

Всеукраїнська студентська науково-практична конференція 

 
 
  

 
365 

 

Під кіберпростором ми розуміємо всю сукупність систем комп'ютерних 

комунікацій та потоків 

інформації різної 

природи, що 

циркулюють в світових 

мережах. Кіберпростір і 

віртуальна реальність 

долучають окремої 

людини до 

інформаційних ресурсів 

всього людства, 

розширюють кругозір і змінюють сам спосіб життя. 

Вона означає образ штучного, сконструйованого реально-ілюзорного світу, 

який однозначно невизначений як світ існуючий або неіснуючий. ВР утворюється в 

свідомості людини різними способами: програмою комп'ютера, священиком, 

шаманом, жерцем, ідеологічним працівником, керівником, викладачем, батьком - 

одним словом, будь-яким маніпулятором. Це до певної міри залежить, крім іншого, 

від мети і моралі «програміста». 

Телебачення, книги та інші засоби мас-медіа ще не можуть вважатися 

справжньою ВР, вони не дають зворотного зв'язку. У цьому сенсі більш глибокий 

рівень залученності в віртуальність дають комп'ютерні ігри. Дослідження показали, 

що, будучи не зовсім справжнім і залишаючи простір для фантазії, такий світ часто 

стає більш привабливим, ніж коли він є фотографічною копією реальної дійсності. 

Звідси, як наслідок, ми спостерігаємо так звану «комп'ютерну аддикцію» - залежність 

від комп'ютера і комп'ютерних ігор. 

 

На місце Бога-

творця-керуючого ОІВР 

встає творча міць 

свідомості людини-

оператора, який за 

допомогою різних 

Поняття «віртуальність» в історико-
філософському контексті 

Всі ідеї 
віртуальності так 

чи інакше 
пов'язані з ідеєю 

множинності 
світів

Розглядається як 
здатність чого-

небудь існувати 
в згорнутому 

стані і надавати 
при цьому вплив 

на дійсність

Осмислюється 
як властивість 

трьох просторів 
буття або їх 

співвідношення
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технічних засобів в широкому сенсі створює простір. Користувачами і одночасно 

об'єктами можуть бути як інші люди, які свідомо «включаються» в просторово-часової 

континуум цієї реальності, так і сама свідомість людини-творця.  

У людини існує певний набір моделей і еталонів для сприйняття явищ 

навколишнього світу. Їх рамки і розпорядження накладають свій відбиток на 

сприйняття, а значить, і на те, як сприймається навколишня дійсність. І тільки в тому 

випадку, коли в наявності явна розбіжність між очікуваним і сприйманим, увагу 

людини концентрується на даному невідповідність для його детального аналізу.  

Буття людини і ВР- специфічна форма буття. Розглядається співвідношення 

таких понять, як реальність, дійсність, буття. Це дозволяє визначити місце ВР в бутті 

людини. Такий вид буття як віртуальна реальність синтезує в собі властивості 

багатьох інших видів (або форм) буття.  

 

Висновки. Віртуальна реальність швидко вливається у наше життя. Важко 

знайти людину, яка б не знала поняття ВР. А от такими завданнями, як «Що значить 

ВР?» або «Вплив на людину» займається ціла низка наук. 

Віртуальна реальність може привести до важливих і хвилюючим відкриттям в 

цих областях. Там, де навчання або отримання певного досвіду обходиться занадто 

дорого, на допомогу може прийти переносна VR-пристрій. Віртуальна реальність 

дозволяє ризикувати всередині неї там, де в звичайному житті помилка може 

виявитися фатальною. Наприклад, з її допомогою можна тренувати хірургів або 

пілотів для винищувачів. Тож, для того, щоб якомога краще користуватись усіма 

привілегіями ВР, ми повинні дослідити цю область. 
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Збіг змістів 
свідомості і 

самої 
реальності. 

Ненавмисність і 
природність 

подій

Стійкість подій, 
речей і відносин
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Ідентифікація сучасної людини у просторі «міфовіртуальності» 

Сьогодні все частіше в культурологічному дискурсі ставиться питання про 

ідентифікацію сучасної людини в просторі «міфовіртуальності». 

Віртуальна реальність – це продукт мультимедійних технологій, які охоплюють 

не тільки комп’ютерні засоби обробки інформації, але й носіїв цієї інформації. [4] 

Мультимедійні технології (пов’язані з комп’ютером, екраном та проекцією на 

екран) здатні не лише виробляти якийсь призначений для вживання культурний 

продукт, але і, що набагато важливіше, впливати на користувача, змінюючи його 

уявлення про самого себе. Цю антропологічну функцію інформаційні технології здатні 

виконувати тому, що у виробленому ними мультимедійному продукті людина 

виробляє свою бажану версію світу. Суб’єкту віртуальної культури не хочеться 

виходити за межи своєї версії світу у світ реальний, з нормативними установками 

якого доводиться рахуватися і під них підлаштовуватися. Там у віртуальному світі він 

вільний від криз, які між тим є стимулами для його розвитку і росту. [4] 

Афанасьєва В.О. виділила чотири рівні віртуального буття:  

– природні віртуальності (всі віртуальні об'єкти фізичного світу); 

– технічні віртуальності, створені завдяки комп'ютерним технологіям та 

засобам мас-медіа;  

– культурні віртуальності (віртуальні феномени міфології, релігії, 

філософії, етики, літератури і мистецтва);  

– віртуальність містичного. [1] 

Кіберкультура базується на міфі про безмежні можливості комп’ютеру. А сам 

міф є фундаментальною формою будови реальність, формує життя як єдність 

суб’єкту та об’єкту, уявлення та дії.  

Віртуальна реальність завдяки феномену «перцептивного реалізму» знімає 

протилежності між життям та смертю, реальним та уявним, минулим та майбутнім.  
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Уявлення про віртуальні об'єкти і віртуальну дійсность споконвічно властиві 

людській свідомості і на ранніх етапах еволюції людства знаходили своє вираження у 

міфах, релігії, магії і містиці. [2] 

Великі міфи і релігії людства були не просто геніальними зразками віртуальних 

творінь, але і в деякому сенсі базою для побудови віртуальних світів. [2] 

До речі, міфи не зникають – міфи трансформуються, стаючи ідеологіями, 

символами, харизматичними впливами, елементами мас-культури, що мають 

величезний вплив на суспільство. Функція міфу – зв'язок внутрішніх образів і 

символів з об'єктами реального світу. [2] 

Сучасною наукою міфи осмислюються не тільки як неусвідомлюване 

відтворення форм, що склалися в сучасній культурі, але і як живі ідеологічні явища 

сучасності. [2] Саме тому ми маємо нові тлумачення понять «міф» та «віртуальний 

міф». 

Віртуальні міфи – це нові форми цілісного масового переживання і тлумачення 

за допомогою артефактів (гіпертекстів) нової соціальної реальності – соціальної 

віртуальності. Побудова віртуальних міфів у соціальній віртуальності – це не що 

інше, як опредметнення колективних уявлень (чуттєво-наочних образів): очікувань, 

страхів і надій у яскраві та доступні артефакти. [3, C.171] 

На думку Е. Кассірера, сучасність є підготовленим ландшафтом для 

міфологізації суспільної свідомості, максимальна ефективність якої досягається 

новою інструментальною технікою думки і дії з умілим використанням новітніх 

технічних засобів. Крім того, в глобальному віртуальному просторі мережевого 

суспільства на рівні масової свідомості ступінь прояву міфічності досягає, як 

правило, найвищих показників. [3, C.171] 

Віртуальні міфи – це певні символи віри, яким певна віртуальна спільнота 

надає статус істини. Світ віртуального міфу – світ великої віртуальної спільноти 

(мережного кластера), в якому відбувається трансляція і збереження цього міфу. [3, 

C.172] 

Таким чином, ідентифікація сучасної людини у віртуальному просторі 

відбувається в реальності міфу. Саме міф дає смисл індивіду, який проживає стадію 

протоідентичності або регресує на цю стадію. Адже віртуальна реальність – це нова 

форма, яка виступає не стільки продуктом «технологічної революції», скільки 

цифровим втіленням ідей сучасної людини. [4] 
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ПРОБЛЕМА СТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОСОФСЬКОЇ МОВИ В КОНТЕКСТІ 

ВІТЧИЗНЯНОГО ВПЛИВУ НА СВІТОВИЙ НАУКОВИЙ РОЗВИТОК 

Актуальність проблеми полягає в тому, що філософія на території України 

за  радянської доби використовувалася  в якості ідеології так довго, що вона 

втратила свій справжній сенс і своє глибинне призначення. На наш погляд, 

повноцінною філософія в країні є тоді, коли серед академічної філософії, 

філософської публіцистики та філологічно-літературної критики, перш за все, 

присутня фундаментальна філософія. Сьогодні в Україні видано небагато книг з 

філософії українських авторів, але жодна з  них в повній мірі не належить до 

фундаментальної філософії, відтак зокрема і не здобула світового розголосу. 

Петро Кралюк писав: «Навіть коли йдеться про модерні часи, варто мати 

на  увазі, що українські землі донедавна були колоніями імперських держав. Тому тут 

була представлена не лише автохтонна культура, а й культури імперські. За таких 

умов українцям важко було розвивати елітарну культуру, зокрема філософську. 

Щодо імперських культур, то тут, навпаки, культивувалася елітарність й, відповідно, 

філософія. Через це виникають проблеми щодо «національної ідентифікації» 

філософських вчень, поширених на українських землях у ранньомодерні й модерні 

часи. Чи можемо ми однозначно віднести до української національної культури 

філософію Києво-Могилянської академії, Київської духовної академії, академічну 

чи  університетську філософію ХІХ  ст.? Зрештою, чи маємо право вважати 

українською філософію марксизму, що спеціально насаджувалася в наукових 

та  навчальних закладах радянської України?» [1,  с.8]. 

mailto:uira99@gmail.com
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Звідси випливає певна термінологічна невизначеність. Одні автори, 

Дмитро  Чижевський зокрема, вели мову про «філософію в Україні» чи «філософію 

України». Зараз в підручниках використовується поняття «українська філософія». 

На  думку Петра Кралюка, ці терміни мають право на існування, але їх треба чітко 

розмежовувати. «Філософія України» – це сукупність усіх «філософій», що існували 

на наших землях, а «українська філософія» – вузьке поняття, під яким розуміємо 

національну філософію українців [2,  с.54]. 

Очевидним врешті здається твердження, що одним із найважливіших чинників, 

вирішальних для виділення національних філософій, є мова. Мова впливає 

на  відмінність філософій, культивованих у різних країнах не стільки у безпосередній 

спосіб, скільки через факт, що біля витоків національних філософій можна 

дошукатися окремих шкіл, заснованих філософами, які вносили самостійний і 

творчий вклад у  розвиток філософської рефлексії. Погляди, висловлені однією 

мовою, іншою мовою передаються як правило в дуже обмеженому обсязі, і кожна 

спроба їх перекласти іншою мовою стає лише інтерпретацією. 

За словами сучасного українського філософа Сергія Дацюка, з проголошенням 

незалежності в Україні закордонні фонди робили декілька спроб профінансувати 

український переклад «Наука логіки» Гегеля та «Буття та час» Гайдеггера, але все 

впиралося у відсутність професійних перекладачів філософської літератури. Тому 

зараз українська мова фундаментальної філософії фактично мертва – філософію 

заполонили інтерпретації, метафорика, публіцистика та гра словами [3,  с.188].  

В останні ж роки в Україні активізувалися переклади філософських текстів, 

однак, найчастіше страждає їхня якість, через що перекладений текст не завжди 

придатний для використання, як в освіті, так і в дослідницькій науковій праці. 

Природно, соціальна практика не перестане мати потребу в створенні якогось 

стандарту перекладу гуманітарних текстів, незважаючи на визнання утопічності 

проекту ідеального перекладу. 

З погляду президента Українського філософського фонду, голови редколегії 

серії «Сучасна гуманітарна бібліотека» С.В. Пролєєва, причини незадовільних 

перекладів філософських творів у тому, що, по-перше, часто-густо переклад 

філософських текстів виконує філолог, а не професійний філософ. І по-друге, 

перекладач-філолог може добре знати мову оригіналу, українську мову, але не бути 

добре ознайомленим (у плані розуміння) з мовою філософії. У наслідок цього, зникає 
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строгість термінології, деформується зміст оригіналу. Такий переклад може 

не  допомогти, а нашкодити, тому що він формує неправильну уяву і смислове 

значення абстракції [5,  с.15]. 

Останнім часом українською мовою були перекладені твори Платона, 

Цицерона, Сенеки, Августина, І. Канта, Ф. Ніцше, Б. Рассела, Л. Вітгенштейна, 

М.  Вебера, Р. Колінгвуда, Ж. Сартра, М. Гайдеггера, Г. Марселя, П. Рікера й інших 

мислителів. Проте у сучасній вітчизняній культурі практика перекладу додатково 

обтяжена і проблемою масовості. Можна сказати, що зараз легалізувалася своєрідна 

«перекладацька масова культура». 

Крім того, процесові створення української елітної філософської мови активно 

протистоїть експансія англомовного філософського спілкування й англомовних 

перекладів, обсяг і значення яких у світовому культурному процесі непорівняний 

з  вітчизняними продуктами перекладу. Для сучасного українського філософа рідна 

українська мова тільки відновлює своє значення внутрішньої мовної границі, тоді як 

зовнішня міжнародна перспектива задається сучасною англійською мовою, що 

заявила себе в сучасній культурі як lingua franca. Тому перекладач, як і сучасний 

український філософ, знаходиться в ситуації «подвійної герменевтики», тому що 

з  одного боку, розуміє необхідність власної участі в створенні україномовного 

філософського термінологічного апарату і філософського середовища спілкування, 

а з іншого боку − усвідомлює перспективу включення в загальноєвропейський 

і  англо-американський культурний філософський англомовний контекст. 

Отже, при сучасному перекладі філософських текстів українською мовою 

зберігається ряд проблем, серед яких − наївний погляд на переклад як на технічну 

процедуру, економічний аспект, нестача кадрів і відсутність україномовної 

академічної філософської школи. Незадоволеність якістю вітчизняної філософської 

продукції, з  одного боку, і  відношення до західноєвропейських і американських 

філософських текстів з іншого, створює ґрунт для відчуття постійного інформаційного 

відставання в  області філософського світорозуміння і розробки філософської 

методології. 
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Соціально-психологічні проблеми спілкування у віртуальній реальності 

Актуальність цього питання полягає в тому, що феномен віртуальної 

реальності має широкий вплив на свідомість молоді, яка не в силах протистояти її 

негативним елементам. 

Метою цієї роботи є аналіз віртуальної реальності; з’ясування соціально-

психологічних проблем спілкування у віртуальному просторі. 

Поняття «віртуальний» відоме давно і вперше трапляється у працях 

Аристотеля, Платона та інших. Всі вони запевняли, що віртуальний світ – це світ 

образів. Але з появою інформаційних технологій значно розширилися наші уявлення 

про віртуальність. Розвиток комп’ютерних технологій і засобів виводу даних 

спричинив створення різномаїття пристроїв, які можна застосовувати для занурення 

у віртуальний простір. 

У прямому сенсі віртуальна реальність є технічно конструйоване за допомогою 

комп’ютерних засобів інтерактивне середовище породження й оперування об’єктами, 

подібними до реальних або уявних, на основі їхнього тривимірного графічного 

уявлення, імітації їхніх фізичних властивостей, здатності впливу й самостійної 

присутності в просторі. 

Створюючи або знаходячи віртуальну гіперреальність, яка задовольняє 

людину, людина починає пов’язувати з нею всі великі надії, прагнучи одержати те 

mailto:anastasiiazot@gmail.com


Філософські та культурологічні проблеми людства 

 очима студентства 
 

Всеукраїнська студентська науково-практична конференція 

 
 
  

 
376 

 

задоволення, якого вона не може досягти в реальному житті. Тому уся основна 

життєва активність переміщується у віртуальне середовище, у якому людина 

починає проводити все більше часу. Цим самим сама собі готує пастку і стає 

залежною від технічних засобів. 

У реальному суспільстві існують правила, які наказують людині певної статті 

вести себе відповідним чином. А у віртуальному суспільстві може презентуватися в 

мережі, як особа протилежної статі. Тобто, в Інтернеті в результаті фізичного 

неподання партнерів по комунікації, втрачають своє значення бар’єрів спілкування, 

обумовлені характеристиками партнерів по комунікації, що виражені в їхньому 

зовнішньому вигляді: їхньою статтю, віком, соціальним статусом, зовнішньою 

привабливістю, а також комунікативною компетентністю людини. 

Анонімність спілкування в Інтернеті збагачує можливості самопрезентації 

людини, надаючи їй можливості не просто створювати про себе враження за своїм 

вибором, а й бути тим, ким вона захоче.  

За А. Жичкіною, «…спілкування в Інтернеті має характер доповнення до 

основного спілкування. Але воно може мати і замісний характер. Це відбувається в 

разі формування Інтернет-залежності (Internet-addiction)». Така залежність може 

говорити про те, що в реальному життя людина не отримує соціального визнання та 

має певні труднощі в реальному спілкуванні. 

Небезпеки надлишку віртуальної взаємодії підтверджується дослідженнями 

таких психологів, як С. Варашкевич, А. Іванов, Н. Носов, Н. Петрова, Н. Форман та ін. 

Особливе занепокоєння викликає комп’ютерна ігроманія, якою захоплюються діти та 

підлітки, головне завдання яких є розвиток своєї особи та опанування знаннями, 

уміннями і навиками, корисними в реальному житті, а не навиками вбивства і 

насильства, корисними у віртуальній реальності. 

Дуже важливо всіляко запобігати зловживанню знаходження у віртуальності і 

проводити негайну, хоч би роз’яснювальну роботу. Проте, роз’яснювальною роботою 

не допоможеш людям, що вже виявилися в стані залежності. Для психологічної 

допомоги таким людям розроблюється методичний інструментарій, відкриваються 

центри допомоги. А щоб обґрунтовано підійти до вирішення соціально-психологічних 

проблем спілкування можна завдяки медіа-освіти.  
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Висновок: Отже, можна зазначити, що віртуальна реальність – одна з головних 

проблем сучасності, тому її усебічно розглядають в різних галузях наукового 

пізнання. У нових соціокомунікаційних умовах людина знаходиться під дією 

неперервних потоків інформації, що транслює глобальна мережа – Інтернет. 

Досліджені певні соціально-психологічні проблеми спілкування, до яких відносять: 1) 

Інтернет, який створює ілюзію живого спілкування; 2) відсутність живого зворотного 

зв’язку може загальмувати розвиток людини; 3) нерозуміння всіх аспектів всіх 

аспектів віртуалізації реального світу підростаючим поколінням. 
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ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЦІННОСТЕЙ ДИТИНИ В УМОВАХ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ 

СУСПІЛЬСТВА 

Анотація. Стаття ґрунтується на результатах аналізу робіт зарубіжних та 

вітчизняних вчених, присвячених філософським проблемам формування системи 

цінностей дитини. Проаналізовано існуючі наукові концепції з досліджуваної теми. 

Ґрунтуючись на результатах проведеного аналізу, було визначено специфіку впливу 

інформатизації суспільства на формування системи цінностей дітей. 

Актуальність дослідження. В умовах інформатизації суспільства 

формування ціннісних орієнтацій дітей є важливим чинником їхнього духовного 

розвитку. У зв’язку з цим провідного значення у формуванні духовно-моральних 

цінностей набуває світогляд особистості, на основі якого формується система 

ціннісних орієнтацій. Формування ціннісних орієнтацій тісно пов’язане з цінностями 

суспільства. Сьогодні, в умовах росту значення інформаційних технологій у 

повсякденному житті, важливим і актуальним є осмислення процесу формування 

системи цінностей дитини в цих умовах. 

Мета статті – дослідження формування системи цінностей дитини в умовах 

інформатизації суспільства та визначення оптимальних умов, за яких систему 

цінностей дитини буде сформовано здоровою. 

Розвиток людини, що відбувається через пізнання загальнокультурних 

цінностей, розуміння гармонії природи та людини, відображається у 

соціокультурному підході. Цей підхід передбачає існування у особистості ієрархії 

цінностей. Відчуття цілісності понять «істина», «добро», «краса» виражається у 

відчутті цілісності світу створеного людиною. На сьогоднішній день масова культура 
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суспільства споживання руйнівним чином впливає на усвідомлення цілісності даних 

понять. 

В останні роки поряд з входженням у повсякденне життя поняття 

«інформаційне суспільство» досить міцно закріплюється також таке поняття як 

«суспільство віртуальне». Проте, коли інформаційне суспільство використовує 

інформаційні технології для покращення якості свого суспільного життя, члени 

віртуального суспільства – люди, які перебудували своє особисте життя під 

віртуальну реальність. 

Так, на думку англійського футуролога, відомого спеціаліста з інформаційних 

технологій Джеймса Мартіна, початок 80-х років ХХ сторіччя можна було виділити 

два типи людей: «люди книги» та «люди екрану». «Люди книги» володіють достатньо 

великим обсягом уваги та усвідомлюють суть проблем, мислять стратегічно та 

розуміють істинне значення понять. До «людей екрану» відносять представників 

підростаючого покоління, дітей цифрового віку, які не читають книг, а лише занурені у 

гаджети. З дитинства їх психіка деформується від спілкування з комп’ютерами. Це 

призводить до формування звички миттєвого реагування оточуючого середовища на 

їх запити. Такі діти не мають звички дослухати, постійно змінюють тему та хочуть 

рухатись далі. 

Процес виховання дітей, який відбувається під впливом інформаційних 

технологій, призводить до змін структури особистості дитини. Дані зміни 

виражаються у формуванні віртуального «Я», через яке дитина презентує себе в 

мережі Інтернет. Так, використовуючи такі особливості Інтернету, як конфіденційність 

та анонімність, підростаюче покоління реалізує ті приглушені потреби, які не може 

реалізувати у реальному житті без негативних наслідків. Крім того, у користувача 

мережі з’являється нагальна потреба бути «онлайн» щоб відслідковувати всі процеси 

та зміни, що відбуваються на його сторінках у соціальних мережах тощо. 

Також, негативним наслідком впливу віртуальної реальності на усвідомлення 

свого місця та основних функцій майбутніх чоловіків та жінок є можливість 

використовувати у мережі вигадані характеристики: стать, сік, рід занять, ім’я, образ. 

Сучасні психологи дискутують на тему наявності кліпової свідомості у 

молодого покоління, яке виражене у виконанні великої кількості завдань одночасно. 
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Нормальним для сучасного підлітка є виконувати домашнє завдання, спілкуватись по 

телефону, слухати музику та дивитись телевізор одночасно. 

Внаслідок цього увага переключається, мислення стає фрагментарним, 

аналітичні здібності знижуються, читання книг для таких дітей є нецікавим. Виникає 

гіперактивність, дефіцит уваги – невміння концентруватись, небажання докладати 

надмірних зусиль для вирішення будь-яких питань. 

Ключовою діяльністю підлітків є спілкування. Абсолютно впевнено можна 

констатувати, що на характер спілкування молоді суттєво вплинули комп’ютерні 

технології та віртуальне спілкування. Однією з особливостей віртуального 

спілкування є конфіденційність, яка надає можливість залишитись невпізнаним. Ця 

особливість дає можливість залишитись невпізнаним, що дозволяє залишитись 

безкарним та не покидати зону комфорту під час спілкування. Ще одна особливість 

полягає у приведення в активну фазу несвідомих механізмів. Листування у чатах та 

на форумах надає можливість фантазувати, шукати приховані підтексти, грати зі 

змістом, що може призвести до закоханості та стосунків. Наступну особливість 

віртуального спілкування можна визначити як швидкоплинність, короткостроковість, 

що пов’язано з потенційною можливістю вибору нових користувачів. Почуття довіри, 

що виникли миттєво та не очікувано, можна перервати не менш легко, ніж вони 

виникли. 

Підводячи підсумок сказаному, можна підкреслити позитивні та негативні 

особливості віртуального спілкування. До позитивних можна віднести те, що 

спілкування не залежить від відстані між тими, хто спілкується. До негативних 

особливостей спілкування в мережі Інтернет належать його віртуальність, штучність, 

відсутність бажання спілкуватись віч на віч. 

Занурені у планшети та телефони, «покоління Великої цифри» сприймає життя 

як перелік однакових щоденних дій, споживацькі життєві погляди реалізуються через 

душевну лінь. У дітей не має бажання усвідомлювати справжній зміст подій. Це 

призводить до того, що коли щось непокоїть дитину, вона одразу блокує дану подію 

та перемикає увагу на щось більш зручне. З іншого боку, факт доступності вищої 

освіти, світова глобалізація впливають не найкращим чином на процес освіти. 

Зважаючи на викладене вище, можна додати, що актуальним є особливий 

психолого-педагогічний підхід до виховання дітей та підлітків, який повинен 
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базуватись на вікових православних традиціях та моральних якостях педагога. 

Логічним у сучасному цифровому середовищі є використання it-технологій під час 

навчання у поєднанні з серйозним науковим підходом, що базуватиметься на 

понятійному мисленні та поглибленні пізнаваного. 

Тобто, здоровий розвиток дітей в умовах інформатизації суспільства багато в 

чому визначається тим, яким чином особистість задовольнятиме свою потребу у 

інформації, якими інформаційними каналами користуватиметься, якими інтересами 

керуватиметься, якої якісної зміни набуде система цінностей, котра є найважливішим 

критерієм відбору інформації. На основі даної системи цінностей відбуватиметься 

саморозвиток, самовдосконалення особистості зокрема та суспільства в цілому. 
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ВІРТУАЛЬНА БІДНІСТЬ УКРАЇНЦІВ 

Всі ми звикли сприймати явище що називається – бідність, як щось негативне. 

Але Україна є країною парадоксів і багаточисленних колізій. Саме тому явища, в 

тому числі і політичні, розглядати з раціональних позицій досить важко. Хоча якщо 

подивитися на деякі події під призмою якраз ірраціональності, то встановлюється що 

явища прості у своєму сприйнятті.  

Давайте же з’ясуємо що таке бідність, яким чином вона може бути віртуальною 

і чому українцям вигідно бути бідними у сучасних умовах. 

Взагалі, бідність – це неможливість внаслідок нестачі коштів підтримувати 

спосіб життя, притаманний конкретному суспільству в конкретний період часу. Це 

означає, що бідні верстви населення не можуть відповідно харчуватися, оплачувати 

житло та комунальні послуги, лікуватися та відпочивати, вчитися самі та забезпечити 

оплату навчання своїм дітям. 

У документах ООН підкреслюються чотири основних прояви бідності: 1) 

коротке життя; 2) низька професійно-освітня підготовка; 3) позбавлення економічної 

бази нормального життя — чистої питної води, медичних послуг, якісного 

харчування; 4) усунення від суспільного життя. Українці з усього цього не мають 

лише суттєвих проблем з питною водою. Щодо інших, то жителі України усунуті від 

вирішення будь-яких суспільно значущих проблем, погані освітні послуги і структури 

освіти загалом дають одразу дві проблеми – низький рівень медичних послуг, а вони 

дають коротку тривалість життя.  

Якщо ж ми кажемо про віртуальну бідність, то це такий стан людини за якого 

формально людина не має коштів на умови, що визначаються у звичайному терміні 

бідності, хоча насправді ці кошти є на віртуальних рахунках у банку чи організації з 

будь-якої країни світу. 
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Загалом така ситуація пов’язана з двома тенденціями сучасного світу: 

глобалізмом та віртуалізацією світу. Глобалізація дала змогу жителю будь-якої 

держави мати контакти у будь-якій точці світу. Віртуалізація ж призвела до того, що 

люди отримали змогу бути економічно незалежними і будь-які органи державної 

служби, якщо діяльність не очевидно пересікається з кримінальними справами, не 

будуть проінформовані про «додаткові» доходи будь-якого громадянина. При цьому 

обидва ці явища не є конкретними виразниками створення і реалізації віртуальної 

бідності в Україні, але якби не існувало хоча б одного з цих факторів сама імітація 

бідності не була б така переконлива і швидко зішла нанівець.  

Чому ж саме Україна є яскравим прикладом віртуальною бідності? Це 

пов’язано з 5 факторами притаманними саме Україні, крім двох вищезазначених – 

глобалізму і віртуалізації. Першим фактором є можливість заробити кошти 

незаконним шляхом на багатьох місцях роботи. Другий фактор пов’язаний з першим 

– можливість обійти законодавство з найменшими втратами. Третій фактор – широке 

розповсюдження систем з виводу грошей будь-якою особою. Четвертий фактор 

створюють державні служби, які тісно пов’язані чи готові допомогти у вирішенні будь-

яких питань незаконних питань за винагородження. І п’ятий з тим, що в Україні 

існують численні колізії щодо дублювання функцій різними органами державної 

влади. 

Проблема бідності в Україні, як це не дивно – не соціальна , а економічна і 

політична. Як тільки влада почне працювати з економічними та політичними 

факторами бідності, одразу можна сподіватися на успішне поборення проблеми 

бідності в Україні. 

Українці, так склалося історично, не сподіваються на піклування і повне 

забезпечення від держави. Але в сучасних умовах саме влада є штучним 

регулятором і фактором стримування економічного збагачення населення. Високі 

податки, не прозора система оподаткування, преференції для людей близьких до 

влади, рейдерські захоплення підприємств, все це створює негативний фон для 

потенційних інвесторів з-за кордону і антимотивацію для українців, які мають на меті 

відкрити власний бізнес. 

Віртуальна бідність, безумовно, є негативним фактором взаємовідносин на 

рівні людина-людина та людина-держава тому що це по-суті явище завдяки якому 

жителі країни неконвенційним шляхом задовольняють власні фінансові потреби. З 
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іншого ж боку – це результат провальної економічної і соціальної політики влади в 

державі, що залишила людей наодинці з власними проблемами, які вони вимушені 

були вирішувати самі без допомоги держави. 

І тому врешті решт можна прийти до висновку, що українцям вигідно бути 

бідними у нині існуючій державі Україні. Тому що завдяки такій віртуальній бідності 

українці мають змогу не сплачувати досить високі податки і при цьому бути майже чи 

повністю автономними по відношенню до держави. 

Явище віртуальної бідності є неприємним як для держави тому що без 

реальної інформації неможливо адекватно розглядати поточні проблеми, так і для 

пересічних громадян, що страждають від осіб які не виконують свої обов’язки жителів 

держави в повній мірі. Але ситуація не є критичною. Вирішення даного питання 

залежить від політичної волі осіб, що знаходяться при владі та адекватності 

прийняття рішень з нагальних питань. 
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ПРОТИДІЯ ТЕХНОЛОГІЯМ МАНІПУЛЮВАННЯ СВІДОМІСТЮ ЯК ЧИННИК 

ЗМІЦНЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ 

Свідомість кожної людини від народження піддається різним способам 

маніпулювання, кінцевою метою яких прийнято вважати соціальну адаптацію 

індивіда у суспільстві. Але з давніх часів маніпулятивні дії використовували також 

задля перетворення як конкретної особи, так і широких мас населення у слухняне 

знаряддя задля задоволення вимог маніпулятора. У різні роки це були церква, 

правителі, політики й інші впливові діячі. Та якщо раніше використовували 

примітивні, частіше всього вербальні, методи маніпуляції людською свідомістю, то з 

розвитком науково-технічного прогресу у ХХ ст. їх коло й можливості значно 

розширились, спричинюючи важкі наслідки для країни та її населення, провокуючи 

кризи, збройні конфлікти чи навіть війни.  

Соціально-економічний і політичний стан в нашій державі й у світі загалом 

змушує дослідників по-новому розглянути проблему національної безпеки задля 

вироблення механізмів протидії і збереження добробуту. 

Різні аспекти маніпулятивних дій розглядали у своїх працях як зарубіжні, так і 

вітчизняні вчені. Серед дослідників політичної комунікації вагомими є праці таких 

вчених як Е. Шостром, Б. Берельсон, Р. Дентон, А. Елліс, Д. Мартін, Г. Франке. Ряд 

російських дослідників займалися питаннями політичного маніпулювання, зокрема 

Є. Доценко, С. Кара-Мурза. Щодо вітчизняних вчених, проблемами індивідуального й 

масового маніпулювання займалися Л. Леонтьева, Г. Почепцов, Л. Кочубей, 

І. Нагорний. Аналізуючи вагомі внески дослідників, все ж варто зауважити наявність 

неоднозначних поглядів та розбіжностей стосовно аналізованої проблеми. 
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Першочергово слід звернути увагу на термінологічні аспекти питання. Слово 

«маніпуляція» утворене з двох латинських слів «manus» – рука та «ple» − 

наповнювати і мало позитивне значення − «керувати зі знанням справи». Згодом цей 

термін набув метафоричного значення і застосовувався відносно дій, пов’язаних із 

фокусами, картковими іграми та іншими маніпуляціями, де цінувалося вміння 

відволікти чи розпорошити увагу спостерігачів. Пізніше маніпуляцію розглядали як 

спробу «перетворити людину на маріонетку» чи «спіймати на гачок». Дефініція 

терміну згодом розширилась також до майстерності створення ілюзії, що особа 

самостійно приймає та виконує рішення, в той час як вони їй навіювались [4, С. 43]. 

Нині найактивніше термін «маніпуляція» використовують у полі міжособистісних 

контактів і у сфері керування масовою свідомістю. Є. Доценко визначає маніпуляцію 

як вид психологічного впливу, мистецьке виконання якого призводить до прихованого 

збудження в іншої людини прагнень, які не збігаються з її актуальними бажаннями [4, 

С. 145]. При цьому успішність маніпуляції значно залежить від широти і гнучкості 

арсеналу засобів психологічного впливу маніпулятора. 

Варто наголосити, що більшість вчених надають негативного значення 

поняттю маніпулювання, хоча є й прихильники протилежної думки. У своїх 

дослідженнях М. Бабюк надає маніпуляції місце серед переплетення багатьох 

соціальних стосунків, зокрема між суперництвом, соціальним управлінням, 

співробітництвом тощо. Складність чіткого окреслення семантики маніпуляції полягає 

й у різних підходах авторів, позиція яких накладає суттєвий відбиток на визначення 

суті терміну. Психологічний підхід акцентує увагу на міжособовій маніпуляції, 

приділяючи основну увагу механізмам психічного впливу. У політології маніпулятивні 

дії розглядають відповідно до подій, які відбуваються «тут і зараз» [1, С. 9].  

Ґрунтовністю з цієї теми відзначається робота С. Кара-Мурзи, в якій зазначено, 

що симптомами й ознаками прихованої маніпуляції можуть бути: емоції, мова, 

сенсаційність і терміновість, дроблення, повторення, вилучення з контексту, 

тоталітаризм рішення, тоталітаризм джерела повідомлень, змішання інформації й 

думки, активізація стереотипів, прикриття авторитетом, некогерентність 

висловлювань і т.д. [5].  

При реалізації маніпулятивних технологій використовуються такі засоби 

управління людською свідомістю: 

- ЗМІ (Інтернет, преса, радіо, ТБ); 
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- літературні і мистецькі надбання; 

- навчальні та агітаційно-пропагандистські матеріали (рекламна 

продукція, підручники, енциклопедії, різноманітні наочні матеріали тощо); 

- енергоінформаційні засоби (радіоелектронні прилади, спеціальні 

пристрої, випромінювачі, що передають електромагнітні, звукові та інші хвилі);  

- лінгвістичні засоби (певна термінологія, що має неоднозначний переклад 

іншими мовами, окремі мовні одиниці); 

- особисте індивідуальне та групове спілкування (під час навчання, на 

роботі, у родині, повсякденному житті тощо);  

- психотропні засоби (транквілізатори, галюциногени, алкоголь, наркотики, 

певним чином структуровані ліки тощо) [3, с. 122].  

В українських суспільно-політичних умовах життя створено сприятливі умови 

для різноманітних маніпуляційних дій. Так, активно використовують інформаційно-

психологічний вплив на населення (конфронтації між різними групами населення, 

етнічними, релігійними тощо, гостросоціальні акції). Дієвими також є комбінування 

соціологічних чи статистичних даних, викривання «таємних документів», «листів» 

тощо.  

Діюча політична верхівка України обізнана із сучасними маніпулятивними 

технологіями і активно ними користується. Більшою мірою використовують 

звинувачення дій попередньої влади, що стали перешкодою при виконанні гасел, 

проголошених перед виборами; імітують активні дії, що нібито своїми позитивними 

наслідками не дають погіршитись ситуації у державі; оперують документами і 

фактами, які є доказами досягнень певного обсягу роботи. Таким чином, у населення 

створюється ілюзія, що в близькому майбутньому будуть зміни на краще. Якщо цього 

не стається, знаходять винуватців, карають їх і проголошують новий шлях розвитку 

країни. Наявність значної кількості політичних партій також дозволяє перекладати 

відповідальність у тій чи іншій ситуації. Результатом таких дій є низький соціально-

економічний рівень держави, акції протесту, сутички, конфлікти, оскільки ціллю 

маніпуляцій є лише боротьба за владу, а не піклування про населення. Тому 

більшість українців перейшли у позицію споглядання і бездіяльності з переконанням, 

що вже нічого неможливо вдіяти, а під час виборів просто намагаються вибрати 

менше зло. 
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Внутрішньодержавний маніпулятивний вплив підкріплюється і 

зовнішньополітичним, зокрема з боку Росії. За три роки війни інформаційна 

пропаганда з боку російських владних діячів не відмовлялась від жодних методів, 

оприлюднюючи шокуючі абсурдні факти у ЗМІ, підмінювали поняття, «підтасовували 

карти». Ці методи, на жаль, дали свої результати, змусивши розгубитись в 

однозначності міркувань щодо ситуації, яка склалася, не лише українців, але й 

світову спільноту. 

Крім того, необхідно підвищувати політичну культуру суспільства, 

вдосконалювати виборче законодавство, посилити суспільний контроль за виборами. 

На жаль, темпи вирішення цієї проблеми значно поступаються розвиткові технологій 

маніпулювання. Передусім, варто вдосконалити виборче законодавство, яке чітко 

визначатиме відповідальність за всі види порушень у ході виборчого процесу. 

Напередодні чергових виборів в Україні видно, як учасники виборчої кампанії 

нехтують законами, в результаті чого вибори перетворюються на сумнівний захід. Всі 

поправки до законодавства про вибори повинні розроблятися з урахуванням 

сучасних наукових досліджень і досвіду сучасних політичних організацій, які 

займаються виборами. Такі редакції законів повинні містити відповідальність не 

тільки за види порушень на виборах, здійснювані сьогодні, але й за ті види технологій 

«чорного піару», застосування яких можна припустити. 

Важливе значення для національної безпеки держави має рівень політичної 

культури населення. Для його підвищення необхідно впроваджувати у вищих і 

середніх навчальних закладах соціально-політичні дисципліни. Позитивний вплив на 

населення матимуть й спеціальні теле- та радіопрограмми, під час яких 

роз’яснювався права громадян, розкривалися методи і технології маніпуляційного 

впливу.  

Що стосується вивчення явища віртуальної реальності – це чинник маніпуляції 

свідомістю й підсвідомістю людини в даній системі. Психологічну залежність від 

перебування у віртуальній реальності прищепити зовсім нескладно, що зумовлено, 

передовсім об’єктивними психологічними чинниками. Можна сказати, що можливість 

маніпулювання свідомістю в системі віртуальної реальності – це факт, який вже мало 

в кого може викликати сумніви. Нині вже існує тенденція до цілеспрямованого впливу 

на свідомість людини через Інтернет. Цікавим для вивчення є аспект можливого 
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використання Інтернету як украй інтегрованого інформаційного поля, здатного 

конденсувати прояви волі, передаючи їх на відстані без обмежень [12].  

Сучасна реклама таїть у собі величезну небезпеку. За рахунок постійного 

повторення реклама міцно закріплюється в підсвідомості. Найважливіше полягає в 

тому, що підсвідомість фіксує зовсім не рекламований товар, а ствердження тих 

цінностей, які використовували творці реклами для найбільш ефективного впливу. 

Найлегше привернути увагу глядача, звертаючись до низьких інстинктів і бажань.  

Слід пам’ятати, що ми живемо в інформаційну епоху і що наші бажання є 

об’єктами маніпуляції. Ми – наша свідомість і підсвідомість – перебуваємо під 

постійним впливом інформаційних потоків. Необхідно усвідомити, що свобода нашої 

волі знаходиться під загрозою, і для того, щоб її захистити, треба мати чітке 

уявлення про всі ті прийоми маніпулювання свідомістю, які застосовуються проти 

нас. Захист від маніпуляцій свідомістю вимагає свідомої активної дії з боку кожного 

індивіда. Знаючи прийоми маніпулювання, можна виробити відповідні механізми 

захисту. 

Таким чином, дослідження маніпулятивних технологій, які стрімко 

розвиваються, є вкрай важливою, нагальною справою. Оскільки детальне їх 

вивчення дозволить виробити ефективні алгоритми протидії і боротьби з руйнуючими 

наслідками інформаційно-психологічного впливу. Можна окреслити такі основні 

способи захисту від маніпуляцій: підвищувати політичну культуру суспільства, 

вдосконалювати виборче законодавство, посилити суспільний контроль за виборами. 

Крім того важливим є і саморозвиток кожної конкретної особистості, оскільки помітити 

та усвідомити маніпулятивні дії досить складно. А також потрібно вміти критично 

мислити, аналізувати, співставляти факти. Якщо ми відчуваємо, що інформація 

оминає свідомість та діє на підсвідомість, необхідно вимкнути джерело інформації. 

Дослідження з окресленої теми не вичерпують всіх аспектів питання, тому існує й 

існуватиме необхідність більш глибокого та всеохоплюючого вивчення проблеми. 
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Інформаційна складова європейської інтеграції України: можливості та загрози 

Європейська інтеграція є багатоаспектним процесом, що виявляється як у 

посиленні зв’язків між країнами-членами ЄС, так і у подальшому розширенні 

Євросоюзу. Кожний з цих вимірів має відповідне інформаційно-комунікативне 

забезпечення. Для України є актуальним досвід інформування населення в контексті 

приєднання нових членів. 

Сучасна зовнішньополітична ситуація спрямовує нас до висновку, що 

розширення Європейського Союзу має певні обмеження інституційного, політичного, 

фінансово-економічного та інтелектуального характеру. Події останніх років свідчать 

про те, що в процесі подальшого розширення ЄС на схід настала «стратегічна пауза» 

[2, С. 8], яка не може бути проігнорована Україною в контексті розробки нею власного 

євроінтеграційного курсу та європейської політики в цілому. Внутрішньополітична 

ситуація вимагає досягнення сталого (на противагу поширеному ситуативному) 

консенсусу в трикутнику Президент – Уряд – Парламент та у відносинах влада – 

опозиція з питань євроінтеграційного курсу країни, запровадження консолідованої 

відповідальності політичних сил за впровадження цього курсу; перехід від чинної 

«стратегії наміру» до «стратегії підготовки до вступу» [2, С.32].  

Мобілізація громадської підтримки має бути лише результатом та 

комплементом до послідовної й змістовної державної політики європейської 

інтеграції, що забезпечує необхідні внутрішні трансформації суспільства. 

Поточне інформування у сфері європейської інтеграції України – це 

систематичне надання реципієнтам інформації відповідно до їхніх потреб та згідно з 

умовами демократичного врядування з метою найефективнішого висвітлення 

реалізації євроінтеграційного курсу держави та ознайомлення зі структурами, 

принципами і завданнями співпраці в ЄС.   У межах поточного інформування у сфері 

європейської інтеграції України доцільно реалізувати такі інформаційні потоки:  
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 Спрямований на задоволення потреб споживачів. Зміст потоку 

визначають за допомогою проведення соціологічних опитувань, фокус-груп та 

глибинних інтерв’ю.    

  Спрямований на передачу оперативних фактів. З’являється разом з 

появою нової інформації та матеріалів. Потік ґрунтується на відомостях щодо 

перебігу офіційних подій, розвитку релевантних внутрішніх реформ та даних про 

відповідні незаплановані заходи і надзвичайні ситуації.    

  Спрямований на підтримку певного рівня знань реципієнтів. Зміст 

потоку становлять основні факти щодо процесу європейської інтеграції України та 

функціонування ЄС. Це передача так званого компендіуму знань, яким мають 

володіти громадяни і який створює можливість брати участі цих громадян у 

відповідному суспільному діалозі, ухвалювати свідомі рішення щодо вступу держави 

до Євросоюзу [3, С. 2]. 

Для успішної інтеграції України в світові глобалізаційні процеси потрібна 

ефективна довгострокова стратегія. Ця стратегія повинна бути комплексною та 

охоплювати усі сфери економічного життя. Україна повинна обрати свою модель 

розвитку: чи направляти усі свої зусилля на експортно-сировинну модель розвитку, 

чи виходити на світовий економічний ринок як вже повноправний партнер.  

Перший етап стратегії повинен будуватись на підтримці вже існуючих 

досягнень: допомога країнам, які її потребують, активна участь у міжнародних 

організаціях та у вирішенні глобальних проблем.  

На другому етапі зовнішньоекономічна стратегія стимулювання процесу 

глобалізації повинна передбачати: активну інтеграцію; зміцнення валюти країни; 

налагодження експортно-імпортних зв’язків, збільшення товарообігу; поєднання 

експортно-орієнтованої економіки з власним конкурентоспроможним виробництвом; 

вдосконалення законодавства та інвестиційного клімату; поліпшення рівня життя 

населення; спрямування інвестицій на розвиток інфраструктури; участь у діяльності 

міжнародних організацій, налагодження інтеграційних зв’язків; участь у побудові 

нової фінансової архітектури та інші заходи [1, С. 15]. 

Україна завжди була і буде на перетині геополітичних інтересів, але своє місце 

розташування не вдавалося використовувати з користю для країни. Головним 

завданням для української влади має стати використання свого вдалого місця 
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розташування, а не знаходиться в залежності від інших геополітичних гравців на 

світовій арені. Зовнішньополітична орієнтація України повинна відповідати 

внутрішньополітичним потребам країни і її народу [1, С. 70]. 

Світовий політичний процес сьогодні зазнає постійних трансформацій. 

Взаємовплив окремих держав, регіонів на суспільно-політичну ситуацію в світі є 

колосальним. Україна, як держава на межі східної та західної цивілізацій зазнає 

впливів частіше за інші країни. В той же час, демократичні перетворювання, які 

сколихнули український народ в останні декілька років, значно вплинули на 

політичний процес у регіоні, та навіть у світі. Тому дослідження місця України у 

світовому політичному процесі стало актуальною темою.  
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ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ 

БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 

Захищаючи свої інформаційні інтереси, кожна держава має дбати про свою 

інформаційну безпеку. Цього ж вимагає і зміцнення української державності. 

Збалансована державна інформаційна політика України формується як складова 

частина її соціально-економічної політики, виходячи з пріоритетності національних 

інтересів та загроз національній безпеці країни. Із правової точки зору вона 

ґрунтується на засадах правової демократичної держави і впроваджується шляхом 

розробки та реалізації відповідних національних доктрин, стратегій, концепцій та 

програм згідно із чинним законодавством. В Україні назріла об’єктивна потреба у 

державно-правовому регулюванні науково-технологічної та інформаційної діяльності, 

що відповідала б реаліям сучасного світу та рівню розвитку інформаційних 

технологій, нормам міжнародного права, але водночас ефективно захищала б власні 

українські національні інтереси. Відносини, пов’язані із забезпеченням інформаційної 

безпеки, як найважливіші сьогодні для суспільства та держави вимагають 

найшвидшого законодавчого регулювання. 

Проведення вдалої інформаційної політики може суттєво вплинути на 

розв’язання внутрішньополітичних, зовнішньополітичних та військових конфліктів. 

Інформаційна безпека є однією із суттєвих складових частин національної безпеки 

країни, її забезпечення завдяки послідовній реалізації грамотно сформульованої 

національної інформаційної стратегії в значній мірі сприяло б забезпеченню 

досягнення успіху при вирішенні завдань у політичній, соціальній, економічній та 

інших сферах державної діяльності. Вивченням ролі держави у формуванні 

інформаційного суспільства займаються такі вчені як І. Арістова [1, С. 354], 

Г. Почепцов [2, С. 663] та ін. Ряд публіцистів, такі як В. Супрун [3], В. Ярочкін [4] 

розробили основні принципи забезпечення інформаційної безпеки. В той же час, 
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окремого дослідження вимагають структурно-функціональні аспекти процессу 

гарантування інформаційної безпеки. 

У ст. 17. Конституції України зазначено: «Захист суверенітету і територіальної 

цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є 

найважливішими функціями держави, справою всього українського народу» [5]. 

Інформаційну безпеку слід розуміти як сукупність засобів забезпечення 

інформаційного суверенітету України [6, С. 320], захист інформаційної сфери від 

зовнішніх і внутрішніх інформаційних загроз. Ця безпека має включати ефективну 

протидію сукупності інформаційних загроз. Необхідність гарантування інформаційної 

безпеки зумовлюється, по-перше, потребою забезпечення національної безпеки 

України в цілому, по-друге, існуванням таких загроз інформаційній сфері країни, які 

можуть завдавати значної шкоди загальним національним інтересам, по-третє, 

врахуванням того, що за допомогою інформації можна впливати на зміну свідомості і 

поведінку людей. Завдання інформаційної безпеки – створення системи протидії 

інформаційним загрозам [7] та захист власного інформаційного простору, 

інформаційної інфраструктури, інформаційних ресурсів держави. При виникненні 

криз, загостренні конфліктів інформаційна боротьба може перерости в інформаційну 

війну, яка здійснюється за допомогою інформаційної зброї. Показниками, виступають 

цілеспрямованість, масштабність та комплексність дій тощо. Деякі засоби, які зараз 

прийнято відносити до інформаційної зброї, такі, наприклад, як спеціальні 

психологічні операції, існують та активно застосовуються досить давно, інші, 

зокрема, специфічні комп’ютерні засоби боротьби, з’явилися лише кілька років тому. 

Але всі вони мають дещо спільне – вони засновані на ідеї опосередкованого впливу 

на матеріальний світ. Головна інформаційна загроза національній безпеці – це 

загроза впливу іншої сторони на інформаційну інфраструктуру країни, інформаційні 

ресурси, на суспільство, свідомість, підсвідомість особистості, з метою нав’язати 

державі бажану (для іншої сторони) систему цінностей, поглядів, інтересів і рішень у 

життєво важливих сферах суспільної й державної діяльності, керувати їхньою 

поведінкою і розвитком у бажаному для іншої сторони напрямку. Власне, це є 

загрозою суверенітету України в життєво важливих сферах суспільної й державної 

діяльності, що реалізовується на інформаційному рівні. Стратегічне інформаційне 

протистояння є самостійним і принципово новим видом протистояння, здатним 

вирішувати конфлікт без застосування збройних сил у традиційному розумінні. Для 

вивчення закономірностей інформаційного протистояння та аналізу його кількісних 
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характеристик необхідно формалізувати як поняття рівня інформаційної озброєності 

держави, так і механізм еволюції ресурсного потенціалу конкретної держави та вплив 

зовнішнього оточення [8, C. 304].  

Кожна держава, що є частиною світового інформаційного простору, має 

виробити комплекс заходів для власного сталого інформаційного розвитку в умовах 

жорсткої конкуренції з урахуванням чинників інформаційної безпеки. Для цього 

необхідно: розуміння інформаційних атак та протистояння ним; створення 

программного забезпечення протистояння інформаційним атакам; аналіз показників 

інформаційних загроз з метою вдосконалення механізмів прийняття рішень в 

системах державного управління; забезпечення максимального захисту від зовнішніх 

впливів; аналіз стану і технічний аудит всіх засобів комунікації; консолідація 

діяльності органів державної влади та ЗМІ у сфері політичного інформування 

суспільства для нейтралізації негативного психологічного впливу в умовах криз та 

конфліктів. В Україні всі види інформаційних технологій, їхнього виробництва та 

засоби забезпечення цих технологій становлять спеціальну сферу діяльності, 

розвиток якої визначається державною інформаційною політикою та Національною 

програмою інформатизації. Визначення завдань Національної програми 

інформатизації, пріоритетних напрямів розвитку інформатизації, обсягів, джерел і 

порядку їх бюджетного фінансування покладається на Кабінет Міністрів України і 

щорічно затверджується Верховною Радою України. Національну безпеку України в 

інформаційній сфері слід розглядати як інтегральну цілісність чотирьох складових – 

персональної, публічної (суспільної), комерційної (корпоративної) й державної 

безпеки. Тому в процесі визначення характеру ризиків слід брати до уваги наступні 

елементи:  

- концептуальне засади політичної безпеки [9], її принципів, стандартів та 

правил, погоджених із чинним законодавством й принципами забезпечення 

безперервності системи інформаційної безпеки особистості, суспільства, 

комерційних (корпоративних) структур та держави;  

- визначення об’єктів та цілей;  

- визначення прийнятних з погляду забезпечення інтересів усіх суб’єктів 

структур встановлення контролю над об’єктами безпеки, а також оцінки ризиків та 

управління ризиками;  
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- визначення статусно-функціональних ролей, очікувань та міри 

відповідальності задіяних суб’єктів включно зі звітністю про події, які несуть 

потенційні загрози.  

Державна інформаційна політика повинна відбивати нагальні питання, що 

склалися у міжнародній сфері та сфері інформаційної безпеки тощо. Необхідним є 

забезпечення законодавчого захисту прав та інтересів всіх суб’єктів інформаційних 

відносин. Найскладнішими тут є такі завдання, що передбачають гармонійне 

забезпечення інформаційної безпеки держави, особи і суспільства з одночасним 

виокремленням нагальних пріоритетів, до яких слід віднести створення/відновлення 

основних точок захисту системи національної безпеки в інформаційній сфері, 

практичну реалізацію наведеної вище схеми створення ефективної системи 

інформаційної безпеки держави, перегляд списку нових інформаційних загроз, 

усунення наявних із визначенням ступеня можливих наслідків та рівнів їх 

інтенсивності. Основні акценти державної інформаційної політики повинні базуватись 

на забезпеченні права на достовірну, повну та своєчасну інформацію, свободу слова 

та інформаційну діяльність, недопущення втручання в зміст та внутрішню організацію 

інформаційних процесів, крім випадків, визначених законодавством відповідно до 

Конституції України; збереженні та вдосконаленні вітчизняного національного 

інформаційного продукту та технологій, забезпеченні інформаційної та національно-

культурної ідентифікації України у світовому інформаційному просторі; гарантуванні 

державної підтримки та розвитку ресурсів науково-технічної продукції та 

інформаційних технологій. 
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