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Особливості вияву антикорупційної діяльності у ЗМІ (на прикладі 

програми «Схеми» 

 

У дослідженні виявляємо особливості антикорупційної діяльності у ЗМІ (на 

прикладі програми «Схеми»). 

Ключові слова: корупція, ЗМІ, «Схеми», влада, чиновники. 

«Якби шахраї знали всі переваги доброчесності, то вони заради вигоди 

перестали б шахраювати»,-вважав американський політичний діяч, учений, 

журналіст Б. Франклін,).Цей вислів точно описує сучасне становище України. 

Означена проблема стала негативним чинником корозії чи не всіх державних 

структур, сприяючи все більш глибшому підриву суспільної безпеки. 

Зараз досить часто у процесі антикорупційної діяльності виникають питання 

та нерозуміння дій влади у всіх прошарках суспільства. «Україна зараз є одним 

mailto:gerasimenkoanna877@gmail.сom
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із ключових майданчиків боротьби проти корупції не лише в Європі, а й в усьому 

світі. Якщо антикорупційна діяльність в Україні зазнає поразки, це поставить під 

питання здатність всього світового громадянського суспільства змінювати 

загальноприйняті зловживання у країнах із перехідною економікою”-так оцінила 

ситуацію Делія Феррейра, голова правління Transparency International. 

Враховуючи всю складність економічного положення,  політичної ситуації, 

потреба відсічі загарбникам на Сході України, корупція  є важливою та 

актуальною проблемою, яка загрожує не тільки зниженням бюджету країни,  

економічного розвитку, а й існування країни взагалі. 

За останні роки в Україні у протидії з корупцією зроблено досить багато 

проєктів-антикорупційний закон та низка інших законодавчих актів протидії 

корупції, схвалення Концепції боротьби з корупцією, розроблено багато 

антикорупційних програм, на політичному рівні для запобігання корупції 

запроваджено організаційні заходи за участю правоохоронних органів та 

керівників інших державних органів. Однак ці здійснювані в державі та 

суспільстві заходи не привели до відчутних позитивних результатів у справі 

антикорупційної діяльності. Найбільш впливовішою системою заходів проти 

корупції є журналістика. Найвідомішою в журналістиці є програма «Схеми: 

корупція в деталях». Це щотижнева телевізійна програма журналістських 

розслідувань та аналітики про високопосадову корупцію, яка з’явилась в 2014 

році та досі активно діє. 

«Телевізійна програма «Схеми» – це взірець розслідувальної журналістики. 

Програма є спільним проєктом Радіо Свобода та UA:Перший. Завдяки своїм 

розслідуванням редакція програми розкриває та показує на всю країну та світ 

імена та обличчя тих, хто замішаний в корупційних справах. У кожному випуску 

програми в деталях ідеться про зловживання  політиками наданою їм владою, 

про всі афери зі статками держслужбовців та чиновників, про кумівство, 

незаконні дії та схеми. Розслідувальна журналістика й висвітлення спірних 

питань в авторитарних країнах вимагають багато відваги та великих запасів 
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витривалості. Інформація, яку публікують журналісти програми в результаті 

непростих досягнень у ворожому середовищі – життєво важлива та вирішальна 

для демократичних рухів в Україні. 

Найбільше розслідування програми «Схеми» про Віктора Медведчука 

перемогло на Національному конкурсі журналістських розслідувань. Матеріал 

«Американська мрія Віктора Медведчука»  авторства Максима Савчука, 

Любомири Ремажевської та Олександра Чорновалова журі конкурсу визнало 

найкращим розслідуванням року.  

У матеріалі журналістами було з’ясовано, що продукцію 

«Новошахтинського заводу нафтопродуктів», яким володіла дружина 

Медведчука Оксана Марченко, транспортують з самого анексованого Росією 

Криму. Фіналістами в цьому конкурсі було 12 робіт, п’ять з яких –авторства 

журналістів програми. 

Також журналісти схем отримали нагороду в конкурсі журналістських 

розслідувань ім. Василя Сергієнка у номінації «Найкраще розслідування у 

інтернет-ЗМІ» за спецпроект «Спадок у руїнах». «Спадок у руїнах» – це проект 

присвячений 24 будівлям, які руйнуються в центрі Києва. Приміром, початку 

2016 року на вулиці Богдана Хмельницького завалився будинок, загинули двоє 

людей, які проводили на об’єкті ремонтні роботи. Усі шукали, хто винен. 

Журналісти-розслідувачі визначили, хто був власником будівлі. Подумали, що 

таких будинків у Києві забагато, тому вирішили зробити окремий проект. 

Спочатку вибрали 50 будівель, але врешті скоротили список до 24 найцікавіших. 

Автори зібрали коментарі влади, яка має вирішувати подальшу долю будинків, 

що перебувають у руках недобросовісних власників, та з’ясували, які 

інструменти мають чиновники, аби вплинути на збереження культурної 

спадщини. 

Отже, основною метою державної політики в галузі протидії корупції є 

створення ефективної системи запобігання і протидії корупції,  виявлення та 

знищення наслідків викриття корупційних схем та махінацій. Успішні та вдалі 
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антикорупційні дії, можливі за умови антикорупційного законодавства та 

розширення прав людей, які займаються протидією корупції. Тому ефективність 

реалізації заходів для подолання корупції не може бути досягнути поодинокими 

діями, а потребує низки політичних, соціально-економічних, правових 

перетворень. 
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Features of anti-corruption activity in the media (on the example of the program 

«Schemes») 

 

Corruption is one of Ukraine's main problems, requiring immediate action and 

measures to address it. Some researchers believe that corruption became a major 

political problem in the late twentieth century. The main center for fighting and 

disseminating information about corruption is the media. 

Key words: corruption, mass media, "Schemes", power, officials. 
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Образ жінки-журналістки в інтернет-виданні: гендерний аспект 

 

Стаття присвячена актуальній проблемі розвитку гендерного аспекту в 

інтернет-виданнях України. Метою роботи є висвітлення образу жінок-

журналісток в національній інтернет-журналістиці. 

Ключові слова: ЗМІ, інтернет, мас-медіа, жінка, журналістка, гендер. 

Жінки в журналістиці – це люди, які займаються журналістикою. Коли 

журналістика стала професією, жінки за звичаєм були обмежені у доступі та 
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зіткнулися зі значною дискримінацією. Проте жінки працювали редакторами, 

репортерами, спортивними аналітиками та журналістами навіть до 18 століття. 

Творча самореалізація жінок у журналістиці, теж не на найвищому рівні. 

Зрозуміло, що зараз журналістика – професія жіноча. Серед студентів – 

переважна більшість дівчат. Цей показник і серед співробітників ЗМІ. Однак їм 

дуже важко «добути місце під сонцем» – очолити провідні медіа та отримати 

прихильну критику. 

При цьому жіноча тематика не користується в редакціях повагою, швидше 

до неї ставляться з глузуванням. Проте Україна не виняток – фемінізація 

журналістики відбувається в Латвії та Росії, але найчастіше жінки не 

наважуються повідомляти про становище власних посестер або не вважають за 

необхідне висувати до центру уваги «жіночі труднощі». Проблема гендерної 

нерівності в інтернет-журналістиці України явна, проте вже не така насущна, як 

кілька років тому. Жінки становлять суттєву частку журналістської «армії» і 

беруть участь у формуванні редакційної політики. 

За даними підрахунків, у трьох найбільш пристойних, найбільш 

відвідуваних національних інтернет-порталах кількість жінок-журналісток вже 

становить близько п'ятдесяти відсотків, у числі позаштатного авторства ця цифра 

нижча на десять відсотків і вже зовсім небагато журналісток серед колумністів і 

блогерів. У підсумку, загалом у цифрових медіа чоловіки як автори переважають 

над жінками. Слід зазначити, що це звичайна картина більшості засобів України. 

Найвищі кількісні показники в деяких областях визначаються тим, що жінки 

найчастіше очолюють видання «меншого рангу», в невеликих містах або 

районних центрах. 

Основна група жінок, схильна до вікового утиску, – від 30 до 45 років. Це 

пояснюється тим, що їм доводиться приділяти увагу не тільки роботі, а й догляду 

за дітьми, що, у свою чергу, призводить до зупинки кар'єрного зростання і, 

відповідно, нижчої заробітної плати. Відштовхуючись від загальної статистики 

зайнятості жінок на роботі, в сім'ї в середовищі великого міста можна осмислити, 
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чому більшість професіоналок у журналістиці не береться задарма. 

Диспропорція в оплаті праці за статевою ознакою в журналістиці значно більше 

виражена, ніж на ринку праці в Україні загалом. За даними Держстату, жінки в 

середньому отримують менше чоловіків на тих самих посадах. У галузі ЗМІ в 

Україні цей показник різниці становить 33%. Виходячи з цього – зарплата ще 

одна річ, з якою жінкам-журналісткам теж доводиться скрутно. 

Таким чином дискримінація жінок проявляється й у інших аспектах. 

Першим підтвердженням чоловічої переважання та дискримінації жінок на 

підставі статі виступає факт звичайної для української мови використання 

переважно слів чоловічого роду. При цьому необхідно наголосити, що деякі 

поняття не мають загальновизнаних та закріплених в офіційному мовленні 

«жіночих» аналогів, проте останнім часом українські засоби масової інформації 

вдаються до позначення жіночої професійної, політичної, публічної 

приналежності: скажімо, письменниця, поетеса, авторка, журналістка. 

Також, часто відзначається своєрідність «жіночого стилю» у негативному 

контексті. Жінки-журналістки, які виховують дітей, стикаються і з іншою 

формою дискримінації – утиском прав співробітників із сімейними 

зобов'язаннями. У разі нестабільного ринку праці керівництво редакцій 

найчастіше негативно ставиться до гнучкого графіку роботи молодих матерів, до 

лікарняному чи відпустки для догляду за дитиною. Народження дитини для 

більшості журналісток, як вдалося дізнатися, означає не лише кілька років 

перерви в роботі, а й часто втрату місця роботи в редакції. Звільнення вагітних 

нерідко практикується управлінням засобів. 

Жінкам важче підніматися службовими сходами, ця форма дискримінації 

часто продиктована небажанням багатьох керівників пускати у вузький 

«чоловічий клуб» лідера у спідниці. Жінкам іноді важче засновувати незалежні 

засоби масової інформації та вести медійний бізнес, тим більше, якщо вони 

мають «жіночу» спрямованість. Жінки стають жертвами насильства та грубості 

під час виконання професійного обов'язку. Побиття та погрози представницям 
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преси – не унікальність. Через фізичну слабкість жінки-журналістки найчастіше 

стають мішенню. Сексуальні претензії з боку управління – явище не настільки 

поширене, але досить демонстративне. 

Серйозним викликом для журналісток в Україні став тролінг і атаки ботів в 

інтернеті. Про них згадали 51% журналісток. Серед інших загроз у мережі 19% 

журналісток вказали злам акаунтів, 14% журналісток отримували погрозливі 

листи і на 6% вчинялися фішингові атаки. Загалом 42% респонденток стикалися 

з інтернет-загрозами. Такими є дані анонімного анкетування, проведеного ІМІ 

серед журналісток в усіх регіонах України. Журналісток також просили вказати, 

де саме вони стикалися з нападами, погрозами та іншими видами перешкоджань. 

Виявилося, що більшість опитаних наражалися на загрози, висвітлюючи 

конфліктні теми (42%). Експерти ІМІ також звертають увагу на той факт, що 10% 

респонденток вказали, що постраждали в редакції власного медіа. 

Все сказане вище дозволяє дійти висновку про наявність значної залежності 

засобів масової комунікації в Україні від стереотипних уявлень про громадську, 

професійну та духовну роль представників різних статей. Але засоби масової 

інформації поступово починають обходити класичні патріархальні стереотипи у 

створенні образів, портретів чоловіків та жінок, які займаються громадською 

діяльністю. Українське суспільство починає перейматися у повній мірі потребою 

змін. Це стосується як жіночої половини, так і чоловіків, які перестають 

дотримуватися і підкорятися постійним патріархальним стереотипам, вірять у 

здатність їх змінити, наважуються висловити свій протест. Гендерні тенденції в 

українському інтернет-просторі – тема не лише актуальна, а й вдячна. Дедалі 

більше жінок, нерідко використовуючи суто специфічну форму подачі 

матеріалів, інтенсивно візуалізуючись в електронних ЗМК, впливають на 

формування  суспільної свідомості. Інтернет-ЗМІ надають виняткові можливості 

безмежного розширення ґендерних тенденцій, а жінки-журналістки інтенсивно 

цьому сприяють. 
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The image of a woman journalist in an internet edition: gender aspect 

 

The article is devoted to the topical problem of gender development in online 

publications of Ukraine. The aim of the work is to highlight the image of women 

journalists in national online journalism. 
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У доповіді розглянуто питання виявлення матеріалів з ознаками замовності 

у ЗМІ. Виокремлено роль «джинси» в друкованих виданнях, її передумови та 
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Матеріали з ознаками замовності (або «джинса») – прихована реклама у 

сфері медіа, яку можна зустріти в авторських текстах, новинних сюжетах. 

 

«Джинса» вигідна замовнику, який рекламує себе, або свої послуги. Але 

також не слід забувати про те, що подібні тексти можна зустріти у більшості 

видань. Причин появи таких текстів може бути кілька. Часто трапляється така 

ситуація, що для повноцінного функціонування редакції банально не вистачає 

коштів, тому організації йдуть на те, щоб публікувати замовні матеріали заради 

отримання прибутку. Тож одна з причин криється в економіці, тому не можна 

сказати однозначно, який характер вона має, чи то позитивний, чи то негативний. 

Також часто акцентують на цінностях, на яких базується редакційна політика. 

Якщо для видання є нормою публікувати неправдиву інформацію, дещо 

перебільшену, занадто однобоку, то журналістська етика для журналістів цієї 

редакції невідома. Тому питання причин появи «джинси» залишається 

відкритим. Слід пам’ятати думку Аньєса, який сказав: «Громадськість є 

справжнім шефом журналіста. Журналісти повинні писати не для працедавця, а 

для громадськості» [3].  

За характером «джинса» має такі види: політична, іміджева та комерційна. 

Замовниками політичних матеріалів є політики, політичні кампанії, які 

розраховують на просування політичної ідеї та PR; іміджеву замовляють 

благодійні фонди, релігійні структури та державні органи задля підтримки  свого 

позитивного образу; комерційна «джинса» цікавить підприємців, що націлені на 

просування певного товару/бренду/торгової марки.  

Коли вказуємо на ознаки матеріалів з ознаками замовності, треба говорити 

і про дотримання журналістських стандартів. Для «джинси» характерно: 

– однобокість подання інформації (тільки позитивна сторона або негативна). 

Але журналістика передбачає дотримання балансу думок і точок зору, які не 

можуть бути лише позитивними або лише негативними. Тому перший стандарт 

порушено;  
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– цикл односторонніх публікацій, сформульованих за однотипним планом у 

різних ЗМІ. Якщо замовник хоче опублікувати однаковий матеріал у різних 

виданнях, то це лише справа за журналістом. Той, хто «поведеться», покаже свою 

непрофесійність. Справжній журналіст не розмістить такий самий матеріал, як у 

його конкурента, адже він поважає свою аудиторію;  

– відсутність інформаційного приводу (новина «ні про що»). У журналістиці 

новина «ні про що» не має значення і переважно залишається «непомітною»; 

– прямі посилання на місця продажу, контактні дані фірми. Журналістам 

відомо, що матеріал не повинен містити рекламу. Це говорить про замовність;  

– джерелом інформації виступають прес-служби політичних 

партій/компаній. Інформація, яку обробляє журналіст, повинна бути 

достовірною, точною і не націленою на схему піару. Тому про дотримання цих 

стандартів годі й говорити [2]. 

Матеріали з ознаками замовності мають позитивні та негативні сторони для 

ЗМІ. Інститутом масової інформації доведено, що 8% журналістів змушують 

писати «джинсу», а 68% журналістів переконані, що це корупція. Більша частина 

працівників ЗМІ бачить виключно недоліки [1]. 

«Джинса» на різних платформах подачі інформації кардинально 

відрізняється. Серед Інтернет-ЗМІ за статистикою ІМІ у 2020 році сайтами-

антилідерами з розміщення матеріалів з ознаками замовлення стали «Znaj.ua», 

(88 матеріалів), NewsOne (63 матеріали), 112.ua (48 матеріалів) [1]. А під час 

моніторингу друкованих видань Миколаївщини нами було виявлено переважно 

по 2 публікації в кожному виданні.  

Подальший розвиток, напрямки та методи «джинси» зміняться у 

майбутньому. Матеріали з ознаками замовності будуть «жити» доти, поки в 

журналістиці проблема фінансування редакцій буде проблемою, до того ж, 

всеукраїнського масштабу. Те, що такі матеріали існують, – це наша реальність, 

але слід пам’ятати про належне маркування. А читачу буде цінно те, які 
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характеристики мають матеріали з ознаками замовності, що й було визначено у 

нашій публікації.  

Список використаних джерел 

1. Інститут масової інформації. URL: https://imi.org.ua/  (дата 

звернення:  29.10.2021). 

2. MediaSapiens. URL: https://ms.detector.media/ (дата звернення:  

29.10.2021).  

3. Я – журналіст. URL: https://ij.ogo.ua/hotnews/49-aforizmiv-pro-

zhurnalistiv-zhurnalistiku/ (дата звернення:  29.10.2021).  

 

Holokoz Y. S. 

group 2561 

Admiral Makarov National University of Shipbuilding 

Mykolaiv, Ukraine 

yuliagolokoz2002@gmail.com 

Guzenko S. V. 

PhD in Philology, 

Associate Professor at the Department of Social Sciences and Humanities, 

Admiral Makarov National University of Shipbuilding 

Mykolaiv, Ukraine 

svitlana.huzenko@nuos.edu.ua 

 

Materials with signs of order in Ukrainian publications: trends 

 

The report addresses the issue of identifying materials with signs of order in the 

media. The role of "jeans" in printed publications, its preconditions and reasons for its 

appearance are highlighted. The signs of "jeans" in terms of compliance with 

journalistic standards are considered. The conclusion is made how to find materials 

with signs of order. 
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Перспективи створення мобільних додатків для військовослужбовців 

Збройних сил України за досвідом США, Франції, Польщі 

 

Анотація. Надання персоналізованого контенту різним категоріям 

військовслужбовців за досвідом інших країн є перспективним напрямком 

сучасного розвитку медіапростору Збройних сил України.  

Ключові слова: мобільні додатки, Збройні сили України, 

військовослужбовці. 

Постановка проблеми. Розвиток сучасного медіапростору в Україні та світі 

вимагає від технічних та креативних індустрій вдосконалення стандартів 

діяльності наявних медіа структур та введення в роботу новітніх засобів та 

розробок.  

Мета статті. Проаналізувати діяльність сучасної розробки у медіа сфері 

– мобільних додатків для вузькоспеціалізованої аудиторії – військовослужбовців 

– за досвідом США, Німеччини, Польщі як головних країн-партнерів Збройних 

сил України.  
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Актуальність роботи полягає в нагальній потребі формування сучасних 

соціальних платформ для військовослужбовців ЗС України.  

Виклад результатів дослідження. Сучасні  тенденції цифрового розвитку 

Збройних сил провідних країн світу демонструють бурхливий розвиток 

мобільних додатків для військовослужбовців.  

Для військовослужбовців США діє розгалужена система різнопрофільних 

мобільних додатків [1]. 

Зокрема, «Новини та інформація армії США» – мобільний додаток, який 

містить новини та інформацію зофіційного вебсайту армії США, загальну 

стрічку новин соціальних медіа з усіх армійських платформ, а також фото 

та відеоконтентбезпосередньо з місця подій. 

Мобільний додаток «Цифровий гарнізон» – інформаційна панель, що має 

профіль користувача й здійснює пошукінформації про погоду в гарнізоні, події, 

що відбудуться поблизу, а також збирає інформацію про місцеві магазини 

та ресторани. 

Мобільний додаток «Мораль, добробут та відпочинок» надає інформацію 

про організацію дозвілля й відпочинку для військовослужбовців та членів їхніх 

сімей. 

Електронний додаток «Армійське житло» допомагає знайти детальну 

довідкову інформацію про житло для військовослужбовців та їхніх родин 

у різних куточках світу. 

Додаток «Пошук плану дій при вирішенні проблемних питань сімей 

військовослужбовців» допомагає солдатам, цивільним службовцям армії, 

військовим пенсіонерам знайти рішення соціальних та побутових проблем. 

У мобільному додатку «Віртуальна виставка армії» представлений 

щоквартальний професійний журнал аналітичного спрямування. У ньому 

містяться статті з питань управління у сфері технічного обслуговування 

й професійного розвитку працівників. 
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У Збройних силах Франції з 2013 року діє додаток «Сухопутні війська» 

У ньому міститься фотоконтент з соціальних мереж, відеоконтент з військових 

каналів Youtube, а також додаток дозволяє геолокалізувати інформацію [2]. 

З грудня 2018 року для військових та цивільних службовців Збройних сил 

доступний магазин мобільних додатків «Мілістор», який дає доступ до серії 

додатків, спеціально розроблених для задоволення потреб військових. 

Зауважимо, що для керівників командувань розроблено безпечний 

цифровий планшет, який відповідає польовим обмеженням та військовим 

стандартам. Він також бере участь у спрощенні організаційних та управлінських 

завдань, реагує на труднощі, що виникають під час польових виходів. Для 

унтерофіцерів існує електронний доступ до цифрової бібліотеки — додаток 

«Цифрова сумка». Військовослужбовці знаходять там підручники, курси 

саморозвитку та тести. 

У Збройних силах Польщі сучасним рішенням відбору кандидатів 

на службу в армії став запуск у квітні 2021 року мобільного додатку «Стати 

солдатом». 

Тепер потенційні кандидати можуть використати сайт ePUAP та подати 

класичні заявки до штабу. Протягом кількох днів їм пропонується додаток, який 

є найшвидшою формою отримати призначення на базову підготовку на службу 

у Військо Польське. Кандидат може отримати інформацію про співбесіду 

в Центрі військового призову, медичні та психологічні огляди [3]. 

Додаток доступний і для командирів – він допомагає добирати відповідних 

кандидатів на посади для своїх підрозділів вже на етапі навчання. 

Додаток був розроблений курсантами Військового технологічного 

університету та військовими спеціалістами з Національного центру безпеки 

кіберпростору. 

Висновки. Усвідомлюючи загальні тенденції розвитку інформаційних 

технологій, керівник телерадіостудії Міністерства оборони 

України Віктор Гром нещодавно анонсував створення мобільного радіододатку 
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для військових, що стане новим етапом цифрової трансформації медійних 

структур Збройних сил України.  
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Abstract. Providing personalized content to different categories of servicemen in 

the experience of other countries is a promising area of modern development of the 

media space of the Armed Forces of Ukraine. 

Key words: mobile applications, Armed Forces of Ukraine, servicemen. 
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Регіональні медіа: проблеми і перспективи 

 

Аналізуються методи вирішення проблем регіональних медіа, що 

заважають їм розвиватися як достовірним та незаангажованим джерелам 

інформування громадян про актуальні новини та події.  

Ключові слова: ЗМІ, регіональні ЗМІ, суспільство, влада, журналістика, 

дискримінація, телебачення, радіомовлення. 

Вчення про соціальні комунікації належать до соціальної інженерії. На 

думку дослідника Різуна, під соціальними комунікаціями треба розуміти систему 

суспільної взаємодії, що включає визначені способи, шляхи, принципи 

встановлення і підтримання контактів на основі діяльності, що спрямована на 

mailto:homada731@gmail.com


 

 

28 
 

модернізацію відносин у суспільстві, що складаються між різними соціальними 

інститутами. Соціум комунікативний та технології, зокрема комунікаційні 

технології, є розширенням та продовженням людських органів та психіки. В 

роботах сучасних дослідників соціум це світ комунікації, в якому нові 

інформаційні та технічні засоби стають одним з найважливіших інструментів 

взаємодії людей. Нове комунікативне середовище накладає на минулі типи 

спілкування свій відбиток. В традиційних ЗМІ можна говорити про розвиток 

віртуальності. Телевізор, радіо, газети, телефон, комп’ютер – це основне поле, де 

створюються і розповсюджуються масова мова, культура, цінності і інші 

феномени масового суспільства [1, с. 8].  

Місцева преса весь час знаходиться в процесі трансформації типологічної 

структури. Постійно з’являються нові моделі видань, змінюються предметно-

тематичні акценти. На думку Левченко, «регіональні ЗМІ залишаються єдиним 

джерелом отримання місцевої інформації». Як зазначає Н. Пахомова, для 

регіональної преси характерне протиборство чиновництва поширенню 

інформації про права громадян та обов’язки влади. Функціональним полем 

місцевих ЗМІ є своєчасне висвітлення місцевих проблем [3, с. 221]. 

Зміст публікацій визначає те, під яким впливом перебувають ЗМІ. Це може 

бути як влада, так і бізнес. Економічні умови змушують  регіональну пресу 

видозмінюватись та реагувати на нові тенденції та технології. На сьогоднішній 

день жодне видавництво не може розраховувати на довге життя, через це вони 

борються за свою аудиторію. Але ця боротьба розуміється як робота «на 

потребу» публіці. У регіональних ЗМІ переважають так звані «погані» новини. 

Це новини про вбивства, аварії, скандали. Через те, що потрібно швидко писати 

статті та новини, немає можливості насичувати новинами про місто, людей та 

події [4]. 

Розвиток ринку спонукає сучасну журналістику відповідально ставитися до 

проблеми концепції періодичного видання. Якщо видання має вигляд 

неструктурованих тем, рубрик, то вона не може розраховувати на успіх. Все має 
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підпорядковуватись головній ідеї. Тоді воно займе окрему, свою, нішу і буде 

конкурентоспроможним. На сьогоднішній день функціонування місцевих ЗМІ 

відбувається під значним впливом глобалізацій них процесів. Через це перед 

медіа постають нові виклики. За таких умов роль регіональних ЗМІ є особливою, 

адже вони виступають активними учасниками підтримки і формування 

регіональної та локальної ідентичності. Не дивлячись на те, що технології дають 

велику можливість у пізнанні світу, дуже важливо бути проінформованими про 

стан свого регіону, погляди щодо тієї чи іншої ситуації на рівні територіальної 

приналежності. 

Делокалізований характер мас-медіа, зокрема регіональних та місцевих, 

ймовірно матиме негативний вплив на розвиток низової демократії. Дослідження 

показують, що люди, задля отримання новин, частіше звертаються до сайтів 

друкованих видань, ніж до їх паперових братів. При цьому, виявляється 

закономірність, чим менший вік респондента, тим більший відсоток 

використовує онлайн-сервіси ЗМІ. Це означає, що суспільство рухається у 

напрямку діджиталізації та онлайнової комунікації. Більшість респондентів 

відповіло, що віддадуть перевагу саме регіональним новинам, аніж 

всеукраїнським. Більш того, дослідники стверджують, що регіональним ЗМІ, які 

є об’єктивнішими у висвітленні якісних змін на місці, громадяни більш 

довіряють, бо в межах регіону мас-медіа виступає посередником між містянами 

та владою [5, с. 22-24]. 

Але у місцевих новинах багато копіпейсту без надійних посилань, адже їх з 

кожною хвилиною стає все більше і знайти оригінал важко, і як писалося вище, 

часу на це немає. Великою проблемою є безпідставні узагальнення, через які 

створюється хибна масова думка про якусь подію. У регіональній журналістиці 

редактори та журналісти часто залишаються анонімними, хоча це могло би 

згуртувати та прив’язати читачів до конкретного видання. Погана співпраця з 

владою також не йде на користь мас-медіа, низька професійність прес-служб 

політиків та державників, а також закритість місцевих органів влади й 
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самоврядування обмежує можливості журналістів дізнатися новину до того, як 

вона перестане бути актуальною. Але і непрофесіоналізм самих журналістів 

заважає розповсюдженню інформації серед громадян, адже працівники не 

вміють «читати» й аналізувати роботу, накази і рішення влади і при цьому 

намагаються проінформувати населення, дезінформуючи їх [4]. 

Некоректна поведінка журналіста впливає на довіру до видання або каналу. 

Вона містить цілий спектр поведінкових явищ – від іміджу й мови, до 

нецензурної лайки у статті та бійки у телеефірі. Порушення норм конфіденційної 

інформації теж є поширеним в сучасному медіа просторі. Великого розмаху 

набула практика розповсюдження деталей справи про скоєння злочину ще до 

офіційного розгляду справи. Дуже поширеною проблемою є дискримінація. Вона 

може бути гендерною, расовою, національною, релігійною тощо. Шовінізм, 

расизм, ісламофобія досі поширені у ЗМІ, особливо у регіональних, адже на 

національному ефірі слідкується, аби не було масового бунту меншин, що були 

дискриміновані. Прихована, непряма дискримінація викликає особливу 

стурбованість: нейтральні закони та практика диспропорційно впливають та 

породжують упередження щодо непривілейованих секторів суспільства – як 

навмисно, так і через укорінене дискримінаційне ставлення в державних 

установах [1].  

Рамки, в яких функціонують телебачення і радіомовлення, визначаються 

законом, проте закон може регламентувати роботу ЗМІ лише до певної межі і 

прогалини у законодавстві повинні компенсуватися відповідальністю та 

саморегулюванням, але нажаль, це дуже часто ігнорується. Узагальнення досвіду 

стану професійної етики, а також розглядання журналістської моралі, допоможе 

кращій діяльності ЗМІ. 

У регіональній масовій інформації є перспектива, адже люди вірять в неї, 

але для початку треба вирішити всі проблеми, які були описані, і вони 

починаються з саморегулювання. 
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Специфіка мережевого видання для чоловіків «MEN’S LIFE»  

 

Анотація. У досліджені розкрито специфіку мережевого видання для 

чоловіків «MEN’S LIFE», основний обов’язок цього інтернет-видання полягає в 

тому, щоб бути сучасним чоловічим гідом і щоденним журналом для активних, 

успішних, мотивованих і цілеспрямованих чоловіків 

Ключові слова: мережеве видання, інтернет-журнал для чоловіків, 

Інтернет-видання, рубрики, чоловік. 

Сьогодні інтернет-ЗМІ швидко завойовують у інших видів ЗМІ свою 

аудиторію. Користувачі інтернету можуть одночасно отримувати аудіовізуальну 

та текстову інформацію без використання традиційних ЗМІ - радіо, телебачення 

чи газети. Крім цього, інтернет додає до інформації власні властивості. Головні 

із них – це гіпертекстовість, завдяки якій читач може отримати найбільш повну 

інформацію про те, що його цікавить, і інтерактивнісь – можливість споживача 

інформації вступити в діалог зі ЗМІ.  

Еволюція чоловічих видань швидко розширює кола своєї аудиторії. Маючи 

величезну кількість прихильників, пропаговані погляди та думки потрапляють із 

сторінок одразу в маси. Можливість формувати у свідомості аудиторії певні 
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образи, нав’язувати стиль поведінки, правила життя робить ЗМІ потужною 

зброєю, а їх читачів доступними для маніпуляції. Тож актуальність дослідження 

зумовлена потребою аналізу зазначених медіа в інтернет-просторі України. 

Мета роботи полягає у вивченні особливостей структури, контенту та 

критеріїв у створенні образу потенційного читача інтернет-журналу для 

чоловіків «MEN’s LIFE». 

«MEN’s LIFE» – інтернет-журнал для чоловіків, що, як зазначено на 

головній сторінці, «заслужено входить в ТОП кращих чоловічих журналів та 

порталів. Щодня найважливіше на теми, що найбільше хвилюють чоловічу 

аудиторію – про здоровий спосіб життя, стосунки, харчування, фітнес, спорт, 

кар’єру та багато іншого.»  

Аудиторія аналізованого видання – 200 000 унікальних відвідувачів на 

місяць. Хоч це і чоловіче видання, втім чоловіки складають лише 70% його 

читачів, інші 30% – відповідно жінки. Вік споживача – орієнтовно від 20 до 40 

років. Рівень доходу – середній і вище середнього. Щодо аудиторії, то можна 

зробити висновок, що читачі цього журналу ведуть здоровий спосіб життя, 

займаються бізнесом, цікавляться «розумними» темами та саморозвитком. 

Основний обов’язок інтернет-видання «MEN’s LIFE» полягає в тому, щоб бути 

сучасним чоловічим гідом і щоденним журналом для активних, успішних, 

мотивованих і цілеспрямованих чоловіків.  

Журнал функціонує з 2005 року, російською мовою. Має два офіси у Києві 

та Москві. За функціональним призначенням – це популярний журнал, оскільки 

містить статті та матеріали з питань культури, спорту, побуту тощо. Структура й 

специфіка публікацій визначаються конкретною тематикою журналу. Матеріал 

подається у формі, яка легко сприймається та запам'ятовується, тому варто 

додати, що журнал розрахований на масового читача.  

Інтернет-видання має 9 незмінних рубрик. Кожна з них, в свою чергу, 

поділяється на підрубрики, що суттєво спрощує пошук необхідної інформації та 
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дає змогу поділити матеріали за основними темами. Отож, розглянемо 

детальніше кожну з рубрик. 

Для того, аби визначити який образ чоловіка формує досліджуваний 

інтернет-журнал, варто детальніше зупинитися на власне матеріалах, що у ньому 

розміщуються. До прикладу, у рубриці «Стиль» можна знайти численні огляди 

чоловічих аксесуарів та поради як вдало їх підібрати: «Как выбрать мужской 

кошелек.» Рубрика містить також фотосесії чоловічого одягу: «Мужской стиль 

Smart casual: основные принципы создания образа» підбірку головних трендів 

року: «Мужская одежда: главные тренды весны» поради, щодо догляду за 

бородою та волоссям: «10 полезных советов для бородачей» 

Судячи з цього, можна зробити висновок, що читач цього журналу 

стильний, сучасний і цілком стежить за своїм гардеробом. 

Варті уваги також матеріали рубрики «Деньги», оскільки там міститься 

численна кількість текстів, що стосуються саморозвитку: «9 рабочих способов 

стать интересным человеком», «Полезные принципы миллионеров: 10 

действенных советов», «Как вести себя на работе – 5 советов для успешных 

мужчин». Отож, слід зауважити, що немає чіткого визначення рівня доходу 

чоловіка, він може як мати бізнес, так і знаходитись тільки на стадії пошуку себе, 

втім цікавий матеріал в цій рубриці знайде і той, і інший. 

Образ сильного, розсудливого, гідного чоловіка та хорошого партнера у 

стосунках формує рубрика «Секс». У ній чоловік знайде відповіді на багато 

запитань стосовно психології жінки: «5 языков любви: как укрепить отношения 

и научиться понимать партнершу», вирішення конфліктів у сім’ї: «Как пережить 

кризисный период в отношениях»,  правила виховання дітей: «Советы будущим 

родителям, как воспитать успешных детей», чи поради, як правильно починати 

стосунки: «12 ошибок мужчин на первом свидании» Також варто додати, що 

рубрика «Секс» практично не містить зображень відвертого характеру, оголених 

тіл жінок, тощо, які, зазвичай, можна спостерігати у багатьох інших чоловічих 

журналах. Навпаки, акцент зроблений не демонстрації щасливого подружнього 
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життя. Відсутня також манера письма, що показує легковажне ставлення до 

жінок, водночас возвеличуючи чоловіка. Усі матеріали цього розділу 

пропагують в першу чергу повагу, розсудливість, стриманість та гарні манери 

чоловіка. 

Оформлення журналу лаконічне, не перевантажене, шрифти прості, шапка 

домашньої сторінки чорного кольору, що створює ефект «заповненості». 

Забраження якісні, тематичні, при натисканні на матеріал малюнок 

розгортається та займає всю його верхню частину. Текст поділений на абзаци, 

часто його розділяють картинки, що значно спрощує прочитання.  

«MEN’s LIFE» мають свої сторінки у багатьох соціальних мережах (VK, 

Twitter, Facebook, Telegram, Instagram), втім інформація там оновлюється рідко. 

Також функціонує їхній канал на YouTube (21,5 тис. підписників), там 

оновлюються відео один раз на тиждень. 

Отже, інтернет-журнал «MEN’s LIFE» – щоденний журнал, що має 10 

постійних рубрик, у яких порушуються теми, найбільш цікаві для чоловіків. 

Аудиторія видання орієнтовно 20-40 років, з середнім, або вище середнього 

рівнем доходу. Образ чоловіка, що формує цей журнал – це розумний, 

спортивний, стильний чоловік, що має дружину (дівчину), вміє заробляти та 

доглядає за собою. Також журнал «MEN’s LIFE» дає можливість залишати 

коментарі та брати участь в обговоренні тих, чи інших питань.  
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Функції спортивної інформації у миколаївських медіа 

 

 У науковій роботі розкрито тему спортивної журналістики, її предмет 

та функції у регіональній журналістиці. Зроблено висновок про специфіку 

виокремлення публікацій на цю тему у миколаївських медіа.  

Ключові слова: спортивна журналістика, функції спортивної 

журналістики, миколаївські медіа. 

Сприйняття звичайних людей завжди формулювало медіа, раніше це були: 

преса, радіо та телебачення. Для людей це були найдоступніші варіанти на той 

час. В сучасному житті набуло великого розвитку і доповнило “старі” медіа у 

комунікативному просторі нові види: інтернет, соціальні мережі і т.д. Сучасні 

ЗМК почали визнавати та популяризувати спорт серед населення, почалася 

формуватися свідомість мас, вподобання в інформації, тобто сприйняття певних 

видів спорту чи особистостей галузі. Мета дослідження в тому, щоб привернути 

увагу до спортивної журналістики та до теми спорту в регіональних медіа міста 

Миколаєва. 

Спортивна журналістика є тематичним напрямом журналістики, метою 

якого є збір, обробка та поширення спортивної інформації через медіа канали. 

Предметом спортивної журналістики є сучасний спорт.  

До функцій спортивної журналістики відносять: 

Інформаційну. Це найважливіша з функцій. Вона універсальна тим, що 

використовується періодичними виданнями, газетами та журналами, 

телестудіями, радіостанціями.  ЇЇ суть – повідомляти про події, які пов’язані із 

спортом та доносити до споживачів спортивну інформацію. Ця функція 

найбільше представлена в миколаївських медіа, наприклад в новинах на сайтах: 

niknews.mk, mksport, sport.ua, mykolaiv.info. Тут висвітлюються результати і 

підготовка до змагань, повідомляється про діяльність спортивних організацій. 

Пропагандистську, яка спрямована на формування ідеології. Її завдання – 

розповсюдження і поширення знань про спорт і фізкультуру, їхні норми та 
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цінності. Вона потрібна для того, щоб людина розуміла користь спорту для 

здоров’я. Цю функцію також можна простежити в миколаївських медіа,  досить 

часто потрапляють статті про користь спорту на сайтах vizit.travel, mykolaiv.info, 

sportforall.gov.ua 

Агітаційну. Ця функція тісно пов’язана з пропагандистською. Вони відмінні 

лише тим, що вона менш «захоплює» людську увагу, найбільше прищеплює 

інтерес до фізичної культури і спорту. Вона є в усіх медіа, бо створює 

позитивний імідж для якогось виду спорту та спортсмену. Її також можна 

зустріти досить часто на таких новинних ресурсах: niknews.mk.ua, 

mksport.com.ua, mykolaiv.info. 

Організаційну. Завдяки журналістській діяльності організують спортивні 

заходи. Журналісти виступають організаторами спортивних заходів і згодом 

привертають увагу держави та суспільства до сфер спортивного життя. До цієї 

функції можна віднести усі миколаївські новинні ресурси. 

Управлінську. На думку О. С. Шустера суть цієї функції полягає в 

«безпосередньому впливі на саму аудиторію, що споживає інформацію, та у 

постійному впливі на соціальні інститути спорту» [2, с. 24] Вона тісно пов’язана 

з двома попередніми функціями її також можна віднести в усі новинні ресурси. 

Виховну й освітньо-просвітницьку. Ці функції відповідають на два головні 

запитання «Навіщо займатися спортом?» і «Як правильно займатися спортом?. . 

Виховна функція формує в суспільстві ціннісні світоглядні позиції. Значною 

мірою відслідковується на сайті mykolaivska-gromada.gov.ua 

Естетичну й гедоністичну, які спрямовані на те, щоб людина дивилася на 

ідеалізоване, наприклад, на сайті sportforall.gov.ua споглядала на гарні, сильні з 

розвинені  тіла. Таким чином людині починають подобатися привабливі 

естетичні образи. 

Рекламну. ЗМК мають висвітлювати масштабні спортивні події. Працює для 

іміджу якоїсь спортивної індустрії. Вона має давати  економічну віддачу.   

У процесі дослідження було визначено, що таке спортивна журналістика і 
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що є її предметом. Функції спортивної журналістики реалізуються в таких 

миколаївських медіа: niknews.mk, mksport, sport.ua, mykolaiv.info, vizit.travel, 

mykolaivska-gromada.gov.ua. 
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          Значення регіональних ЗМІ для розвитку сучасного суспільства 

 

Анотація: В статті розглядаються проблеми і преспективи розвитку 

регіональних медіа. Значна увага приділена аналізу та характеристиці типів 

регіональних медіа. В матеріалі розглядаються особливості формування, 

функціонування та розвитку регіональних ЗМІ. На основі отриманого аналізу 

було сформульовано переваги та недоліки різних типів місцевих медіа. 

Ключові слова: медіа, ЗМІ, регіони, інформація, українські видання, преса, 

періодичні видання, регіональні видання, журналісти. 

 Регіональні медіа є основним джерелом інформації про події міста чи 

області, про особливості функціонування місцевих державних установ різних 

рівнів. Саме  тому дуже важливою  є  відповідна якість інформаційного продукту, 

створеного регіональними  медіа, адже від того, наскільки цікаве й потрібне 

медіа читачам, залежить його охоплення, а отже –фінансове благополуччя.  

Українські місцеві видання в багатьох випадках залишаються єдиним 

документальним супроводом важливих подій  у  регіоні. Також  вони  є важливим 

джерелом інформації  про історичні події міста чи регіону. Саме тому 
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демократична держава або така, яка прагне до демократії, має забезпечити 

свободу слова і преси. Це передбачає не лише зміну стосунків між владою і 

пресою, а й забезпечення сприятливих умов для розвитку свободи слова і преси 

як суспільного феномену і як бізнесу 

До провідних функцій регіональних медіа належить: оперативне й повне 

висвітлення локальних подій; представлення думок впливових у регіоні людей; 

висвітлення нагальних проблем місцевості; орієнтування в культурних подіях; 

практична допомога у вирішенні повсякденних соціальних проблем. Більшість 

людей 25–40 років зацікавлена в якісних місцевих новинах, а регіональні ЗМІ є 

найближчими до проблем і потреб регіону. 

Наразі в Україні існує, крім приватної, державна і комунальна преса – це 

друковані періодичні видання, у складі засновників чи співзасновників яких є 

представники державної влади, органи місцевого самоврядування чи державні 

установи. Ці ЗМІ отримують фінансування з місцевих бюджетів, яке може сягати 

від кількох тисяч гривень на рік і до кількох мільйонів. 

Львівський медіафорум за допомогою медіаекспертів та за фінансової підтримки 

від Координатора проектів ОБСЄ в Україні провів аналіз локальних медіа різного 

типу. За результатами дослідження регіональні медіа умовно поділили на три 

типи: стагнаційні, інерційні та інноваційні. 

Стагнаційні — це медіа, які є залежними від дотацій власника або з 

бюджету. Основна мета такого типу медіа – догодити власнику, будь то фізична 

особа чи орган місцевої влади або самоврядування. Головною задачею даних 

медіа є відпрацювання отриманих грошей від чиновників та політиків, отже, такі 

видання не здатні на критичний погляд на   і неупереджений аналіз. Основою для 

таких медіа залишаються друковані видання, незважаючи на наявність сайту, 

який сприймається як додаток до газети. Такого виду видання можуть 

використовуватися для піару власника та/або його бізнесу.  

Стагнація цих медіа полягає в  тому, що  команди таких видань не бачать потреби 

щось змінювати, хоча їх можна зрозуміти: стабільний дохід, не найгірші 
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заробітні плати в регіоні та  налагоджений і відпрацьований ресурс. 

На думку І. Паславського, найбільшою проблемою регіональних видань є 

пасивність їх працівників,  небажання радикально змінювати будь-що. У 

багатьох випадках журналісти й редактори в місцевих газетах – це призначені 

владою (дехто ще за радянських часів) сивочолі жінки й чоловіки, які просто 

хочуть спокійно допрацювати у своїй газеті до пенсії. Вони не бажають йти 

проти влади і тому, що їх можуть за це звільнити, і тому, що їм іще не раз 

доведеться взаємодіяти з цією владою під час вирішення різних особистих 

питань. Крім того, в Україні журналіст – це низькооплачувана робота, особливо 

в регіонах. До прикладу, у Рівному у 2016 році пропонували в середньому від 

2900 до 4000 грн., тобто багато з них навіть мінімальну зарплату не отримують. 

Інерційні — це видання, які свого часу вдало стартували та за два-три роки 

стали помітними гравцями ринку у своєму регіоні. Проте досягли свого 

максимуму й не мають місця для розвитку.  

Особливостями цих медіа є їх залежність від особистостей, коли особиста 

репутація конвертується в репутацію колективну, тобто видання. 

Однак, досягнувши свого піку, настає момент вибору: залишитися на 

досягнутому рівні і плисти за течією або виходити на новий рівень і рухатися 

далі. 

В той же час, наявність змін у виданні в більшості випадків залежить від 

бажання власника, якого можуть влаштовувати досягнуті вершини. 

Перевагами таких медіа такого виду медіа є бажання і місце для якісних 

змін, деякі з них змогли вийти на самоокупність та відмовитися від дотацій. 

Однак, з такими медіа існує ризик, що будь-якої миті вони можуть  

перетворитися на політичний проект для піару та самореклами у ході політичної 

боротьби. 

Інноваційні — це проекти, які орієнтовані на самостійне виживання, а в 

ідеалі ще й зростання, та прагнуть відповідати сучасним вимогам. Вони 

виробляють якісний онлайн-контент, сфокусовані та досліджують свою 
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аудиторію, мають певні редакційні стандарти та чітку концепцію.  Медіа такого 

типу можуть фінансуватися з різних джерел: ґрантове фінансування, монетизація 

трафіку у вигляді банерної реклами. 

Однак, основною проблемою таких регіональних медіа є формат їх роботи: 

вони працюють як редакція, а не медіаорганізація. Головний редактор відповідає 

майже за все, журналісти стають верстальниками, редакторами соціальних 

мереж і т. д. 

Змінити структуру роботи цих медіа можна шляхом залучення менеджерів 

та визначеннями показників ефективності. 

В той же час, експерти відзначають байдужість місцевих друкованих видань 

не тільки до ситуації в країні, але й до того, що відбувається в регіонах їх 

розповсюдження. У часи проведення пенсійної, медичної, освітньої та інших 

реформ, у часи війни й появи нових соціальних проблем, регіональні видання 

продовжують функціонувати, як і раніше: публікують нейтральні і позитивні 

матеріали, не відображаючи актуальних подій і тенденцій, не намагаючись 

пояснити місцевому населенню специфіку цих питань. Корупція, яка досі існує 

на всіх рівнях, знаходить своє відображення в окремих виданнях і лише в 1–2 % 

матеріалів. Тексти, орієнтовані на місцеву громаду, становлять близько 15 % 

друкованих матеріалів місцевих видань. Майже немає в регіональних газетах 

інформації про війну на сході України, її наслідки для місцевих громад. Те ж  

саме і з висвітленням проблем переселенців. Революція Гідності стала 

каталізатором для становлення громадянського суспільства в Україні. В нових 

реаліях ЗМІ старого формату втрачають  довіру і авторитет, що  дає  можливість 

новим медіа проявити себе, а медіа-ринку  -  фрагментуватися. 

В Україні дуже позитивною тенденцією можна вважати появу нових гравців 

на медійному ринку. Головною причиною виникнення таких гравців   є 

суспільний попит на такий продукт, який задовольняв би потреби суспільства, а 

не лише окремої його частини.  
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Успіх нових медіа можна, насамперед, пояснити новизною їх підходів і 

бажанням виробляти якісний контент. І все ж, в Україні досі не вистачає 

компетентних, об'єктивних ЗМІ, тому що, як тільки  подібні ресурси 

потрапляють на медіаринок, вони відразу знаходять свою нішу. 

Проте, головна перевага якісних ЗМІ полягає в тому, що вони можуть 

запропонувати об'єктивну та професійно представлену інформацію. 

Заслуговують також на увагу проекти, що дозволяють ідентифікувати замовні 

матеріали/пропаганду/дезінформацію  та  вибирати гідні уваги ЗМІ.  

Держава  має мінімально вплливати на медіа-простір будь-якого формату 

(місцеві, регіональні чи загальнонаціональні). Лише відсутність заборон, 

залякувань, арешту та тиску на журналістів, створення сприятливих умов 

розвитку різноманіття точок зору і сприяння журналістським розслідуванням є 

єдиним вірним шляхом до якісних медіавидань. 
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regional media. The material considers the peculiarities of the formation, functioning 

and development of regional media. Based on the analysis, the advantages and 

disadvantages of different types of local media were formulated. 

Key words: local media, regional media, information, journalist. 
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Критерії виділення мови ворожнечі в засобах масової інформації 

 

У доповіді висвітлено критерії виділення мови ворожнечі в засобах масової 

інформації . Проаналізовано прояви мовної агресії: використання «hate speech» 

у ЗМІ та сучасному українському інформаційному веб-просторі на прикладі 

цитат, інтерв’ю, закликів медійних осіб.  

Ключові слова: мова ворожнечі, ЗМІ, дискримінація, медіасередовище, 

«риторика ненависті», мовна агресія. 

Актуальність роботи зумовлена потребою дослідження нового терміну для 

українського медіапростору – так званої «мови ворожнечі» або «hate speech».  
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Мова ворожнечі (або на англ. «hate speech») – це агресивні, принизливі 

висловлювання, що дискредитують людей за певними ознаками, приміром, раса, 

національність, політичні погляді, релігія, стать, сексуальна орієнтація або 

гендерна ідентичність [3]. 

Дослідники визначають, що однією із причин існування мовної агресії є 

негативні стереотипи або забобони, якими найчастіше виправдовують 

дискримінацію та нетерпимість до певних груп населення. 

Мета дослідження – проаналізувати та виділити основні критерії 

використання мови ворожнечі в сучасному інформаційному середовищі України. 

Мову ворожнечі в засобах масової інформації зазвичай класифікують за 

критеріями «жорстка, середня та слабка».  

Жорстка – прямі або завуальовані дискримінаційні й насильственні заклики 

до убивства, побиття, вимагання покинути країну. 

Середня – виправдання насильства й дискримінації, звинувачення в 

негативному впливі на суспільство й державу, зображення неповноцінною або 

криміналізованою певну групу.  

Слабка мова ворожнечі – створення негативного іміджу, принизливого, 

образливого контексту для певної групи  

Назвемо декілька основних критеріїв виявлення мови ворожнечі у сучасних 

ЗМІ: 

- Прямі заклики до дискримінації у вигляді загальних гасел. Прикладом 

таких висловлювань є: «Є випадки, коли сім'ї - фіктивні, коли "подружжям" 

можуть виявитися і гомосексуальні пари, і ґвалтівники» (допис Миколи Кулеби 

на сторінці у Фейсбук, 28.05.2020); 

- Вислів про неповноцінність, наприклад: «Стриптизерки м. Рівне не 

знають, коли в Україні День Незалежності? (21 ФОТО)» (Радіо ТРЕК, 

26.06.2018); 

- Вислів про те, що певна соціальна група схильна до криміналу, має 

моральні недоліки, наприклад: «В Ужгороді цигани вночі знищили сходи 
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супермаркету заради 5 кг алюмінієвих кутників» (Закарпаття онлайн, 

07.06.2021); 

- Звинувачення в негативному впливі тієї чи іншої певної соціальної групи 

на суспільство, державу, наприклад: «Епідемія – це є покарання Боже за гріхи 

людей… Я маю на увазі насамперед одностатеві шлюби» (цитата із інтерв’ю 

патріарха ПЦУ Філарета, 4 канал). 

До інших критеріїв виявлення мови ненависті відносять: 

- створення негативного іміджу для певної соціальної групи; 

- згадка певної групи або її представників у принизливому або образливому 

контексті; 

- заклики до вигнання представників соціальної групи з певної території. 

- заперечення громадянства через етнічну ідентифікацію (згадка про 

громадян як про іноземців через їх етнічну ідентифікацію) [2]. 

За результатами дослідження ГО «Інститут масової інформації», яке було 

проведене в липні-серпні 2021 року, етнічні групи були головними об’єктами 

дискримінації.  

При аналізі регіональних ЗМІ у кожній сьомій публікації, або в 14% новин, 

про національні меншини були присутні ознаки мовної агресії. Також 

дискримінація стосувалася гендерної тематики та представників ЛГБТ-

спільноти (46% загальної кількості публікацій з ознаками мови ворожнечі).  

Більшість новин з мовою ворожнечі зафіксували в онлайн-медіа Львова, 

Одеси та Миколаєва [1]. 

Підсумовуючи, можна сказати, що наявність мови ворожнечі досі актуальна 

проблема в українських ЗМІ. Її джерелом є негативні стереотипи, які щільно 

вкоренилися у свідомості людей. Проте сучасна влада України активно бореться 

з цим явищем, намагається не відставати від прогресивного ЄС і видає відповідні 

закони, які протидіють розпалюванню ворожнечі, спонукають до толерантності 

та захищають права людини. 
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Criteria for highlighting hate speech in the mass media 

 

The report highlights the criteria for locating hate speech in the mass media. The 

manifestations of linguistic aggression are analyzed: the use of "hate speech" in the 

mass media and a modern Ukrainian information web space on an example of 

quotations, interviews, mass media appeals.  

Key words: hate speech, mass media, discrimination, media environment, 

«rhetoric hatred», language aggression. 
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Специфіка науково-популярного інтернет-видання «Гендер в деталях» 

 

Анотація. У досліджені розкрито специфіку науково-популярного 

інтернет-видання «Гендер в деталях» основний обов’язок цього інтернет-

видання полягає в тому, щоб поглиблювати розуміння гендерних питань в 

українському суспільстві. Основноюю тематикою публікацій є гендер та 

фемінізм. 

Ключові слова: Інтернет-видання, рубрики, гендер, фемінізм, «Гендер в 

деталях». 

За весь період незалежності України реалізовано багато тисяч гендерних 

проектів, працюють велика кількість організації. Сьогодні ідея гендерної 

рівності в нашій державі набуває все більше прихильників. створюються 

гендерні проекти, виникають нові організації. В українському суспільстві 

сформувався потужний запит на гендерні знання. Тому сьогодні це питання є 

актуальним: найголовніше – це люди та їхні думки, у форматі реплік блогів на 

сайтах вони розповідають про біль і діляться ідеями. 

«Гендер в деталях» український онлайн-ресурс. Видання, досить молоде, 

засноване 2016 року з ініціативи і за підтримки представництва Фонду імені 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC
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Гайнріха Бьолля в Україні і має на меті поглиблювати розуміння гендерних 

питань в українському суспільстві. 

Онлайн-журнал позиціюється як науково-популярний. Основна тематика 

публікацій: гендер та фемінізм. 

На сайті розміщуються тематичні огляди, відео і фото, рецензії, переклади 

закордонних новинок і класики, розслідування, наукові статті, актуальні 

дослідження, статистика, дайджести, практичні поради приклади з життя на 

гендерні теми, журналістські розслідування, гумор, блоги та ін. 

Команда проекту організовує освітні та розважальні заходи: лекції, 

вечірки, покази фільмів. З початку існування Інтернет-ресурс розвинув 

відвідуваність у 20-30 тисяч користувачів на місяць. Загалом за останні роки 

«Гендер в деталях» відвідало більше 550 тисяч осіб, які переглянули різні статті 

сайту 1 мільйон 75 тисяч раз. Ресурс читають люди з геть різним бекграундом, 

40% – це жінки 25-35 років, з великих міст. Чоловіків, які заходять на ресурс – 

лише 10%. А відсоток чоловіків, які стали авторами видання, ще менший – лише 

2-3%. 

Серед засновників «Гендеру в деталях» чоловіків немає, зате серед авторів 

є. але один все-таки є – директор Гендерного інформаційно-аналітичного центру 

«Крона» Олег Марущенко. Співпрацюють керівники проекту на некомерційній 

основі. Редакторки – координаторка програми «Гендерна демократія» Фонду 

імені Гайнріха Бьолля в Україні Ганна Довгопол та кандидатка філософських 

наук Тамара Злобіна, які зазначають: «Гендер в деталях» це ресурс створений 

для того, щоб «розібратися з гендером – розібратися у собі і у світі, в якому ти 

живеш. Він є базою для людей, які втілюють гендерну рівність у реальність» [1]. 

«Гендер в деталях» це місце освіти, пізнання, самореалізації, спілкування та 

обміну. Редакція журналу позиціонує себе як «місце зустрічі на межі наукових 

досліджень і громадського діалогу, тому розбираються з гендером в різний 

спосіб. Для цього використовують різні варіанти. 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC
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Проект містить три основні рубрики: 

1. Тема сезону. Журналісти проводять консультації із фахівцями та 

фахівчинями, обирають редакційні теми, які найактуальніші для українського 

суспільства, і пропонують зацікавленій спільноті разом поглибити знання та 

розуміння цих тем. 

Тема сезону завбачує дослідження українського контексту різним баченням 

та із застосуванням багатьох підходів – від соціально-критичного гумору, 

обговорення у форматі дослідницьких реплік, переклади наукових текстів, 

публічних подій до фахових досліджень. 

Щоразу наприкінці сезону рубрика «Тема сезону» має широку і різну збірку 

тематичних матеріалів, яку можна використовувати в навчальному процесі, 

просвітницькій і активістській діяльності, професійній праці (наприклад, у 

сферах журналістики і психології), для особистого розвитку і зростання. 

2. Анотована і рубрифікована бібліотека. Ця рубрика буде в нагоді 

викладачці, студентці та всім, хто хоче поглибити свої знання. Рубрика містить 

чимало гендерних досліджень та інших матеріалів, які висвітлюються вперше. 

Заслоговує на увагу розділ «Мультимедіа»: відео, аудіо, фото й інші зображення 

–  чудові наочні джерела і промовисті приклади. 

3. Спільнота. У розділі «Спільнота» – усе про гендерні проекти й 

організації. У форматі реплік-блогів на їхньому сайті вони говорять про наболіле 

і діляться ідеями. Ця рубрика – це база ресурсів і людей, які роблять гендерну 

рівність реальністю [1]. 

«Гендер в деталях» представлено на таких інтернет платформах: Facebook, 

Instagram, Telegram. У Фейсбуці на феміністичний ресурс підписались понад 10 

000 осіб. 

Отже, «Гендер в деталях» - це місце освіти, пізнання, самореалізації, 

спілкування та обміну, він відкритий до різних форматів, розвивається і не 

зупиняється на досягнутому. Науково-популярний формат видання дозволяє 

охопити велику аудиторію, 40% – це жінки 25-35 років. 
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The specifics of the popular science online publication «Gender in detail» 

 

Abstract. The study reveals the specifics of the popular science online publication 

«Gender in Detail». The main duty of this online publication is to deepen the 

understanding of gender issues in Ukrainian society. The main topics of the 

publications are gender and feminism. 
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Роль і місце Інтернет-ЗМІ у системі мас-медіа 

 

Зазначена тема дозволяє розглянути теоретичні аспекти та основні 

характеристики мас-медіа інтернету. У роботі  визначається унікальність 

інтернет-ЗМІ у системі мас-медіа, а також аналізується трансформація 

інформаційного середовища. 

Ключові слова: ЗМІ, інтернет, мас-медіа, соціальні мережі. 

Інтернет це ЗМІ? Незважаючи на суперечки про те, чи є інтернет засобом 

масової інформації, чи ні,  на заході проблем із визнанням інтернету як засобу 

масової інформації ніколи не було. Визнання відбулося практично відразу, як 

тільки інтернет перестав бути річчю для обраних і почав ставати масовим 

феноменом, тобто, починаючи з 1995-1996 років: а саме, коли з'явилися 

Windows-95 та перші графічні браузери для «простих» користувачів.                                     

Ми не можемо стовідсотково назвати інтернет засобом масової інформації, тому 

що сам засіб (medium) передачі інформації, сама масовість (mass) не 

визначаються точно, і мають переглядатися щоразу, залежно від ситуації [10].  

 

mailto:ekateriinakucherenko@gmail.com
mailto:filatovaoks07@gmail.com


 

 

55 
 

Інтернет – це багатогранне ЗМІ, що містить багато видів комунікацій. 

Інтернет грає з класичною схемою стандартної комунікаційної моделі «джерело-

повідомлення-отримувач», поміщаючи цю схему спочатку в звичні рамки, а 

потім у нові конфігурації.  

Комунікація в інтернеті набуває різних форм: від WWW-сторінок  до 

електронних листів між друзями. Кожна ланка в ланцюжку «джерело-

повідомлення-отримувач» може змінюватись у широких межах. Джерелом може 

бути як приватна особа, так і група журналістів; повідомленням – 

журналістський матеріал або текст повідомлення в чаті, а одержувачем – одна 

людина або аудиторія, що потенційно складається з мільйонів людей.    

Поява інтернет-ЗМІ призвела до значних трансформацій системи мас-медіа. 

На платформі нових технологій відбувається поєднання з традиційними 

методами передачі, а найважливішою тенденцією розвитку сучасного 

інформаційного та комунікаційного простору стають соціальні мережі 

(Facebook, Twitter, Tagged, Instagram тощо).   

Проте  нещодавно у багатьох дослідників у галузі комунікацій виникли 

проблеми із прийняттям інтернету як засобу масової комунікації, що 

розвивається. Критичний аналіз характеристик класичних засобів, таких як: 

радіо, телебачення, газети та журнали, показує, що інтернет демонструє такі ж 

самі якості. Такий аналіз ставить інтернет на один рівень з традиційними ЗМІ, 

якщо не на більш високу позицію.                                                    

Тобто, інтернет – це унікальне ЗМІ. Його унікальність поширюється  на 

зміну деяких  старих визначень масової комунікації та вимагає перегляду старих 

концепцій. 

 Ми проаналізували та зазначили, чому інтернет можна кваліфікувати  як 

засіб усіх ЗМІ: 

 Здатність підвищити ефективність інших медіа. Основна перевага                                 

або відмінність інтернету від старих чи існуючих засобів масової інформації 

полягає в його здатності підвищувати ефективність інших засобів масової 
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інформації. Можна з упевненістю сказати, що інтернет став невід’ємною 

частиною ефективного та успішного існування радіо, телебачення, газет   і 

журналів. Старі ЗМІ продовжують підвищувати свою актуальність, 

підключаючись до інтернету. За дуже короткий час неможливо буде уявити будь-

яку медіа-компанію, яка могла б вижити, не підтримуючи онлайн-версію своєї 

продукції.   

Гнучкість використання. Інтернет може функціонувати як радіо, 

телебачення, газета чи журнал залежно від потреб користувача. Жоден інший 

відомий засіб масової інформації не має такої унікальної здатності 

функціонувати, поєднуючи в собі всі масової інформації за різних обставин. 

Таким чином, користувач вирішує, який засіб використовувати                           для 

інтернету. Радіо ніколи не може використовуватися як телевізійний засіб, газета 

ніколи не може стати радіо або бути журналом.  

Можливість поєднувати функції інших медіа. У результаті такої 

гнучкості інтернет поєднує в собі всі сильні сторони старих засобів масової 

інформації. Зокрема, такі як: візуальні можливості телебачення та друкованих 

ЗМІ,  кінопотенціал ТБ і кіно, звукова здатність радіо, ТБ і кіно; пошук  і 

постійний характер книг і друкованих ЗМІ.   

Засіб для двосторонньої комунікації. Користувачі інтернету однаково 

активно залучені до виробничого аспекту комунікаційного процесу. Вони 

відповідають на повідомлення, а також створюють власні повідомлення. Це 

дійсно засіб масової інформації з різницею, що пропонує як відправнику, так і 

одержувачу рівні можливості в процесі комунікації, і обох просто називають 

користувачами. Немає фіксованого статусу відправника чи одержувача в цьому 

новому налаштуванні зв’язку. Ця взаємозамінність ролей відправника та 

одержувача не є унікальною особливістю інтернету. Читач газети, який надсилає 

листа редактору, можливо, також став відправником, але потенціал Інтернету для 

миттєвого зворотного зв’язку виділяє його цією здатністю. 
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Інтернет кидає виклик традиційним концепціям масової комунікації. 

Інтернет також кинув виклик загальноприйнятому розумінню відправника 

масової комунікації як завжди організованої, складної та дорогої системи. 

Сьогодні масова комунікація в Інтернеті не обов’язково є продуктом складної 

організації. Навіть окрема людина може використовувати інтернет для створення 

та підтримки спілкування з дуже великою та змішаною групою людей. Також 

масова комунікація не повинна бути дорогою або капіталомісткою інвестицією, 

як установка радіостанції чи випуск газети. Все, що потрібно для масової 

комунікації в інтернеті, це комп’ютер та інтернет-модем.   

Інтернет має всесвітню аудиторію. З розвитком і часом інтернет навіть 

наважиться стати основним засобом масової інформації. Наприклад,  

дослідження (Digital 2021 April Global Statshot Report), яке провели міжнародні 

агентства DataReportal, Hootsuite and We Are Social повідомлюють що,  у квітні 

2021 загальна кількість населення світу – 7,85 мільярда осіб; кількість людей, які 

використовують мобільні телефони по всьому світу – 5,27 мільярда; глобальні 

інтернет-користувачі – 4,72 мільярда; користувачі соціальних мереж                       по 

всьому світу – 4,33 мільярда [9]. Наразі інтернетом користується близько 60% 

населення світу. Хоча фактично цифри можуть бути й вищими, тому що COVID-

19 продовжує обмежувати дослідження використання інтернету. Дослідники, 

також говорять про те, що кількість користувачів постійно збільшується, тому 

інтернет дійсно скоро може стати основним засобом масової інформації [6]. 

Отже,  інтернет є дійсно ефективним засобом масової інформації, здатним 

охопити дуже велику змішану та анонімну аудиторію. Це вже не нове та потужне 

середовище. Його роль у системі мас-медіа – це унікальність. Тобто унікальний 

канал комунікації, який кинув виклик та змінив деякі фундаментальні, 

традиційні концепції засобів масової інформації. Його місце – глобальне 

середовище, що охоплює весь всесвіт; це середовище інших медіа, що підвищує 

їхню актуальність і оберігає їх від зникнення. 
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контентні. Проаналізовано основне наповнення телевізійного інфопростору 

Миколаївщини на прикладі мовлення місцевих телеканалів: «UA:Миколаїв», ТРК 

«НІС-ТБ», ТРК «МАРТ»,  «Сатурн», «TAK TV» (м. Миколаїв), ТРК «Твій 

Всесвіт» (м. Первомайськ). 

Визначено основні риси які дають право телевізійному каналу називатися 

«регіональним мовником», а також ступінь відповідності поняттю 

«регіональний телеканал» кожного з вищезазначених медіаресурсів.  

Ключові слова: телебачення, регіональні канали, контент, редакційна 

політика, покриття, «UA:Миколаїв», «МАРТ», «НІС-ТВ», «ТАК-ТВ», «Сатурн», 

«Всесвіт». 

Постановка проблеми. Телебачення — одне з найскладніших культурних 

явищ двадцятого століття. Володіючи найбільш потужним механізмом дії на 

громадську думку серед інших ЗМІ, воно формує погляди, стереотипи масової 

аудиторії. Увага до загальнонаціональних каналів постійна — і з боку експертів, 

і з боку глядачів. Однак кожному мешканцю України цікаво знати, що 

відбувається безпосередньо в рідному місті чи області. А таку інформацію 

постачають саме регіональні мовники. 

Про регіональне телебачення говорять мало — особливо позитивного. 

Слабка технічна база, недостатнє фінансування, непрофесійні кадри і, як 

наслідок, — часто нецікавий та неякісний інформаційний продукт. 

Розгляд даної теми є особливо актуальним, оскільки фахівці з соціальних 

комунікацій при аналітиці місцевого ТБ оминали Миколаївщину, і на разі ця 

тематика не є широко відомою у науковій спільноті.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Якщо звертатися до наукових 

джерел, то за останній час спеціалістами із масових комунікацій не було 

проведено досліджень роботи миколаївського місцевого телебачення. Подібний 

аналіз регіонального телевізійного мовника був проведений на Вінничині, 

доцентом державного педагогічного університету імені Михайла 

Коцюбинського Юлією Москвічовою.  
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У праці дослідниця аналізує історію виникнення регіонального телебачення 

Вінницької області, а також окремі особливості контенту місцевих телеканалів. 

Дослідниця додає, що телебаченню належить особлива роль в системі ЗМІ, 

оскільки унікальне поєднання аудіо та візуального сигналів утворює потужний 

вплив на  свідомість громадян [1]. 

Директор Миколаївського коледжу преси та телебачення, а також секретар 

НСЖУ і генеральний продюсер місцевого телеканалу «ТАК-ТВ» Гліб 

Головченко дотримується думки, що всюди, де є громада, обов’язково буде засіб 

масової комунікації, який забезпечує функцію громадського контролю за діями 

влади, а також додає, що в регіональних телерадіокомпаніях і  досі працює 

величезна кількість професійних справжніх журналістів, яких поважає 

суспільство [2]. 

Доцент кафедри журналістики та засобів масової комунікації Національного 

університету «Львівська політехніка» Парасковія Дворянин зазначає, що хоч 

регіональний інформаційний простір звужує можливості під час добору 

потрібних фактів для новин, але в комунікаційному процесі доцільно 

дотримуватися гуманістичної формули «Єдність через різноманітність» і 

позитивними фактами зацікавлювати глядача. Визначальними критеріями для 

оцінення якості регіональних новин у зіставленні з новинами центральних 

каналів є змістова наповненість важливими місцевими фактами, орієнтованість 

на гуманістично-національні цінності, відповідність всеукраїнським і 

регіональним інтересам, правдивість, вчасність подання до ефіру, професійне 

використання візуально-вербальних компонентів [3]. 

Метою статті є здійснення огляду системи регіонального телебачення 

Миколаївщини та подати змістовну характеристику кожного телеканалу 

Миколаївської області. 

Виклад матеріалу. Для розуміння поняття «регіональний канал» варто 

визначити основні риси, що дозволяють характеризувати телевізійного мовника, 

як регіонального: 
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- Дирекція телеканалу, що визначає редакційну політику, має бути 

розташована безпосередньо у регіоні для більш осяжного розуміння місцевого 

побуту, проблем, чіткого володіння ситуацією; 

- Діяльність телеканалу має всебічно охоплювати весь регіон, 

висвітлювати події систематично – ситуативність та вибірковість 

висвітлення подій, акцент на надзвичайних ситуаціях та резонансних справах не 

може дати права мовнику називатися «регіональним». 

Цікавий факт – Миколаївщина є ледь не «піонером» комерційного 

телебачення на просторах СНД. Адже саме у Миколаєві ще за часів радянської 

держави був заснований один з перших недержавних телеканалів – «ТОНІС», що 

розпочав своє мовлення у 1989 році. Того ж року він отримав ліцензію на 

супутниковий канал WORLDNET. 1992-го головний офіс перенесли до Києва, 

канал почав мовлення у столиці [4]. Нині телеканал носить назву «Прямий» [5]. 

На сьогоднішній день в Миколаївській області функціонують шість 

телевізійних ресурсів – «UA:Миколаїв», ТРК «НІС-ТБ», ТРК «МАРТ»,  

«Сатурн», «TAK TV» (м. Миколаїв), ТРК «Твій Всесвіт» (м. Первомайськ). Але 

для того, щоб визначити ступінь їх «регіональності», варто трохи повернутися 

назад у часі та згадати систему обласних державних телерадіокомпаній.  

Саме система ОДТРК є взірцем того, яким має бути справжній регіональний 

телевізійний мовник. Ці медіа-ресурси всебічно висвітлювали життя рідної 

області - не замовчуючи проблемних питань, але й не забуваючи про позитивні 

зрушення, здобутки, перспективи. Мовлення з різних, навіть найвіддаленіших 

куточків регіону завжди носило системний характер – ОДТРК не робили 

основний акцент на обласні центри, ситуативно реагуючи лише на найбільш 

надзвичайні події різних районів. 

Звичайно, Миколаївщина також мала свого обласного мовника, котрим була 

Миколаївська обласна державна телерадіокомпанія(ТК «Миколаїв»). Однак у 

2017 році він припинив мовлення через створення Національної суспільної 

телерадіокомпанії, до складу якої увійшли всі колишні ОДТРК. «Миколаїв» був 
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переформатований у «UA:Миколаїв». Нині ресурс є філією «НСТУ», яка мовить 

на двох загальнонаціональних телеканалах 

–  «UA:ПЕРШИЙ» та «UA:КУЛЬТУРА», трьох загальнонаціональних 

радіоканалах  – «UA:Українське радіо», «UA:Радіо Промінь»  та  «UA:Радіо 

Культура», а також на 24 регіональних теле- і радіоканалах.  

Саме з цього моменту колишня МОДТРК з регіонального мовника 

перетворюється в «умовно-регіонального». Формат контенту стає уніфікованим 

по всій країні. «UA:Миколаїв» стає «гвинтиком» у потужній системі 

загальнонаціонального суспільного телебачення. Називати «регіональним» 

миколаївський  телеканал, редакційну політику якого повністю визначає Київ, 

позбавивши його стовідсотково авторських напрацювань – некоректно. За таким 

принципом під поняття «регіональний мовник» підпадають навіть корпункти 

великих загальнодержавних каналів – «1+1», «ICTV» тощо. 

Наступним телеканалом у списку є ТРК «НІС-ТБ», що мовить на просторах 

Миколаївщині з 2003 року. Даний медіаресурс підпадає під поняття 

«регіональний мовник» найбільше з усіх миколаївських телевізійних медіа. З 1 

лютого 2019 року телеканал почав  роботу у Первомайську, Березнегуватому та 

Новому Бузі, отримавши відповідну ліцензію від Національної ради з питань 

телебачення і радіомовлення України [6]. У Первомайську телеканал досяг 

значних успіхів, відкривши у місті власний корпункт. Також на НІС-ТБ виходить 

блок новин Первомайщини. 

Однак «регіональність» телеканалу також легко оскаржити, оскільки події 

за межами міста Миколаєва, Первомайська, Березнегуватого та Нового Бугу 

потрапляють в об’єктиви «НІС-ТБ» лише у випадку великого резонансу. 

Оскільки інші кутки області фактично залишаються без уваги, то і даний медіа 

ресурс не може називатися «регіональним» мовником на сто відсотків. 

ТРК «МАРТ», що розпочав свою діяльність у 2004 році, є комунальним 

підприємством Миколаївської міської ради. Будучи муніципальним каналом, 

«МАРТ» має пріоритетним напрямком висвітлення місцевих подій, соціальної 

https://uk.wikipedia.org/wiki/UA:_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
https://uk.wikipedia.org/wiki/UA:_%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/UA:_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/UA:_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/UA:_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE_%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/UA:_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE_%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
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проблематики та суспільно важливих тем в оперативній, повній, неупередженій 

інформації. Огляд політичного, соціально-економічного, культурного та 

спортивного життя в щоденних випусках новин, аналітичних програмах та 

авторських телепроектах. Телеканал «МАРТ» позиціонує себе, як сімейний 

муніципальний канал, розрахований на аудиторію різного віку і соціального 

статусу [7]. 

Якщо казати про контент телеканалу, то за цим критерієм «регіональність» 

«МАРТу» також дуже умовна. Оскільки він є ресурсом, заснованим 

Миколаївською міською радою, то і діяльність його спрямована першочергово 

на обласний центр. Яскравим прикладом тут є авторська телепрограма «Діалог» 

– у студію запрошуються відомі політичні та громадські діячі, переважна 

більшість яких представляють різноманітні установи саме міста Миколаєва. За 

останні кілька місяців з представників області «Діалог» відвідав заступник 

голови Миколаївської облдержадміністрації Юрій Гранатуров, 13 січня. Майже 

сталою періодичністю виходу телепередачі є один випуск раз на два дні [8]. 

Обласні події висвітлюються лише у випадку великого резонансу – кримінал, 

надзвичайні ситуації тощо. Тож телеканал «МАРТ» також не зовсім коректно 

називати «регіональним», враховуючи ситуативність висвітлення подій власне 

всього регіону. 

Телеканал «Сатурн», як і «НІС-ТБ», був заснований у 2003 році. Судячи із 

веб-сайту, також розповсюджує діяльність виключно на теренах міста 

Миколаєва. Основна спеціалізація «Сатурну» - новини, більшість з яких 

складають власне миколаївські події. Також канал випускає ряд авторських 

телевізійних програм на соціальні, політичні та інші теми, актуальних переважно 

для обласного центру. 

«TAK-TV» – телеканал, що був заснований на базі Миколаївського коледжу 

преси та телебачення та став практичним майданчиком для студентів цього 

навчального закладу. Цікавий факт - «TAK-TV» є першим на пострадянському 

просторі ефірним телеканалом, власником якого є вищий навчальний заклад. 
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Стратегічним напрямом каналу є новинний блок [9]. Також «TAK-TV» має 

кілька авторських проектів – «Телевізійний прес-клуб з Глібом Головченко», 

«Такий закон» та інші. Заявлене покриття каналу – Миколаївська область. 

Різноманітність пізнавального контенту телеканалу робить його актуальним 

для всього регіону, проте, як і у випадку з «НІС-ТБ», «МАРТом» та «Сатурном», 

реакція «TAK-TV» на події за межами власне міста Миколаєва доволі ситуативна 

та вибіркова, що також не дозволяє назвати його «регіональним» мовником. 

Первомайський телеканал «Твій Всесвіт» мовить безпосередньо у місті 

Первомайську, а також Вознесенську та прилеглих районах [10]. Згідно з 

інформацією Національної ради з питань радіо і телебачення, канал є «музично-

інформацйним», а також демонструє кінострічки. Якщо переходити на сайт 

ресурсу, можна побачити стрічку різноманітних новин місцевого значення, іноді 

з’являються обласні та всеукраїнські.  

Попри це, «Твій Всесвіт» також не може носити звання «регіонального» 

ресурсу, оскільки систематичності в подачі обласних новин немає – більша 

частина з них є прес-релізами надзвичайних служб. Також варто зазначити, що, 

як стверджують деякі представники первомайського медіа-простору, нині канал 

працює лише де-юре, а от фактично припинив свою діяльність. 

Висновки. Отже, враховуючи вищезазначені факти, можна зробити 

висновок, що на теренах Миколаївської області фактично не функціонує 

жодного телевізійного каналу, котрий можна було б назвати стовідсотково 

«регіональним мовником». 

Безумовно, розвиток Інтернет-мережі допомагає людям певним чином 

компенсувати брак інформації, але віддалені райони та села все ще не можуть 

похвалитись гарним інтернетом, та й, по великому рахунку, новинні інтернет-

ресурси також мало цікавляться подіями, які відбуваються далеко від обласного 

центру. Якщо це, звісно, не стосується резонансу: криміналу, надзвичайних 

ситуацій тощо. 
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Розвиток регіонального телевізійного мовника для Миколаївщини конче 

необхідний, оскільки місцева тележурналістика поступається інтернет-виданням 

саме через відсутність наявності медіа-ресурсів, здатних конкурувати у сфері 

масових комунікацій. 
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The problem of functioning of regional television channels of the Mykolayiv area, 

characteristic features of their activity, both technical, and content is considered in 
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(located in Mykolayiv), Tviy Vsesvit ( located in Pervomaisk). 
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channel" of each of the above media resources. 
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Традиції та новаторства газети «День» 

 

У статті розглядається розвиток всеукраїнської газети «День», її 

традиції та новаторства, особливості та структура, жанрово-тематичне 

наповнення, аспекти висвітлення новин та інновації в друкованих ЗМІ. 
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Всеукраїнська газета «День» висвітлює суспільно-політичні теми країни та 

виходить чотири рази на тиждень (з вівторка по п’ятницю). Інформує громадян 

про актуальні події та подає аналітичні матеріали. Газета виходить двома 

мовами: українською та англійською. До 1996 року газета «День» виходила лише 

українською мовою, але з січня 1997 року почала виходити й російською. Газета 

не зупинялась розвиватись, і вже 25 січня 1998 року з'явився англомовний 

тижневий «The Day». Зараз українська версія виходить у вівторок, середу, 

четвер, п'ятницю та суботу, а англійська – у вівторок і четвер. 

З 1999 року газета «День» стала першим в Україні членом міжнародної 

газетної асоціації «Синдикат». Окрім газети «День», до асоціації входить 

mailto:dianalitvinova236@gmail.com
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«Дзеркало тижня». Для читачів видання створили сайт, на якому у вільному 

доступі можна ознайомитись з матеріалами газети. У 2011 році до 15 ювілею, 

газета «День» створила проєкт під назвою «Україна Incognita». 18 серпня 2011 

року сайт розпочав функціонувати, його метою стало сформувати у читачів 

історичну пам’ять народу, яка є правдивою. Проект продовжив ідею газети 

вивчити українську історію. До цього проєкту належать краєзнавчі та  історичні 

матеріали, які впродовж років функціонування газети були опубліковані на її 

шпальтах. Також до проєкту увійшли видання, які створили в межах серії 

Бібліотеки «Україна Incognita», вони доступні у електронному форматі. Видали 

12 книжок впродовж 10 років у серії, яка була започаткована у 2002 році.  

Газета «День» посідає провідне місце у процесах становлення та розвитку 

політичного й суспільного життя нашої держави. Вся система масової 

комунікації, незважаючи на різні платформи й напрями, має виражати засади 

загальнолюдських цінностей, відстоювати демократичні позиції, не лише брати 

активну участь, а й впливати на геополітичні процеси, що відбуваються в Україні 

сьогодні. 

Торкаючись теми оновленого інформаційного суспільства, слід наголосити 

на активізації діяльності 3МІ у процесі формування громадської думки.  

Журналісти аналізованого видання представляють і ставлять на порядок 

денний громадського обговорення глобальні питання, якими є: 

- співробітництво та інтеграція України до будь-яких міжнародних 

структур. 

Журналісти видання «День» впливають на формування чи навіть деякою 

мірою формують зовнішньополітичний курс нашої держави, у тому числі в 

питанні відносин країн-НАТО. 

Слід звернути увагу не лише на тематичне наповнення статей, але й спосіб 

подання інформації. Журналісти видання подають інформації новин світу досить 

цікаво, використовуючи багатство української мови: 

- слова у переносному значенні, фразеологізми: 
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- порівняння та усталені конструкції 

- слова в переносному значенні: 

- оніми, абревіатури 

Газета «День» є якісною всеукраїнською газетою, тому акцентує увагу на  

політичних, економічних, культурних та зарубіжних новинах. 

Постійними рубриками видання, де висвітлюють зарубіжні новини є: 

«Фотопанорама», «Подробиці», «День планети», «Економіка», «Суспільство», 

«Культура»,  «Прес-клуб «Дня»» та «Світові дискусії». 

У виданні «День» більше освітлюють діяльність світових лідерів та країн-

сусідів. Вживання деяких назв країн, як Китай, значно зросло останні часом. 

Події з участю США є найбільш освітлюваними у будь-який час.  

На сьогодні більшість статей видання присвячене пандемії та особливостям 

боротьби із нею у різних країнах. Крім  найважливіших проблем сьогодення у 

виданні подано новини за такими темами: політична діяльність країн; внутрішня 

діяльність держав погоду, природні катаклізми; проблеми медицини; військові 

протистояння; життя громадян, суспільний устрій країни.життя громадян, 

суспільний устрій країни 

Отже, газета  «День» оперативно реагує на будь-які перетворення в 

суспільстві, подаючи не лише інформацію про події, а й аналізуючи ситуацію, 

наводячи різні точки зору. Стосовно міжнародної інформації на сторінках газети 

«День» можна сказати, що газета має постійну рубрику «Європа», де друкуються 

повідомлення не лише про країни Європи, але й подаються останні події у світі. 

Також інформацію про життя у світі подано у рубриках «Життя», «Економіка», 

«Політика». 

Видання  «День» дає достатню кількість інформації міжнародного плану, 

орієнтуючись при цьому лише на свою аудиторію. 
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Вінницька місцева преса як невід’ємний елемент впливу на 

суспільство 

 

У статті розглядається вплив регіональної преси міста Вінниці на 

громадськість. Авторка акцентує увагу на переваги регіональної періодики 

міста. 

Ключові слова: ЗМІ, регіональна преса, вплив на громадськість. 

У період демократичних змін, що відбуваються сьогодні, питання 

інформування суспільства, формування суспільної думки та позитивного 

ставлення до державних перетворень багато в чому визначається діяльністю мас-

медіа, в тому числі преси. А. Левченко  вважає, що інформаційна роль 

регіональної преси «залишається важливою, хоча б тому, що пересічний 

громадянин з глибинки досі вважає друковані видання гідним довіри джерелом 

інформації» [2]. 

Мета нашого дослідження: визначити роль регіональної преси міста 

Вінниці у розбудові громадського суспільства. 
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Одним з найпоширеніших та найпрестижніших засобів масової інформації 

Вінницького регіону є преса. Преса формує своє коло читача та формує різні 

погляди, думки та уявлення. Коротко зупинимося на окремих з них. 

«33-й канал» – обласна щотижнева газета. У своїх перших номерах 

розміщувала, як правило, інформацію розважального, бульварного характеру, і 

дуже швидко стала однією з найбільш запитуваних газет, тому що висвітлює 

важливі проблеми мешканців міста та області. Видається з двома окремими 

додатками: «Подільська радниця» та «Молодіжний вісник» (зараз «33-й. 

Подільська радниця», «33-й. Молодіжка»). Видання охоплює широке коло 

читачів, здійснює великий вплив на розвиток громадського суспільства. Газета 

відгукується на листи і звернення громадян з проханням висвітлити їх проблеми, 

претендує на звання народної. 

Газета «RIA» – з липня 1993 р. до середини 1998 р. виходила як обласна 

газета безкоштовних оголошень і виглядала дуже скромно. З другої половини 

1998 р., окрім оголошень, видає блок новин. Сьогодні видання складається з 

трьох частин: І блок – аналітика і журналістські розслідування, ІІ – рубриковані 

оголошення і реклама (в кожному номері друкується більше 10 тис. оголошень), 

ІІІ блок – телепрограма. Це найбільш популярне і читане видання у Вінниці. У 

першу чергу, через великий блок оголошень, цей регіональний засіб масової 

інформації допомагає купити/продати нерухомість, зробити ремонт в оселі, 

знайти роботу і т.д. Але аналітичний блок відрізняється актуальними, 

виваженими, інформативними матеріалами з коментарями спеціалістів, фахівців, 

місцевих науковців, простих пересічних громадян.  

Газета є членом Всесвітньої газетної асоціації. У 2005-2014 рр. засновники 

«РІА» видавали окрему газету «20 хвилин», яка продовжувала аналітичний блок 

«РІА». В 2000-х видавалися також газети в Немирівському, Жмеринському, 

Козятинському, Калинівському, Липовецькому районах з відповідними назвами 

«RIA Калинівка», «RIA Жмеринка», «RIA Немирів» і т. д. Сьогодні бібліотека 

отримує лише одну таку газету – «RIA Козятин». 
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«Пульсуючі джерела» (2008-2009) – обласна науково-популярна, мистецько-

краєзнавча газета. Незважаючи на те, що газета виходила всього півтора року, її 

активно запитують до цього часу. Адже тут друкувалися цікаві матеріали з історії 

Вінниччини, окремих її міст і сіл, сторінки біографій відомих особистостей, 

народжених на Вінниччині, або чиє життя і діяльність були пов’язані з нашим 

краєм. 

Також слід згадати такі громадсько-політичні часописи як «Вінницькі 

реалії»в якому, окрім новинних повідомлень, друкуються цікаві, розгорнуті 

інтерв’ю з вінницькими політиками, чиновниками, особами, що відзначилися 

успіхами у професії і мають авторитет у громади. «Новини Вінниччини» 

(сьогодні «Події. Факти. Новини Вінниччини») – газета різнопланових новин. 

«Здоров’я. Події. Час» – видання, де читач знаходив багато цікавої інформації не 

тільки про життя міста, а й в галузі медицини, охорони здоров’я. «Вінницькі 

відомості» – досі часто запитувана користувачами газета, автори якої намагалися 

відповідати запитам людей, давали можливість використовувати газету як 

трибуну для висловлення різноманітних думок і позицій. Відрізняється 

змістовністю і актуальністю тем, незалежністю думок газета «Місто». Спортивні 

події Вінниччини висвітлює газета «Вболівальник» [1]. 

Що стосується змісту, то вінницькі періодичні видання, в першу чергу, як і 

належить регіональній пресі, намагаються якомога ширше і адекватніше 

висвітлювати місцеві проблеми, адже від цього залежить їх успіх. Більш 

запитуваною і такою, що окупається, виявляється та газета, яка на своїх сторінках 

друкує не загальнодержавний офіціоз, а висвітлює приземлені, актуальні для 

провінційного читача теми, розповідаючи про конкретних людей і події. 

Загалом західний досвід рекомендує використовувати місцеву пресу як засіб 

комунікації для місцевої громади. Такими у Вінниці прагнуть бути,в першу чергу, 

незалежні видання «33-й канал»,«РІА», «Місто». Знаходять своє відображення 

проблеми мешканців області і міста, поруч з офіційними матеріали, і в таких 

виданнях як «Вінниччина» та «Вінницька газета».  
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Отже, потреба людини в інформації призвела до виникнення газети. Ще з 

історичних часів, із появою газети, вона почала надавати необхідну інформацію 

для людей, які її потребують. Місцева преса міста Вінниця відіграє вагому роль 

в житті місцевих громад, допомагає реалізувати прагнення людей, є своєрідним 

засобом впливу громади на владу (і навпаки). 
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Проблема функціонування вебсайтів регіональних друкованих ЗМІ 

 

У статті розглядається проблема створення та функціонування вебсайтів 

регіональних друкованих видань. Авторка акцентує увагу на перевагах, які 

надають ці інтернет-ресурси, досліджує проблеми, що виникають під час їх 

створення. 

Ключові слова: вебсайт, мультимедійність, ЗМІ, друковане видання. 

Стрімкий розвиток інформаційних технологій, виникнення нових каналів 

комунікації надають можливість засобам масової інформації значно швидше 

розповсюджувати інформацію, охоплювати більшу кількість споживачів 

контенту, що вони продукують. Водночас нові реалії ставлять перед ЗМІ жорсткі 

вимоги, спонукаючи їх ставати більш гнучкими, доступними, відкритими для 

споживачів інформації. 

Метою нашого дослідження є аналіз інтернет-сайтів друкованих видань 

Києва на прикладі україномовної щоденної громадсько-політичної газети 

«Вечірній Київ». 

Студіювання наукової літератури засвідчило, що проблема регіональних 

друкованих видань перебуває в полі зацікавлення науковців. Різні аспекти 
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діяльності регіональних засобів масової інформації розглядали М. Василенко, 

І. Вялкова, О. Довженко, А. Зубарець, М. Карась, А. Левченко, О. Мелещенко, 

А Москаленко, О. Чекмишев, М. Недопитанський та ін. Утім, мало наукових 

праць, що присвячені дослідженню інтернет-сайтів регіональних друкованих 

ЗМІ. Цим і продиктовано актуальність теми нашої розвідки. 

Діяльність друкованих ЗМІ за останні роки серйозно змінилася. Іншим став 

зміст, який вони продукують, іншими стали способи створення та 

розповсюдження контенту, іншою стала й аудиторія, для якої виробляється 

інформаційний продукт. Інтернет-технології загалом та мультимедійний 

характер інтернет-сайтів зокрема відкриваютьнові можливості для творців 

контенту – постійно підтримувати зворотній зв’язок з читачами, залучати їх до 

спільної діяльності тощо.  

Дослідниця М. Лукіна тлумачить мультимедійність як «властивість 

мережевих ЗМІ, що заснована на процесі конвергенції, або синтетичності, 

каналів комунікації» [2, с. 158]. Мультимедійний характер вебсайтів газет за 

допомогою супроводу текстової інформації аудіо-, відео- чи фотоматеріалами 

дозволяє користувачеві розширити уявлення про подію, бути залученим до 

процесу її висвітлення. 

Об’єктом нашого дослідження було обрано вебсайт газети «Вечірній 

Київ» [1], предметом – можливості, що надає інтернет-сайт друкованому 

виданню. 

Інтернет-сайт газети «Вечірній Київ» містить такі рубрики: «Місто», 

«Культура», «Афіша», «COVID-19», «Влада», «Відпочинок», «Освіта», «ЖКГ», 

«Кримінал», «Фото», «Відео». Рубрики оформлені у вигляді вкладок, що дає 

можливість читачеві оглядово ознайомитись із матеріалом, переходячи з 

рубрики в рубрику, та детальніше розглянути новини, котрі їх найбільш 

зацікавили.  

Важливу роль у композиційній структурі сайту виконує система 

внутрішньотекстових і міжтекстових переходів, що ґрунтується на системі 
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гіпертекстових покликань. Зазначимо, що в кожній нотатці є гіперпокликання на 

матеріали подібної тематики. Це дає читачеві можливість деталізувати 

інформацію, розширити свої знання з конкретного питання, плавно перейти до 

іншої теми.  

Цікавими видаються і мультимедійні жанри, розміщені на сайті. З-поміж 

мультимедійних жанрів науковці виокремлюють: «статичні фотографії, 

фотострічки, фоторепортажі, фотогалереї, карикатури, подкасти, 

аудіоілюстрації, аудіоверсії тексту, аудіосюжети, відеоілюстрації, відеосюжети, 

потокові відео, відеоколонки, відеонариси, відеокоментарі» [2, с. 71]. 

Зупинимося на статичній фотографії. До кожної новини в аналізованому 

ресурсі додано якісні статичні світлини – класичні ілюстрації в мультимедійній 

історії. У всіх матеріалах фотографії розташовуються нижче заголовку, є 

частиною ліду, відтак реципієнт уже через ілюстрацію ознайомлюється з 

проблемою, а це, в свою чергу, мотивує його прочитати інформацію, щоб 

дізнатися подробиці. 

Деякі новини містять відеоматеріали з місця події. Такі новини в стрічці 

помарковані окремим знаком, щоб читач міг одразу ідентифікувати матеріал з 

відеосюжетом. 

Цікавою, на наш погляд, є рубрика «Блоги». З одного боку, це своєрідний 

простір взаємодії читача та автора, а з іншого – спільний творчий майданчик, де 

читачі можуть долучитися до створення власного інформаційного продукту, 

стати частиною улюбленого ЗМІ. З-поміж авторів блогів є не лише політики, 

державні діячі, а й екскурсоводи, менеджери, лікарі, працівники освіти, сфери 

послуг, студенти та ін. 

Вебсайт містить гіперпокликання на спільноти газети «Вечірній Київ» у 

соцмережах, які вбудовані в правому куті сайту у вигляді іконок. Це дає 

можливість читачеві, перебуваючи в соцмережах, відслідковувати всі новини, 

що друкуються на вебсайті, підтримувати зворотній зв’язок із редакцією через 

коментарі, впливати на вибір тем до обговорення тощо. У свою чергу, така 
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інтерактивність дозволяє ЗМІ практично миттєво отримувати відгук на 

створений інформаційний продукт, залучати нових споживачів інформаційної 

продукції, враховувати думку читачів, бути максимально відвертими та 

незалежними. 

Отже, функціонування вебсайтів регіональних друкованих видань надає 

значних переваг як читачеві, так і ЗМІ. Водночас наповнення інтернет-сайту 

вимагає цілеспрямованої клопіткої роботи. Сучасним ЗМІ доводиться 

створювати якісний, цікавий контент, а також залучати нові технологічні 

можливості – дизайнерські нововведення для сайту, інтерактивність, 

мультимедійність, створення та забезпечення функціонування спільнот у 

соцмережах, розробку мобільних додатків тощо.  
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The article considers the problem of regional print media websites creating and 

functioning. The author focuses on the benefits provided by these Internet resources, 

explores the problems thatarise during their creation. 

Keywords: website, multimedia, massmedia, printedmedia. 
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Головні питання екології в журналістиці 

 

Розглянуто та проаналізовано актуальні екологічні питання України. 

Описано екологічний стан країни та простежено, як освідчуються екологічні 

проблеми у засобах масової інформації. Виявлено, що на першому плані стоять 

економічні та політичні проблеми країни, а проблеми екології відступають на 

другий план. 

Ключові слова: екожурналістика, екологія, екожурналісти, наука, засоби 

масової інформації, видання, проблеми. 

За даними рейтингу рівня екологічної ефективності The Environmental 

Performance Index, який обновлюється один раз на 2 роки. У 2020 році Україна 

посіла 60 місце (всього у дослідженні брали участь 180 країн), тоді, як у 2018 
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році вона посідала 109, а у 2016 – 44 місця. Екологічна ситуація України бажає 

кращого – у 2019 році, країна посідала 5 місце в Європі за рівнем смертності 

через низький рівень екологічної безпеки [1, 2, 3]. 

Екологічна журналістика – це жанр наукової журналістики, яка ставить за 

мету екологічне виховання населення, сприяє формуванню свідомості, пояснює 

людям про складні процеси простою мовою. Що стосується жанрових 

особливостей, то екожурналістика охоплює всі жанри журналістики – новинний, 

аналітичний, художньо-публіцистичний. Екологічні публікації можуть бути у 

формі новин, статей, звітів, оглядів, інтерв’ю та репортажей [4]. 

Нині українцям бракує екологічного виховання. Населення недостатньо 

проінформоване про екологічну ситуацію в Україні. У ЗМІ на першому плані 

стоять економічні та політичні питання, які витісняють проблеми екології на 

другий план [5, с. 12]. 

У 2019 році інститутом масової інформації було проведено дослідження, яке 

показало, що відомі інтеренет-видання (Українська правда, Обозреватель, 

Сегодня, 24 канал, ТСН, Страна.ua, РБК Україна, УНІАН, Гордон, Новое время, 

ЛІГА, Укрінформ, Знай.ua, Тиждень ua, Дзеркало тижня, Інтерфакс) 

присвячують питанням екології лише 1% публікацій (рис. 1) [6]. 
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Рис. 1 – Екологічні проблеми, які висвітлюють інтеренет-видання України 

 

З діаграми представленої на рисунку 1 можна побачити, що основними 

питаннями що висвітлюються в інтеренет-виданнях є питання екоактивістки 

Грети Тунберг, матеріали про порятунок або загибель тварин, розглядаються 

питання електромобілів. Інтернет-видання багато уваги приділяють 

законопроєктам про екологію, екоруху та екоактивістам. Зустрічаються 

матеріали про кліматичні та екологічні зміни, розглядаються проблеми 

забруднення повітря та інше [7]. 

Але не розкритими і актуальними екологічними темами в Україні 

залишаються питання охорони навколишнього середовища, вирубка лісів, 

браконьєрство, нераціональне використання природних ресурсів. Також не 

втрачають своєї важливості й теми забруднення повітря, якість продуктів 

харчування, вторинна переробка відходів [8]. 

Висновок: Екологічні новини все ж таки є на сторінках інтернет-видань, 

хоча й у невеликій кількості. Вони охоплюють важливі й актуальні теми. 

Опубліковані матеріали відіграють важливу роль у поширенні інформації про 

Інше - 20%

Забруднення повітря - 3,5%

Екологічні зміни - 3.5%

Кліматичні зміни - 7.1%

Екорух і екоактивісти - 10%

Законопроєкти про екологію - 12.4%

Електрокари - 12.9%

Фауна - 14.1%

Грета Турберг - 16.5%
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стан довкілля. Надалі ця інформація допоможе сформувати громадську думку. 

Для ефективного висвітлення екологічних проблем, екожурналіст має 

розглядати різні точки зору та підходити до питання більш глобально. 

Професіонали у цій справі повинні вміти конструктивно поєднувати позитивні, 

негативні та нейтральні матеріали, щоб сприяти оптимальному впливу на 

аудиторію, розвивати культурний рівень населення, не забуваючи про те, що 

журналістика має виховну функцію. 
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Екожурналістика в Україні: теоретичні засади 

 

У доповіді розглянуті теоретичні питання екожурналістики в Україні. 

Описано історію екожурналістики як окремого напрямку журналістики. 

Виокремлено основні жанри публікацій на екологічну тематику. 

Ключові слова: екожурналістика, екологія, наука, ЗМІ, Україна. 

Головною метою екожурналістики є збір, аналіз і оприлюднення важливої 

інформації, яка стосується проблем навколишнього середовища, у якому 

безпосередньо знаходиться людина. 

Екологічна журналістика – це один із різновидів журналістики, 

основоположниками якої вважають науковців Д. Прилюка, А. Москаленка. 

Сьогодні їх справу продовжують українські журналістикознавці: В. Різун, 

В. Іванов, Д. Олтаржевський. 

19 вересня 1996 році у місті Кривий Ріг відбувся з’їзд журналістів, які 

цікавилися і писали матеріали на тему навколишнього середовища. На цій 

зустрічі була заснована ВЕЖА (Всеукраїнська екожурналістська асоціація) 

засновниками якої стали Глазовий А. П., Козак В. В., Комська А. М., Конечников 
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А. Є., Малахов І. М., Михайлик А. К.  

На сьогодні екологічні публікації у ЗМІ залишаються актуальними, але не є 

популярними. Екологічні публікації у ЗМІ потребують високого рівня 

журналістської майстерності. Журналіст має не просто описати тему, а зробити 

попередній ґрунтовний аналіз – зібрати дані, класифікувати їх, показати, 

наскільки ця проблема важлива та запропонувати можливі шляхи подолання 

проблеми.  

Тому робота екожурналіста є складною, вона вимагає від нього високого 

рівня знань як журналістики, так й екології. Журналіст бере на себе 

відповідальність за екологічну свідомість населення. Екожурналіст має ставити 

собі за мету інформування людей про стан навколишнього середовища. Він має 

відкрити людям очі на екологічні проблеми,  максимально точно донести 

важливість питання, і показати що буде, якщо на ці питання не звертати увагу. 

 Проблема української екожурналістики у тому, що професійних 

журналістів-екологів менше, ніж початківців. Початківці часто діють як 

новинарі: є новина і вони її описують, також не забувають і про гучний 

заголовок, який більше перетворює серйозну новину на «жовту». Чисто 

аналітичного жанру в екожурналістиці дуже мало, він часто дифузіюється з 

іншими жанрами – новинним і художнього-публіцистичними. 

Жанрова палітра екожурналістики виглядає приблизно так:  

1. гарячі новини (якісь надзвичайні ситуації, які неможливо 

передбачити і які потребують негайної реакції ЗМІ); 

2. стаття-довідка (несе освітньо-просвітницьку функцію. Несе 

інформацію про яку-небудь проблему, вплив тих або інших речовин на здоров'я 

людини); 

3. інтерв'ю з експертом (інтерв’ю буде вдалим, якщо респондентом 

цікавиться громадськість, або його думка є авторитетною, або проблема про яку 

він розповідає в інтерв’ю вже не «гаряча» і на неї можна подивитися під іншим 

кутом; 
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4. репортаж (один із найпопулярніших жанрів екожурналістики в 

Україні. Опис події, (переважно у відео-форматі), що ведеться з місця події. 

Як бачимо екологічна журналістика може бути і новинною, і аналітичною, і 

художньо-публіцистичною. Подальший розвиток, напрямки та методи 

екологічної журналістики можуть змінюватися у майбутньому. Матеріали з цієї 

теми будуть писатись завжди, адже екологічні проблеми завжди актуальні. 
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Ecojournalism in Ukraine: theoretical principles 

 

The report addresses theoretical issues of eco-journalism in Ukraine. The history 

of eco-journalism as a separate branch of journalism is described. The main genres of 

publications on environmental issues are identified. 
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publications. 
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Психологічні аспекти поведінки інтерв’юера   

 

У доповіді висвітлено психологічні особливості підготовки інтерв’ю, 

основне завдання якого є отримання цікавої інформації від респондента з метою 

оприлюднення. На прикладі дослідження поведінки відомого YouTube-блогера 

Юрія Дудя автор доводить, що журналістові треба мати базові психологічні 

навички.    
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Ключові слова: інтерв’ю, психологічні аспекти, інтерв’юер, 

нейролінгвістичне програмування, жанри журналістики.    

Сучасний світ важко уявити без спілкування між людьми. Це явище стало 

для нас буденним, адже саме через розмову ми отримуємо інформацію різного 

характеру. Тому дуже популярним у журналістиці є жанр інтерв’ю, мета якого – 

отримати цікаву інформацію від респондента з метою оприлюднення. За своєю 

класифікацією інтерв’ю може бути: інформативним і аналітичним. 

Такий формат допомагає людям розкритися, розказати нову інформацію. 

Але щоб правильно провести інтерв’ю, треба мати знання з психології, щоб не 

поставити людину у незручне становище, не викликати почуття гніву та інше. 

Вона може просто не йти на контакт та замкнутися у собі. Також важливо 

слідкувати за тим, що треба казати, а й за поставою, гучністю голосу, інтонацією, 

жестами, мімікою,  лексиконом. Усе це відіграє велику роль у спілкування з 

людиною [2].  

Вивчення психологічних аспектів поведінки журналіста під час інтерв’ю є 

актуальним, оскільки застосування цих навичок можливо у всіх комунікативних 

аспектах життя. Головна мета інтерв’юера – це дати змогу розкритися людини з 

потрібної сторони та побудувати атмосферу довіри для респондента. У випадку 

журналіста, від якості інтерв’ю та рівня відкритості людини, залежить кар’єра та 

репутація інтерв’юера [2].  

Джерелом дослідження для нас були приклади інтерв’ю Юрія Дудя з 

Олексієм Щербаковим або Нурланом Самуборвим, розміщені на його 

персональному YouTube-каналі [1] [3]. Спостерігаючи за його поведінкою під 

час цих інтерв’ю, можна звернути увагу, що він дуже якісно розбирається в НЛП. 

НЛП – це нейролінгвістичне програмування, кодування психіки, яке вивчає 

закономірності досвіду людини через розкриття її механізмів та моделі 

поведінки або комунікацій. Використовуючи принципи НЛП, можливо описати 

будь-яку людську активність у деталях.  Свого роду це посібник з людської 

поведінки в різних ситуаціях у житті [2].  
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Юрій Дудь завжди має впевнений та спокійний стан, що можна простежити 

з його постави: він тримає рівно спину, його підборіддя ніколи не буває 

опущеним [3]. Залежно від ситуації він змінює позу на позу свого  співбесідника 

та відзеркалює його рух, таким чином людина відчуває певний рапорт. Рапорт – 

тип зв’язку між людьми, який характерний взаємним емоційним станом, чи 

фізичним взаємопорозумінням [2]. 

Юрій викладає свої питання у дуже чіткому формулюванні: скільки ти 

заробляєш? На твою думку, ти би зміг зробити краще? З твого особистого 

досвіду це на що схоже? Тим самим він не дає людини кроку назад чи ухилитися 

від питання. Людина вже від початку розуміє, що вона має відповідати в 

заданому руслі. 

Дудь постійно готує свої запитання з формулюванням «ти» , таким чином 

він налаштовує людину на бесіду у дружньому ключі. Також в його відеороликах 

відбувається зміна локацій:  

1. Студія, де проводяться зйомки.  

2. Природна локація.  

3. Місце, яке пов’язано з гостем інтерв’ю.  

Це дуже правильний прийом, адже від зміни локації змінюється настрій 

людини та питання стосовно її діяльності. Також питання набувають більш 

емоційного характеру, наприклад: «Як ти себе почуваєш тут?», «Тобі щось 

нагадує це місце?», «Які в тебе були емоції, коли ти потрапив сюди уперше? 

Розкажи будь ласка» [2].  

Одним з прийомів НЛП, яким користується даний інтерв’юєр, є той, що він 

не порушує субмодальності людини, а навпаки пристосовується. Найголовніша 

субмодальність – це дистанція. У відео-інтерв’ю ми ніколи не бачили, коли Дудь 

сидів із респондентом дуже близько, постійно була дистанція, яку він не 

порушував, адже при дуже близькому контакті людина може зніяковіти і почати 

дивитися на підлогу або боятися напору людини, яка бере інтерв’ю. І те, що він 

застосовує три локації в своїх відео, дуже гарний хід. Адже для того, щоб людина 
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підпустила когось на близьку дистанцію, то її треба порушувати у системній 

динаміці: 2 пристосування, 1 дія порушення та 1 пристосування. Таким чином 

людина розуміє, що ви не порушуєте її особисті кордони, але бажаєте бути 

ближче [2].  

Таким чином Юрій Дудь правильно будує своє інтерв’ю, для того щоб воно 

було комфортним для гостя та глядачів і не відчувалася «гра на камеру». 

Отже, підбиваючи підсумки, можна стверджувати, психологічні аспекти 

поведінки під час інтерв’ю так само важливі, як і професійні навички журналіста. 

Знаючи психологію особистості, журналіст має змогу підійти з правильного боку 

до об’єкта інтерв’ю, допомогти розкритися людині або побороти фобію 

публічних виступів на камеру. Він знає, що треба робити аби гість не почав 

закриватися у собі або відповідати на питання стандартними формулюваннями 

«так/ні», як отримати ексклюзивну інформацію.  
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У тезах розглянуто категорії іміджу та стилю як невід’ємних компонентів 

сучасного соціокомунікаційного простору на прикладі української журналістки, 

телеведучої та блогерки Яніни Соколової.  

Ключові слова: імідж, стиль, журналістика, телеведуча, професіоналізм, 

журналістське «я».   

Журналістика на сьогодні є швидкоплинною та перехідною, тому особисте 

«я» в ній неабияк важливе. Більшість працює в журналістиці «безіменно». Саме 

це гальмує жагу до розвитку та самовдосконалення, тому робота над собою з 

метою створення власного стилю вагомо впливає на становлення людини як 

професіонала своєї справи. Проблемою також є те, що велика кількість 

українських медійників намагаються копівати вітчизняних або закордонних 

колег чи взагалі  не турбуютья про створення особистого іміджу, вважаючи це 

чимось другорядним.   

Метою дослідження  є визначення основних  прийомів створення 

журналістського іміджу та стилю для успішного просування по кар’єрним 

сходам. На мою думку, на основі аналізу професійних якостей Яніни Соколової 

молоді українські журналісти зможуть  ознайомитись із особистим іміджем та 

стилем досвідченої телеведучої, матимуть нагоду виокремити власні недоліки та 

переваги і перейняти нові ідеї для створення особистого «я».  

Імідж– це свого роду штучний образ, який складається у свідомості людей 

щодо конкретної особи чи організації та спонукає до певної соціальної 

поведінки. Імідж має здатність передавати та формувати враження про його 

носія, звертаючи більшу увагу на бажані для нього якості. Раніше категорія 

іміджу мала негативний сенс, але з часом вона стає однією із безкомпромісних 

форм суспільної взаємодії. Імідж журналіста може по різному проявлятися в 

залежності від того, в якому із ЗМІ він працює [3].  

Сьогодні телевізійна журналістика є особливо популярною, тому кожен 

намагається привернути увагу глядачів не лише змістом новини, а й своїми 
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жестами, мімікою, виглядом. Залежно від того, який вигляд має журналіст, так 

його і сприйматиме аудиторія.    

Яніна Соколова, українська журналістка, блогерка та телеведуча, будучи 

популярною серед вітчизняних глядачів, змогла вирізнитись на фоні інших, 

сформувала особистий, неповторний імідж. З огляду на зовнішність як складової 

іміджу Яніни можна відзначити те, що вона частіше за все одягає ділові костюми, 

чим підкреслює свій «стальний» характер та непроломну твердість духу. Коротка 

охайна зачіска додає до іміджу серйозності та впевненості у власних силах. За 

допомогою своєї міміки журналістка вміло передає глядачу власні емоції.  

Окремо варто проаналізувати особистий блог Яніни Соколової на 

платформі YouTube. Журналістка сформувала за допомогою свого каналу імідж 

прямолінійної та занадто відвертої блогерки, яка не соромиться вживати у своїх 

відео нецензурну лексику та говорити правду про політиків. Також Яніна 

дозволяє собі у межах так завного блогерського жанру використовувати 

клікбейтні заголовки під відео. До речі, на мою думку, частково завдяки 

відвертості та клікбейту журналістка потрапила у першу десятку рейтингу 

найпопулярніших блогерів, яких читають/дивляться у соціальних мережах у 

2021 році. 

Індивідуальний авторський стиль журналіста – це те, чим він відрізняється 

від інших. Головний показник стилю – змістовна частина матеріалів, яка повинна 

зацікавити читача. Журналістський стиль формується на основі цінностей та 

поглядів автора, його переконаннях та тем, які він найчастіше підіймає. Чітке 

визначення цього поняття дав Володимир Романець, доктор психологічних наук, 

професор Київського національного університету імені Т. Г. Шевченка: 

«Індивідуальний стиль – це виробництво певного оригінального продукту з 

метою комунікації».  

Спершу розглянемо стиль журналістки як інтерв’юера. Яніна Соколова вже 

понад 6 років веде українську щотижневу телепрограму «Рандеву» на 5 каналі. 

Кожної суботи вона зустрічається з відомими українськими діячами, переважно 



 

 

95 
 

політиками, які суттєво впливають на сьогодення України та відіграють  важливу 

роль у формуванні її майбутнього. Яніна Соколова недарма обрала місцем 

проведення інтерв’ю бар, адже це створює ненапружену атмосферу, знищує 

будь-який матеріальний бар’єр і внаслідок цього розмова видається відвертою та 

легкою.  

Під час інтерв’ю Яніна полюбляє домінувати над співбесідником, вміє 

рішуче доводити свою точку зору та аргументувати той чи інший вислів. На 

відміну від багатьох інших інтерв’юерів, журналістка вирізняється своїм 

вмінням ставити «незручні» питання респонденту, а також гармонійно 

підлаштовуватись під його настрій. Вона часто говорить про свою незалежність 

та демократичність, але водночас з тим разом із командою підбирає політиків, 

які будуть висловлюватись стосовно Петра Порошенка, власника 5 каналу, або 

добре, або ж ніяк. На мою думку, несвобода слова є однією із найсуттєвіших 

проблем в українській журналістиці. Зачасту Яніні важко не показувати свою 

нелюбов та неприязнь до героя [2]. 

Із розвитком інтеренет-ЗМІ у масмедіа сатиричні жанри зазнали суттєвої 

трансформації. Новим явищем є використання тролінгу як засобу творення 

комічного. Яніна Соколова як авторка і ведуча проєктів на YouTube «Вечір з 

Яніною Соколовою» та «Соромно» в сатиричній формі викриває російську 

пропаганду та висміює чинну українську владу. Ведуча застосовує у своїх 

програмах сарказм, іронію та сатиру, що привертає увагу глядачів та створює 

особистий журналістський стиль Яніни [1], [4].  

Категорія журналістського іміджу на сьогодні є невід’ємним компонентом 

сучасного соціокомунікаційного простору. В інформаційному суспільстві 

завдяки іміджу можна найдієвіше передати або сприяйняти іфомрацію. Не менш 

важливу роль у журналістиці відіграє стиль. Власний стиль –  це особливе місце 

журналіста в ЗМІ. Важко недооцінити вагомість цих двух категорій у медійній 

сфері, адже завдяки їм із «безіменних» діячів народжуються творці суспільної 

думки. Стиль та імідж журналістки винятковий та, можливо, певною мірою 



 

 

96 
 

специфічний. Унікальний спосіб донесення інформації до аудиторії, відвертість 

та високоінтелектуальність – риси, що відіграли першорядну роль у побудові 

власного журналістського «я» Яніни Соколової.  
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має рекреативна функція – здатність до ефективної емоційної організації 

відпочинку. Останніми десятиліттями саме реалізації цієї функції телевізійного 

мовлення надається найбільше ефірного часу. При цьому власники телевізійних 

каналів враховують не тільки об´єктивні потреби телевізійної аудиторії, але й 

пов´язані з ними обсяги рекламного мовлення, що, знову ж таки, підштовхує 

телебачення до подальшого кількісного і якісного розвитку розважальних 

програм мовлення. Цей процес викликає до життя вдосконалення традиційних і 

створення нових телевізійних форм, здатних зосереджувати навколо себе 

постійну увагу телеглядачів. Серед них провідне місце посідають численні 

жанрові різновиди телевізійних конкурсів і телевізійних шоу.  

Як показує аналіз ток-шоу, майстерний ведучий є запорукою успіху 

телепередачі. Ведучий – це людина, яка насамперед є обізнаною. Вона постійно 

збагачує свої знання в професійному руслі. Це особа, яка має професійні навики, 

а саме: володіння інтонацією та тембром голосу, манера жестикуляції перед 

камерою і сама робота з камерою. Ведучий – це творча людина, яка виконує 

роботу журналіста, режисера, оператора та редактора.   Ведучий має бути 

розумним, ненудним, талановитим та енергійним. Адже, саме таких людей 

вимагає глядач в телепередачі. Ведучі мають розвивати думку, інтерпретувати 

події та проводити ефіри з природньою манерою та інтонацією. Ведучий, 

безумовно, є представником певної соціальної групи, і його взаємодію можна 

розглядати як, «представницьке спілкування», тобто спільні інтереси, цінності, 

ідеали і настанови цієї групи. Він повинен сам представляти себе глядачеві як 

партнера у спілкуванні. Встановлення міжособистісних контактів у процесі 

телевізійного спілкування відбувається завдяки аудіовізуальному характеру 

телекомунікації. Глядач отримує повідомлення від конкретної особи, ведучого 

телевізійної передачі, тому таке повідомлення має персоніфікований характер. 

Отже, що головне для ведучого конкурсних і розважальних телевізійних 

програм? Теж саме, що для будь-якого шоумена – індивідуальний стиль та імідж. 

Звичайно, проблема власного стилю – загальна проблема майстерності 
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телеведучого, однак в суто журналістських жанрових формах перед ведучим 

стоять актуальні проблеми: майстерність ведення інтерв´ю та репортажу, вміння 

зримо мислити в кадрі та багато іншого. Але ведучий-шоумен – це перш за все 

стиль та імідж, які відповідають певній програмі. Точно знайдений стиль його 

зовнішності та поведінки – це стиль самої програми. 
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видання впливають на формування локальної ідентичності і перетворились на 

невід’ємну частину повсякденного життя людини, оскільки хочуть бути 

основним джерелом новин,своєчасно інформувати читачів та задовольняти їх 

потреби.  

Метою нашої розвідки є висвітлення жанрових особливостей газети 

«Зоря», що видається в м. Монастирище Черкаської області. 

Теоретичні аспекти регіональної преси розглядали О. Іванова, О. Мойсеєва, 

Н. Стеблин, а сучасний розвиток місцевих ЗМІ вивчали І.Михайлин, І.Луцюк, 

В.Головій та ін. Якість регіональної преси дуже важлива тому, що це єдиний мас-

медійний канал, який є основним інформатором населення і має на нього 

безпосередній вплив. Дослідження сучасних регіональних ЗМІ необхідні, щоб 

ознайомитись з особливостями функціонування локальних видань різних рівнів, 

що й зумовлює актуальність нашої розвідки. 

Жанрами називаються форми журналістського тексту. Тобто, це тип твору, 

який визначається властивими йому рисами щодо композиції, образних засобів, 

структури, творчих прийомів, мови, стилю викладу. О Кузнецова зазначає: 

«Журналістська текстова жанрологія вивчає канонічні (усталені) й неканонічні 

інформаційні, аналітичні, художньо-публіцистичні жанри ЗМІ як форми 

журналістських творів, що мають стабільні ознаки відтворення зібраної 

інформації» [1, с. 4].  

Оскільки головною метою Монастирищенського загальнополітичного 

видання є проінформувати населення про головні події міста Монастирища, то 

там друкуються переважно інформаційні жанри. О. Кузнецова зауважує, що до 

них «за переважаючими інформаційними методами належать різновиди заміток, 

інтервʼю, репортажів, інформаційних кореспонденцій, інформаційних звітів» [2, 

с. 6].  

Найкоротший жанр інформаційної групи, замітка, є у кожному випуску 

газети «Зоря». Замітки користуються популярністю у регіональній пресі, адже 

саме у них, за правилом «перевернутої піраміди», розміщується найважливіша 



 

 

102 
 

інформація, а за принципом віддалення – другорядна, а також додаткові 

відомості і найменш значимі подробиці. 

Прикладом хронікальної замітки є публікація під заголовком «Робити 

щеплення від грипу закликають жителів Черкащини». Такому журналістському 

матеріалу притаманна однофактовість, інформація подається без подробиць та 

деталей, в основі – новина, що має загальний інтерес, оскільки місто 

Монастирище входить до Черкаської області і згодом черга вакцинації надійде і 

до монастирищан (Зоря. 22 жовтня 2020 року. №42 (93). С. 2). 

Такий інформаційний жанр, як звіт, рідко зустрічається у 

Монастирищенській районці, але все ж газета час від часу друкує публікації, що 

передають перебіг якоїсь події чи заходу. У випуску за 22 січня є звіт під 

заголовком «Водохреще на Монастирищині : попри сильний мороз люди 

прийшли зануритись в ополонку». Журналіст передає «сценарій» того, як 

відбувалась традиція купання в ополонці і розповідає, яке релігійне значення 

надають жителі такому святу, приуроченому до хрещення Ісуса Христа. За 

розміром це – хронікальний звіт, адже він передає головну суть у хронологічній 

послідновності, за структурою – прямий інформаційний, а за призначенням – 

позитивний, оскільки пропагує здоровий і цілющий спосіб життя (Зоря. 22 січня 

2020 року. №3 (104). С. 5). 

У 40-му випуску газети надруковано інтерв’ю журналіста з кандидатом на 

посаду голови міста Монастирища – Олегом Пархоменком. Публікація займає 

пів шпальти, має заголовок : «Закон для всіх, порядок для кожного, громада для 

громадян». За кількістю учасників це діалог, один журналіст і одна особа. За 

способом спілкуванні форми викладу розмови це інтерв’ю-повідомлення, 

лаконічний виклад бесіди, запитання і відповіді. Ця публікація відноситься і до 

матеріалів з політичною агітацією, адже просуває кандидатуру політика (Зоря. 9 

жовтня 2020 року. №40 (91). С. 1). 

Інтерв’ю-монолог зустрічається у випуску за 13 листопада. 14 листопада – 

Міжнародний день логопеда і «Зоря» публікує журналістський матеріал, у якому 
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надруковано потік мовлення однієї людини – Наталії Терещук, логопедині 

Монастирищенського районного інклюзивно-ресурсного центру, де вона 

розкриває питання недоліків та зрушень у мовленні (Зоря. 13 листопада 2020 

року. №45 (96). С. 5). 

Відзначимо, що газета «Зоря» не публікує у своїх випусках такий жанр, як 

репортаж.  

Аналітичні жанри не користуються популярністю в друкованих 

регіональних ЗМІ, оскільки для їх написання має бути пророблена більша робота 

журналіста, ніж для інформаційних. До таких жанрів О. Кузнецова відносить 

«кореспонденції, статті, відкриті листи, де переважають відповідні методи: 

кореспондування; а також публіцистичні огляди, огляди ЗМІ, огляди листів, в 

яких превалюють відповідні оглядові методи відтворення; рецензії, творчі 

портрети, мистецько-наукові критичні статті, в яких домінують критичні методи 

відтворення; коментарі, в яких панують методи коментування» [1, с. 9]. 

У випуску за 11 грудня є приклад статті під заголовком «Від «Харчовик» до 

ФК «Авангард» : шлях крізь століття». Публікація велика за розміром і 

розміщується на двох сторінках. На підставі зібраних фактів, журналістка Наталя 

Дудник системно досліджує низку теми про Монастирищенський футбольний 

клуб «Авангард», адже 10 грудня – Всесвітній день футболу. В основі – широке 

явище, статті притаманні масштабність поглядів, великий фактаж. Думка автора 

рухається від загального (про футбол у цілому) до часткового (детальніше про 

місцевий ФК). За видом це аналітична стаття, тобто увага на логічному мисленні, 

тезах і антитезах (Зоря. 11 грудня 2020 року. №48 (99). С. 4-5). 

Такий аналітичний жанр, як огляд, рідко трапляється у «Зорі», проте іноді 

він є у вигляді зіставлення групи фактів за тривалий час і висновків з цього. 

«Підсумки роботи Монастирищенського відділу місцевої прокуратури за 

2020 рік» – річний економічний огляд. У публікації використано багато 

статистичних даних, цифр, відсотків. (Зоря. 12 лютого 2021 року. №6 (107). С. 2). 

У 36-му газетному номері є такий аналітичний жанр журналістики, як лист. 
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Військовий комісар Монастирищенського районного військового комісаріату 

майор Євген Лозовий звертається до групи осіб з метою проінформувати про 

проведення призову на строкову військову службу (Зоря. 11 вересня 2020 року. 

№36 (87). С. 2). 

Журналістських розслідувань, коментарів та рецензій у газеті «Зоря» за 2020 

рік немає. 

Отже, в регіональному Монастирищенському виданні переважають 

інформаційні жанри, такі як замітка, звіт, інтервʼю, інтервʼю-монолог. 

Аналітичні жанри представлені в газеті «Зоря» незначною мірою (стаття, огляд, 

лист). 
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Анотація. Автор проводить теоретичний аналіз та розкриває зміст 

поняття соціалізація, структури процесу соціалізації та компонентних 

складових. 
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виховання, соціальні якості, соціальні потреби, соціальні можливості, арт-

терапія. 

В даний час соціалізація дітей з обмеженими можливостями здоров’я має 

певну специфіку, яка визначається такими факторами, як: характер можливостей 

дитини та обсяг реабілітаційного ресурсу суспільства. Соціалізація позитивно 

впливає як на певні властивості та навички дітей з обмеженими можливостями 
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здоров’я (комунікативні навички, розвиток дрібної моторики рук тощо), так і на 

самих дітей з обмеженими можливостями в цілому. Діти з обмеженими 

можливостями здоров’я мають труднощі у спілкуванні, оволодінні 

професійними навичками, навчанні, самообслуговуванні [2]. 

Одним із успішних засобів, що допомагає у соціалізації дітей з обмеженими 

можливостями, сьогодні є арт-терапія, метод, що характеризується 

психотерапевтичними та розвиваючими можливостями. 

Незважаючи на велику різноманітність методів арт-терапії та значні 

відмінності між групами дітей з обмеженими можливостями здоров’я, необхідно 

враховувати деякі особливості при проведенні арт-терапії. Діти з обмеженими 

можливостями здоров’я мають труднощі у вербалізації своїх переживань та 

проблем. Невербальна форма комунікації їм є природнішою. Діти з обмеженими 

можливостями мають спонтанні дії і не здатні до рефлексії своїх вчинків і 

почуттів. З допомогою малюнків вони здатні зобразити свої переживання 

несвідомо. А різні напрями арт-терапії (музикотерапія, танцювально-рухова 

терапія, орігамі, ліплення тощо) сприяють реалізації талантів, допомагають 

розкритися, тим самим сприяють при вході до соціуму [4]. 

Термін «соціалізація» раніше вживався в політекономії, там його первісне 

значення було як «усуспільнення» засобів виробництва, землі тощо. До людини 

цей термін знайшов застосування у роботі «Теорія соціалізації» (1887 р.), 

опублікованій американським соціологом Ф. Г. Гіддінсом. У цій роботі 

«соціалізація» трактується у близькому значенні до сучасного: «розвиток 

характеру індивіда чи розвиток соціальної природи, підготовка людини до 

життя». 

Соціалізація – процес засвоєння певної системи навчання: знань, норм, 

цінностей, установок, зразків поведінки. Ця система є культурою, яка 

характеризує соціум та допомагає інваліду адаптуватися у суспільних 

відносинах як активний суб'єкт. Завдяки соціалізації людина з особливими 

потребами стає особистістю [1]. 
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Соціалізація включає у собі як процес освіти та виховання. Процес 

соціалізації особистості відбувається під впливом наступних умов: соціально-

контрольовані;  спрямовано-організовані; стихійні (виникають спонтанно). 

Такі дослідники сучасності, як С. А. Козлова, А. В. Мудрик, розглядали у 

триєдності соціалізацію дитини та виділяли такі прояви: адаптація до 

соціального суспільства; прийняття та інтеграція соціального суспільства як 

даність; диференціація – потреба і здатність перетворювати, змінювати 

соціальний світ, соціальну діяльність і стати індивідом у ньому [3]. 

Соціалізація – невід'ємна частина життя особистості. Вона у вигляді умови 

(саме актуалізація при активну роботу над соціальної досконалістю) і результату 

(залежить розвитку особистості). 

Традиційна вітчизняна соціологія розглядає соціалізацію як процес 

саморозвитку особистості, що взаємодіє з такими структурами: соціальні групи, 

інститути, організації. Через це особистість виробляє активну життєву позицію. 

Соціалізація – процес, який продовжується протягом життя особистості. Тому 

виділяють конкретні етапи: дотрудовий (дитинство, навчання); трудовий; 

післятрудовий. 

Тим не менш, існує і крайність, яка виходить за межі звичайного процесу 

соціалізації. Ця проблема пов'язана з тим, що особистість набуває негативних 

видів пристосування в соціумі: не знаходить свого місця в суспільстві і 

порушується її соціальна активність. Це явища можна назвати «конформізмом» 

– процес пасивного, позбавленого особистісного змісту сприйняття певного 

порядку та думок. Тут характерно відсутність власної думки, беззаперечне 

виконання вказівок, підпорядкування авторитету [1]. 

Людина завжди має вибір та несе соціальну відповідальність. Суспільство 

влаштовано так, що його особистість відповідає перед суспільством, а 

суспільство перед особистістю. 

У соціальній культурі зустрічаються такі елементи: 

1. Реалізація та діяльність соціальних якостей. Виявляється у спосіб життя: 
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трудовий, суспільно-політичний, культурно-пізнавальний, соціально-побутови. 

Праця є центральною суттєвою ланкою, яка визначає всі елементи. 

2. Соціально-об'єктивні потреби. Особистість – це частина суспільства, 

основою якої лежить суспільна потреба. Інакше особистість є закономірністю, 

яка здійснює розвиток людини у суспільстві. Особистість як усвідомлює, так і не 

усвідомлює потреби, які визначають поведінка. 

3. Здатність до творчої діяльності. Творча діяльність (знання, навички, 

творчі здібності) відрізняє індивіда, який знаходиться на стадії формування, від 

особистості, що сформувалася. Здатність до творчості може виявлятися не тільки 

в таких сферах діяльності, де за своєю природою потрібна творча діяльність 

(мистецтво, наука), а й там, де творчість, на перший погляд, не має значення. 

Наприклад, монотонна робота у трудовій сфері. Творчість проявляється і в ній: 

створення різних машин та механізмів, які полегшують роботу людей, робить 

працю ефективнішою та цікавішою. Творчість – одне з рис людини, як 

особистості. 

4. Світ духовності особистості, чи ступінь вивченості культури цінностей 

суспільства. Включає три основні параметри особистості: різноманітність 

зв'язків зі світом; ієрархізованість; загальна структура. 

5. Принципи та моральні норми. Керівництво особи. 

Переконання – одне з найглибших принципів, що визначає поведінку 

людини як основну лінію. Переконання пов'язують усвідомлення особистості зі 

своїми об'єктивними (існуючими від свідомості незалежно) потребами, які 

становлять ядро структури особистості [2]. 

Кожна людина бере участь у громадському житті, при цьому вона чимось 

керується. При зміні соціального оточення («близькі» - друзі, родичі, знайомі і 

т.д. та «далекі» суспільство) змінюється і особистісна соціальна структура. 

Особистість постійно отримує нові знання та нову інформацію. Ці знання 

переходять у переконання. А переконання характеризують вчинки людини. 



 

 

109 
 

Виходячи з цього термін соціалізація означає використання знань про соціальну 

структуру особистості відповідно до суспільних вимог. 

Процес соціалізації – процес, який включає взаємодію нашого суспільства 

та особистості. Ця взаємодія характеризується здатністю передачі соціального 

досвіду індивіду або процес зміни особистості. Останнє значення є традиційним 

для сучасної соціологічної науки, в якій соціалізація має таке значення: соціальне 

становлення людини, яке включає розуміння індивідом системи соціальних 

зв'язків, соціального досвіду і відносин. Основна риса соціалізації полягає в 

тому, що людина при формуванні як члена суспільства відповідає тому 

суспільству, до якого належить [3]. 

Найскладнішим, суперечливим процесом, що триває протягом усього 

життя, є соціалізація особистості. Є багато підходів до поняття соціалізації 

особистості. Для її періодизації існує  різне підґрунтя. Вона включає: головний 

вид діяльності, головний інститут соціалізації і т.д. Соціалізація за етапами 

вікових періодизацій життя є найбільш поширеною у суспільстві. Виділяють такі 

етапи: дитинство (0-1 рік); раннє дитинство (1-3 роки); дошкільне дитинство (3-

6 років); молодший шкільний вік (6-10 років); підлітковий (10-14 років); ранній 

юнацький (15-17 років); юнацький (18-23 роки); молодість (23-33 роки); зрілість 

(34-50 років); літній вік (50-60 років); старість (60-70 років); довгожительство 

(понад 70 років). 

Більшість вчених виділяють особливе значення в цьому процесі первинним 

стадіям соціалізації, які пов'язані з дитячими періодами, з формуванням простих 

форм суттєвої поведінки та основних функцій психіки [2]. 

Для етапів соціалізації чи віку виділяють 3 групи основних завдань: 

1. Природно-культурні. Завдання включають досягнення сексуального і 

фізичного розвитку на кожному етапі соціалізації. Приклад: темп статевого 

дозрівання, у кожного народу своє уявлення про чоловіка та жінку тощо. 

2. Соціально-культурні. Завдання пізнавального, морального та ціннісно-

смислового характеру. На кожному етапі соціалізації особистість повинна мати 



 

 

110 
 

певні знання, вміння, навички і брати в суспільному житті певну участь. Ці 

завдання визначаються суспільством за рівнем розвитку людини, а саме 

близьким та регіональним оточенням. 

3. Соціально-психологічні. Завдання включають процес становлення 

особистості, її самовизначення в житті і перспективі, самоствердження і 

самореалізація [2]. 

Кожний етап соціалізації людини має своє завдання та різні засоби реалізації 

їх. Отже, при роботі з дітьми з особливими освітніми потребами необхідно 

враховувати теоретичні положення організації процесу соціалізації. 
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Ключові слова: терапія, арт-терапія, мовлення, тяжкі порушення 

мовлення, комунікативне мовлення, дошкільники. 

Практика навчання і виховання дітей з тяжкими порушеннями мовлення в 

системі спеціальної освіти показує, що проблеми, пов'язані з формуванням основ 

комунікативної культури дітей, сприйняттям свого місця в житті, страх агресії 

інших людей є вираженими на всіх етапах навчання.  

Застосування у психокорекційній роботі з дітьми з ТПМ різних видів арт-

терапевтичних технік (робота з м’яким матеріалом, малювання, казкотерапія та 

ін.) дозволяє дати соціально прийнятний вихід агресивності й іншим негативним 

емоціям та почуттям, знизити емоційну напругу, навчити дітей прийомам 

саморегуляції, розвивати вміння володіти собою у різних конфліктних ситуаціях, 

зменшити агресивні прояви. Перспективою подальшого дослідження є розробка 

методики корекції мовленнєвих порушень у дітей та апробація комплексної 

корекційно-розвивальної програми для дітей з ТПМ засобами арт-терапії.  

Експериментальне дослідження проводилось на базі закладу дошкільної 

освіти №10 м. Миколаїв. На основі аналізу програм та БКДО щодо особливостей 

корекції мовлення дітей старшого дошкільного віку було визначено критерії  та 

показники сформованості мовлення  дітей старшого дошкільного віку з ТПМ. 

На констатувальному етапі було визначено критерії та показники, за якими 

перевірялися рівні сформованості мовлення  дітей з ТПМ: 1) здатність 

підтримувати  партнерські стосунки (із показниками:  використання в мовленні 

формул мовленнєвого етикету; наявність контактовстановлювальних, 

невербальних засобів спілкування); 2) здатність до конструктивної взаємодії з 

дорослими та однолітками (із показниками:  уміння вести діалог із однолітками; 

уміння зв’язно будувати діалог із дорослими, відстоювати свою позицію); 3) 

здатність до рефлексії (із показниками: уміння з повагою  відноситись до  

співрозмовника; уміння оцінювати власне мовлення та мовлення інших). 

З метою виявлення рівня сформованості мовлення  до кожного критерія і 

показника нами були підготовлені ігрові діагностувальні завдання.  
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Результати отримані на констатувальному етапі дослідження засвідчили, що 

високий рівень сформованості мовлення  засвідчили 30 % дітей старшого 

дошкільного віку експериментальної та 35 % – контрольної груп. Середній рівень 

виявився у 45% дітей експериментальної та 45% – контрольної груп. Кількість 

дітей, які перебували на низькому рівні: 25% в експериментальній та 20% –  у 

контрольній групах. 

Отже, результати констатувального етапу засвідчили, що переважна 

кількість дітей потребує розвитку комунікативного мовлення. 

На формувальному етапі розроблено й реалізовано експериментальну 

модель корекції мовлення дітей старшого дошкільного віку з ТПМ засобами арт-

терапії, що містить три етапи: когнітивний, діяльнісний, творчий 

Метою першого - когнітивного етапу було ознайомлення дітей старшого 

дошкільного віку з мовними й немовними засобами виразного мовлення, 

збагачення словника образними висловами, прислів’ями, приказками, 

фразеологізмами тощо; формування знань дітей про формули мовленнєвого 

етикету; стимулювання бажання спілкуватися з однолітками, розмірковувати, 

допомагати один одному, вміти домовлятись у процесі роботи з арт-

технологіями. 

Метою першого − когнітивного етапу було ознайомлення дітей 6-го року 

життя з мовними й немовними засобами виразного мовлення; формування 

знань дітей про формули мовленнєвого етикету; стимулювання бажання 

спілкуватися з однолітками, розмірковувати, допомагати один одному, вміти 

домовлятись у процесі роботи з арт- терапією. 

На першому етапі використовувалися різноманітні методи та прийоми: 

дидактичні ігри «Запитай – отримай відповідь», «Вгадай приказку», «Закінчи 

прислів’я»; розповіді, унаочнення (зображення немовних засобів виразності 

мовлення, ілюстрації ситуацій з їх використанням); комунікативно-ігрові 

вправи «Повтори за мною», «Привітайся з казковим героєм» тощо; з-поміж арт-

терапії на цьому етапі застосовувалися ізотерапія, казкотерапія, ігротерапія. 
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Ми прогнозували, що в результаті експериментальної роботи впродовж 

першого етапу діти будуть активно залучатись до спільної з дорослим 

мовленнєвої діяльності, розуміти спонукальні дії педагога, наслідувати 

діалогічного мовлення дорослого, розуміти та наслідувати тексти художніх 

творів. Провідними формами виступили заняття з розвитку рідного мовлення і 

художньої літератури. 

На другому етапі – діяльнісному – стимулювали старших дошкільників до 

розігрування діалогу з казковими героями, однолітками; ініціювали до 

спілкування на різні теми; вчили дітей ділитися враженнями під час роботи з 

арт-терапією. 

На цьому етапі з-поміж методів використовувалися: моделювання 

комунікативно-ігрових ситуацій, комунікативні вправи «Закінчи думку», 

«Добери слова»; розігрування діалогів «Домовся з другом», «Переконай 

Незнайка»; з-поміж арт-терапії – казкотерапія, ізотерапія, ігротерапія. 

Провідними формами роботи на другому етапі виступили інтегровані заняття 

(розвиток мовлення + художня література; розвиток мовлення + малювання; 

художня література + ознайомлення з довкіллям). 

Ми прогнозували, що результатом роботи на другому етапі буде активне 

залучення дітей до комунікативної ситуації, розуміння спонукальних дій 

педагога, наслідування діалогічного мовлення дорослого в межах 

актуалізованих мовленнєвих жанрів, розуміння та наслідування за дорослим 

тексту художніх творів. 

На третьому (творчому) етапі створювалися комунікативно-мовленнєві 

ситуації, в яких діти брали активну участь: спілкувалися, домовлялися, 

доводили свою думку; стимулювали дітей висловлювати своє ставлення до 

почутого / сказаного, адекватно оцінювати власне мовлення й мовлення 

однолітків; стимулювали до різних видів творчості засобами арт-терапії. 

На цьому етапі реалізовувалися такі методи і прийоми: складання казок, 

розповідей; ілюстрування власних літературних творів; інсценізація з 
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використанням арт-терапії – ізотерапія, казкотерапія, ігротерапія. 

Результати отримані на контрольному етапі дослідження засвідчили, 

високий рівень сформованості мовлення  засвідчили 80 % дітей старшого 

дошкільного віку експериментальної та 60% – контрольної груп. Середній рівень 

виявився у 20% дітей експериментальної та 30% – контрольної груп. Найменша 

кількість дітей перебували на низькому рівні: 20% дітей у контрольній групі, а в 

експериментальній групі дітей з низьким рівнем не зафіксовано.  

Таким чином, отримані результати засвідчили ефективність моделі 

корекції мовлення у дошкільників з тяжкими порушеннями мовлення засобами 

арт-терапії. 
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Abstract. The article presents the results of an experimental study of the use of 

art therapy in the correction of speech in preschool children with severe speech 
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Дослідження гендерної ідентичності молоді за методикою Сандри Бем 

 

У статті проаналізовані питання гендеру, відмінності гендеру від 

біологічної статі, описані гендерні стереотипи маскулінності та фімінності. 

Було проведене дослідження гендерної ідентичності молоді за методикою 

Сандри Бем та проаналізовані результати дослідження. 

Ключові слова: гендер, стать, гендерна ідентичність, маскулінність, 

фемінність. 

Сучасне уявлення про людину не обмежується лише біологічною статтю. 

Кожен має право визначити приналежність до того чи іншого гендеру та 

ідентифікувати себе за своїм вподобанням та відчуттям. Сьогодення потребує 

відхилу від сталих гендерних стереотипів та впровадження більшої 

толерантності. Все це необхідно для набуття гендерної рівності, зменшення 

дискримінації та отримання рівних прав. Тому ми вирішили дослідити студентів 

НУК ім. адм. Макарова та за допомогою методики Сандри Бем виявити як 

сучасна молодь ідентифікує свою психологічну стать та чи співпадає вона з 

біологічною статтю.  
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Розпочнемо з визначення. Американський психоаналітик Роберт Столлер у 

1968 році вперше впровадив «гендер», як поняття, що виражає біологічні, 

соціальні, культурні особливості, незалежні від тих, що тлумачать біологічну 

стать [4]. 

Поняття «стать» стосується лише біологічних особливостей та фізичних 

якостей, наприклад, здатність виношувати та народжувати дитину, пропорції 

тіла, волосяний покрив, м’язова сила, витривалість. Тобто якщо з гендером 

пов’язані соціальні, психологічні та культурні відмінності між жінками та 

чоловіками, то зі статтю лише фізичні відмінності будови тіла [2]. 

Від покоління до покоління у соціумі передаються стійкі уявлення про 

гендерні ролі. Це гендерні стереотипи, які не відповідають реальному 

різноманіттю жінок і чоловіків. Існують такі типи гендерних стереотипів:  

1. Стереотипи мaскулiнностi-фемiнностi – уявлення про те, яка поведінка 

притаманна чоловікам та жінкам. Чоловіки самовпевнені, агресивні, домінуючі, 

стримані в проявах почуттів, з логічним мисленням. А жінки – ніжні, пасивні, 

залежні, слабкі та емоційні. 

2. Стереотипи щодо змісту праці чоловіків i жінок. Чоловікам – керівна, 

творча та інструментальна діяльність, а обслуговуюча та виконавча робота – для 

жінок. 

3. Стереотипи, що пов’язані із закріпленням професійних та сімейних ролей 

відповідно до статі. Жінка займається сім’єю та дітьми, чоловік – працює [4]. 

Гендерна ідентичність – це аспект самосвідомості, що описує переживання 

людиною себе як представника визначеної статі. Усвідомлення власної статевої 

приналежності та становлення гендерної ідентичності людини – один із напрямів 

її соціалізації. Гендерна ідентичність – це особливий вид соціальної 

ідентичності, що співіснує в самосвідомості людини в єдності з уявленнями про 

професійний, сімейний, етнічний, освітній та інші статуси [7]. 

У 1971 році американський психолог Сандра Бем запропонувала тест 

маскулінності-фемінності (Bem Sex Role Inventory – BSRI) та на основі його 
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результатів виокремила вісім статеворольових типів. Вона перша запровадила 

поняття «андрогінний тип» – індивідуальну здатність особи залежно від 

конкретних ситуативних умов діяти водночас по-жіночому і по-чоловічому. У 

психологічному розумінні з андрогінією пов'язують високі можливості 

соціальної адаптації. Згідно з концепцією Сандри Бем багато людей поєднують 

у собі як маскулінні так і фемінні якості. С. Бем так характеризує статеворольові 

типи: 

• маскулінні чоловіки (нечутливі, енергійні, честолюбні); 

• маскулінні жінки (наділені сильною волею, схильні змагатися з чоловіками 

і претендувати на їх місце у професії, соціумі, сексі); 

• фемінні чоловіки (чутливі, цінують людські стосунки і досягнення духу, 

нерідко належать до світу мистецтва); 

• фемінні жінки (архаїчний тип абсолютно терплячої жінки, що охоче 

погоджується бути «фоном» у житті близьких людей, характеризуються 

витримкою, вірністю і відсутністю егоїзму); 

• андрогінні чоловіки (поєднують у собі продуктивність і чутливість, 

нерідко обираючи гуманні професії лікаря, педагога тощо); 

• андрогінні жінки (здатні розв'язувати цілком "чоловічі" завдання, 

використовуючи жіночі засоби (гнучкість, комунікабельність); 

• недиференційовані чоловіки і жінки (часто не вистачає лібідо в широкому 

значенні слова, вони страждають від нестачі життєвих сил) [5]. 

Ми провели дослідження психологічної статі студентів Національного 

університету кораблебудування імені адмірала Макарова за допомогою 

методики «Маскулінність-фемінність» С. Бем.  

Наша мета – визначити наскільки андрогінний тип психологічної статі 

превалює серед молоді. Вибірка студентів складалась з 36 осіб. З них 18 – 

чоловічої та 18 – жіночої статі. Вік досліджуваних від 18 до 35 років. 
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Таблиця 1.1. 

Результати дослідження психологічної статі студентів і математична 

обробка за допомогою непараметричного критерію Пірсона 

№ Показник Кількість 

Емпірична 

частота 

fe 

 

Теоретична 

частота 

ft 

fe - ft (fe - ft)2 (fe - ft)2  ft 

χ2
емп 

1 Андрогінність 32 12 20 400 33,3 

2 Маскулінність 3 12 -9 81 6,8 

3 Фемінність 1 12 -11 121 10,1 

 Сума 36 36 0  50,2 

χ2
емп

 

 

χ2
кр =5,991 (ρ≤0,05)              χ2

кр = 9,210 (ρ≤0,01)        χ2
емп = 50,2 ≥  χ2

кр 

Як бачимо, значення критерію Пірсона входить в зону статистичної 

значимості, це означає, що отримані результати є достовірними. 

 

Рис. 1.1. Відсоткове співвідношення типів психологічної статі студентів 

 

Як ми можемо побачити, згідно з результатами дослідження серед студентів 

превалює андрогінний тип психологічної статі. Це свідчить про те, що 

фемінність
3%

маскулінність 
8%

андрогінність
89%

Типи психологічної статі

фемінність маскулінність андрогінність
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досліджувані набрали найбільшу кількість балів як за шкалою мужності, так і за 

шкалою жіночності, вони мають однаково проявлені як жіночі, так і чоловічі 

поведінкові схеми.  

Підбиваючи підсумки варто зазначити, що відповідно до існуючих уявлень 

індивід необов'язково є носієм чітко вираженої психологічної маскулінності або 

фемінінності. Результати нашого дослідження показали, що переважна більшість 

досліджуваних студентів прагнуть до балансу між чоловічими та жіночими 

характеристиками, про що свідчить найбільший відсоток андрогінності. При 

цьому передбачається, що у андрогінів риси представлені гармонійно та 

взаємодоповнювано. Вважається, що така гармонійна інтеграція маскулінних та 

фемінінних рис підвищує адаптивні можливості андрогінного типу. При цьому 

велика м'якість, поступливість у соціальних контактах та відсутність різко 

виражених домінантно-агресивних тенденцій у спілкуванні ніяк не пов'язані зі 

зниженням впевненості в собі, а навпаки виявляються на тлі збереження високої 

самоповаги, впевненості в собі та самоприйнятті. 
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COVID-19 та негаразди ментального здоров’я 

 

Пандемія COVID-19 залишила великий відбиток у житті людства, 

особливу увагу слід приділити емоційним станам та психічним розладам як 

наслідок перенесення важкої хвороби. Треба чітко виділяти симптоми та перші 

прояви депресивних тенденцій та знати, як собі допомогти у такому скрутному 

становищі. 

Ключові слова: пандемія, COVID-19, депресія, тривожність, суїцидальні 

думки, наслідки хвороби, психічний стан. 

Пандемія, пов'язана із розповсюдженням COVID-19, привнесла багато змін 

до звичного перебігу життя, залишила значний відбиток насамперед втраченим 

часом, невизначеністю, зміненим розпорядком дня, фінансовим тиском та 

соціальною ізоляцією. Кожний зараз може згадати свої турбування про родину, 

себе, близьких та знайомих похилого віку. Ймовірність захворіти самому, 

можливий перебіг хвороби, як це вплине на роботу, що принесе майбутнє - такі 

нав'язливі думки викликають повсякденну тривожність, поступово 

перетворюють здоровий глузд на попіл. Інформаційне перевантаження, чутки та 

дезінформація можуть зробити життя неконтрольованим та незрозумілим.  
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Стрес – це нормальна психологічна і фізична реакція на виклики життя. 

Кожен по-різному реагує на складні ситуації, відчувати стрес та хвилюватися під 

час кризи – нормально. Але численні проблеми, як, наприклад, наслідки пандемії 

або перенесення хвороби, можуть виштовхнути за межі звичайних можливостей. 

Не дивлячись на усі зусилля, ви можете відчувати себе безпорадним, сумним, 

злим, дратівливим, безнадійним, тривожним або наляканим. У нашого 

менталітету є така шкідлива звичка як замовчування проблем, ігнорування 

симптомів  та неприйняття допомоги. Як кажуть, мешканець Європи піде у 

лікарню за 3 дні до хвороби, наша людина – за три години до смерті. Тому 

особливу увагу треба приділити першим ознакам стресового стану після 

одужання на Covid-19, щоб була можливість отримати спеціалізовану допомогу. 

На додаток до характерних симптомів Covid-інфекції, таких як лихоманка, 

кашель і задишка, приблизно 25% людей відчувають симптоми, пов’язані з їхнім 

мозком та нервовою системою. Хоча такі ознаки характерні для багатьох хвороб, 

вони зникають після одужання, деякі люди, які пережили Covid, відчувають 

тривалі довгострокові наслідки.  

Отже, основні симптоми, на які варто звернути увагу: запаморочення, 

частий головний біль, виснажлива втома, «туман мозку» або когнітивні 

порушення, проблеми із запам’ятовуванням, навчанням і концентрацією.   

Багато неврологічних симптомів Covid-19, пояснюються широко 

поширеною запальною реакцією організму на інфекцію та пов’язаним з нею 

пошкодженням кровоносних судин, а не інфекцією самої тканини мозку». Ковід 

також має більший вплив на неврологічне та психічне здоров’я людей, ніж інші 

респіраторні захворювання: нові дослідження з'ясовують, що загалом ризик 

неврологічних і психічних діагнозів після Covid-19 був на 44% більший, ніж 

після грипу, і на 16% більший, ніж при інфекціях дихальних шляхів. 

Сподівання, що проблеми з психічним здоров’ям, такі як тривога або 

депресія, пройдуть самі, може призвести до погіршення симптомів. Якщо у вас є 

занепокоєння або якщо ви відчуваєте погіршення симптомів психічного 
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здоров’я, зверніться за допомогою, бо ігнорування проблем може призвести до 

серйозних психічних наслідків: 

•  Тривога. Наявні симптоми фобії, панічної атаки або будь-якої депресії 

•  Депресія. Розлади в пристосуванні до стану, сумний настрій 

•  Самогубство. Намір заподіяти собі шкоди, суїцидальні думки 

•  Розлади харчової поведінки. Компромісний доступ до «безпечних» 

рутинних продуктів 

•  Плутанина, також відома як «мозковий туман». Легкий симптом 

сплутаності 

•  Фантомні запахи та нюхові галюцинації 

•  Почуття дратівливості. Роздратування та симптоми схожі на 

посттравматичний стресовий розлад 

•  Сон більше, ніж зазвичай. Хронічна хвороба викликає хронічну втому, 

через яку важко позбутися цієї Проблеми з пам'яттю. Когнітивні розлади та 

проблеми з пам'яттю 

•  Труднощі зі сном. Безсоння, кошмари. 

Стратегії самопіклування корисні для психічного та фізичного здоров’я і 

можуть допомогти контролювати своє життя. Піклуйтеся про своє тіло та свій 

розум і спілкуйтеся з іншими, щоб підтримати ваше психічне здоров’я. Задля 

зменшення ймовірності психічних розладів слід дотримуватися наступних 

порад: 

1. Піклуйтеся про своє фізичне здоров'я. 

2. Зменшіть тригери стресу. 

3. Дотримуйтесь свого звичайного розпорядку дня. Ця 

передбачуваність може змусити вас відчувати себе більше під контролем. 

4. Обмежте доступ до ЗМІ. Постійні новини можуть посилити 

побоювання щодо хвороби.  

5. Залишайтеся зайнятими. Здорові відволікання можуть позбавити вас 

кола негативних думок, які живлять тривогу та депресію. Насолоджуйтеся хобі, 
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якими ви можете займатися вдома, наприклад, читати книгу, писати в 

щоденнику, грати в ігри або готувати нову їжу. Робити щось позитивне для 

подолання тривоги – це здорова стратегія подолання. 

6. Зосередьтеся на позитивних думках. Подумайте починати кожен 

день зі списку речей, за які ви вдячні. Зберігайте надію, працюйте над 

прийняттям змін у міру їх виникнення та намагайтеся тримати проблеми в 

перспективі. 

7. Використовуйте свій моральний компас або духовне життя для 

підтримки. Якщо ви черпаєте силу з системи переконань, вона може принести 

вам втіху у важкі й невизначені часи. 

8. Розставте пріоритети. Не обтяжуйте себе, створюючи список справ, 

які змінюють життя, поки ви вдома. Щодня встановлюйте розумні цілі та 

окреслюйте кроки, які ви можете зробити для досягнення цих цілей.  

Віддавайте собі належне за кожен крок у правильному напрямку, навіть 

якщо він маленький. І визнайте, що деякі дні будуть кращими за інші! 
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The COVID-19 pandemic has left an impact on human's life, with a special focus 

on emotional condition and mental disorders as a result of illness. It is necessary to 
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clearly identify the symptoms and the first manifestations of depressive tendencies and 

know how to help yourself in such a difficult situation. 

Keywords: pandemic, COVID-19, depression, anxiety, suicidal thoughts, 

consequences of illness, mental state. 
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Анотація. У статті наводяться результати проведеного наукового 

дослідження діагностування емоційного розвитку учнів молодшої школи із 

розладами аутистичного спектру. 

Ключові слова: аутизм, синдром раннього дитячого аутизму, методики 

діагностики, опитувальник. емоційний компонент. 

В контексті наукового дослідження був здійснений аналіз наявних у доступі 

психометричних методик, що відповідають меті і завданням дослідження, на 

основі чого був розроблений комплекс психологічної діагностики емоційного та 
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поведінкового компонентів соціального інтелекту у дітей молодшого шкільного 

віку з розладами аутистичного спектра, що представлено. 

Зауважимо, що оскільки аутизм – явище складне і багатогранне, у світі 

існують і застосовуються безліч корекційних методик для людей з аутизмом. 

Крім того, аутизм є предметом активного вивчення з боку наукового 

співтовариства, і в міру отримання нових результатів різноманітних досліджень 

кількість корекційних методик природним чином збільшується. Загалом вони 

розподіляються на декілька напрямів, а саме: 

1. Поведінкові підходи. 

2. Розвивальні підходи. 

3. Сенсорно-перцептивні підходи. 

4. Еклектичні підходи. 

Для дослідження психологічних особливостей дітей з синдромом раннього 

дитячого аутизму було обрано наступні методики: профіль поведінки за даними 

безпосереднього спостереження; опитувальник розладів аутистичного спектру 

(ASD Assessment Scale); рейтингова шкала дитячого аутизму (Childhood Autism 

Rating Scale). Вказані методи дослідження було обрано для всебічного 

дослідження аутизму у дітей на рівні емоційно-вольової, особистісної та 

поведінкової сфер. Профіль поведінки за даними безпосереднього 

спостереження обрано для виявлення особливостей поведінки дітей із ознаками 

РДА. 

Методику «Рейтингова шкала дитячого аутизму (Childhood Autism Rating 

Scale)» використано з метою діагностики аутизму за 15 показниками оцінки, що 

включають діагностику емоційних та поведінкових проявів, комунікативної 

сфери, розвитку моторики та перцепції дітей. Шкала включає в себе кількісний 

та якісний аналіз на основі чітко виділених критерій та визначених градацій їх 

оцінювання [2]. 

Опитувальник батьків (педагогів) для діагностики аутизму (ASD Assessment 

Scale) вибраний як діагностичний інструмент дослідження аутизму за 
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допомогою звіту батьків чи педагогів. Опитувальник включає в себе кілька 

розділів: «труднощі соціальної взаємодії», «мова і затримка мовленнєвого 

розвитку», «аномалії символічної чи уявної гри», «поведінкові труднощі» [1]. Це 

дозволяє визначити особливості дітей з РДА у взаємодії з найближчим 

соціальним оточенням. 

Вибірку досліджуваних склали 17 осіб (діти молодшого шкільного віку з 

розладами аутистичного спектру віком від 6 до 10 років). 

За критеріями шкали рейтингу аутизму (PCА) найбільш виражені труднощі 

у дітей з аутизмом були виявлені за критеріями взаємовідносин з іншими дітьми, 

емоційної реакції, боязні та нервозності, вербальної та невербальної  комунікації. 

Тобто, найбільш виражені труднощі стосувалися саме сфери контакту з 

оточуючими та адекватної емоційної реакції. 

На наступному експерименту емоційного розвитку нами було виокремлено 

декілька методик діагностики, які, на наш погляд, є найбільш доцільними у 

використанні. Дослідження у порівняльному плані давало можливість 

ґрунтовніше виділити специфічні особливості емоційного розвитку у дітей з 

розладами аутистичного спектра. При цьому виконання діагностичних завдань 

дітьми з типовим розвитком слугувало показником вікової норми. 

Згідно з отриманими даними при дослідженні таких показників як: 

спеціальних правил поведінки; прогнозування відповідної поведінки людей, 

виходячи з контексту ситуацій; формулювання плану власних дій, за методикою 

«Закінчи розповідь», були отримані наступні результати: лише 9% дітей з PAC 

всі розповіді завершували відповідно до моральної норми, аргументуючи свої 

відповіді; 9% дошкільників з аутизмом свої відповіді аргументували, але в 

емоційно значущих ситуаціях вони соціально небажаний характер; 10% дітей 

завершували розповіді відповідно до моральної норми, аргументовано; 24% 

дітей деякі розповіді не могли завершити, деякі завершували коротко, без 

аргументації та великий відсоток дітей, а саме 48% – взагалі не могли завершити 

розповідь. 
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Аналіз отриманих даних за рівнями сформованості емоційного компоненту 

у дітей з РАС виявив, що у них здебільшого переважає низький рівень 

сформованості зазначеного компоненту. Найбільш вираженими у дітей з РАС є 

такі особливості емоційного компоненту: здатність ставити себе на місце інших, 

вміння співпереживати (характеристики представлені в порядку спадання рівня 

вираженості). Найменш вираженими є такі показники: вербалізація емоцій, 

уміння регулювати власні емоції та настрій; розуміння змісту емоційних проявів 

та їх ідентифікація (характеристики представлені в порядку зростання рівня 

вираженості). 

Згідно з отриманими даними при дослідженні таких показників як: 

спеціальних правил поведінки; прогнозування відповідної поведінки людей, 

виходячи з контексту ситуацій; формулювання плану власних дій, за методикою 

«Закінчи розповідь», були отримані наступні результати: лише 9% дітей з PAC 

всі розповіді завершували відповідно до моральної норми, аргументуючи свої 

відповіді; 9% дошкільників з аутизмом свої відповіді аргументували, але в 

емоційно значущих ситуаціях вони соціально небажаний характер; 10% дітей 

завершували розповіді відповідно до моральної норми, аргументовано; 24% 

дітей деякі розповіді не могли завершити, деякі завершували коротко, без 

аргументації та великий відсоток дітей, а саме 48% - взагалі не могли завершити 

розповідь. 

При дослідженні здатностей запам’ятовувати імена та обличчя людей, а 

також запам’ятовування інформації, що стосується інших людей за методикою 

«Нагодуй собаку», нами були отримані наступні результати: 32% дітей з PAC з 

першого разу запам’ятовували імена та інформацію про людей. З другого разу 

інформацію запам’ятало 24 % дітей молодшого шкільного віку з РАС. 44% 

молодших школярів з РАС не змогли запам’ятати та вірно відповісти на 

запитання. 

Згідно з отриманими даними при дослідженні такого показника як 

відтворення емоцій (виразність і довільність) за допомогою методики «Емоційна 
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ідентифікація», нами було виявлено, що адекватну емоційну виразність 12% 

дітей з РАС. Незначні труднощі з довільною емоційною виразністю були 

виявлені у 10% дітей з РАС. Значні прояви недостатності емоційної виразності 

спостерігалися у 78% дітей з РАС.  

Досліджуючи здатності вербалізація емоцій, уміння регулювати власні 

емоції та настрій, ми використали методику ADOS – «Соціальні проблеми і 

роздратування».  

Проведений аналіз виявив, що: високі показники сформованості даної 

здатності мають 7% дітей з РАС. Незначні труднощі, пов’язані з регуляцією 

власних емоцій, спостерігаються у 13% у дітей з РАС. Значні труднощі з 

вербалізацією емоцій та регулюванням власного настрою спостерігаються у 80% 

дітей з РАС. При дослідженні здатності до спільної уваги були отримані наступні 

показники: у 77% дітей з PAC було виявлено низький рівень; у 13% дітей з РАС 

був виявлений середній рівень. Лише 10% дітей з PAC – високий рівень.  

Досліджуючи уміння уточнювати, ми отримали наступні значення: у дітей з 

РАС це уміння є несформованим у 83%, та недостатньо сформоване це вміння у 

16% дітей, та лише у 1% дітей з РАС це уміння розвинене в достатній мірі. 

Відповідно до визначених показників рівнів сформованості CI у дітей 

молодшого шкільного віку з PAC виявлено, що 79% дітей мають низький рівень, 

13% дітей з РАС – середній рівень, 8% – високий рівень. 

Таким чином, підводячи підсумки, зауважимо, що під час з’ясування 

особливостей когнітивного компоненту соціального інтелекту у дітей з РАС 

нами виявлено значне зниження наступних здатностей: пам’ять на імена та 

обличчя; запам’ятовування інформації про особисті вподобання інших людей; 

прогнозування різних варіантів поведінки людей, відповідно до обставин та 

розуміння власних дій, мотивів, емоцій; розуміння обману та того, що обман 

призведе до виникнення неправильних думок у інших людей; а також розуміння 

помилкових переконань інших людей та знання спеціальних правил поведінки. 
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Анотація: У статті розглянуто значення професійних занять легкою 

атлетикою, а саме, бігом, для становлення особистості. Також розглянуто 

вплив бігу на фізичний та духовний розвиток, поведінка спортсмена у соціумі.  

Ключові слова: становлення особистості, вплив професійних занять 

спортом, вплив бігу. 

Вcтyп. Однiєю з необхiдни умов вcебiчного розвиткy оcобиcтоcтi є заняття 

cпортом. Регyлярнi заняття впливають не лише на фізичний, а й на духовний cтан 

людини, допомагають її вcебiчномy розвиткy 

Завдяки фiзичнiй дiяльноcтi y людини значно підвищується працездатнicть, 

вона більш гармонійно розвиваєтьcя в iнтелектyальномy, моральномy, етичномy 

та еcтетичномy напрямкy. До того ж, cпорт впливає на формyвання морально-

вольових та yправлiнcьких якоcтей людини [1]. 

Cам процес регулярних цiлеcпрямованих занять фізичною кyльтyрою або 

спортивним тренyванням передбачає виховання не тiльки певних умінь i 
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навичок, фізичних якоcтей, але й пcихiчних якоcтей, рис та влаcтивоcтей 

оcобиcтоcтi [4]. 

Актyальнicть теми. Cпорт може дати  людинi набагато бiльше, нiж просто 

фізичну активність та певні навантаження. Вiн формyє характер, чомусь навчає,  

розвиває стратегічне миcлення, аналітичне миcлення, лідерські здiбноcтi,  

постановку цiлей та i це лише деякi з аспектів впливy[2]. У наш час cпорт 

визнається необхiдною складовою  життя. Але, мабyть, не вci батьки та тренери 

замиcлюютьcя  щодо значення професійного спортy. Профеciйний cпорт та 

cпорт вищих досягнень cyттєво впливає на становлення оcобиcтоcтi, на моральнi 

та етичнi принципи,  поведінку y cоцiyмi та аналітичний склад розyмy задля 

швидкої реакцiї y вирiшеннi життєвих проблем. До цiєї теми зверталоcь багато 

наyковцiв, але мета моєї теми -  більш детально описати значення легкої атлетики 

(бiгy) для становлення оcобиcтоcтi. 

Мета. Значення профеciйних занять легкою атлетикою (бiгом) для 

становлення оcобиcтоcтi. 

Методи доcлiдження. Аналiз та вивчення лiтератyрних джерел, 

cтатиcтичних звiтiв, матеріалів мережi Iнтернет. 

Резyльтати доcлiдження. Фiзична активність cприяє гармонійному 

розвиткy людини та змiцненню здоров’я. Активна здорова людина завжди 

почyває  cебе бадьорою, щаcливою та cповненою життєвих cил. 

Профеciйнi заняття бігом дуже своєрідно впливають на становлення 

особистості, бо ендорфіни, що виробляються під час цього процесу в організмі 

людини,  називають "гормонами щаcтя". В процеci бігового тренyвання мозок 

щедро «винагороджyє» ендорфiнами cпортcмена за докладенi зycилля. Чим 

частіше тренyєшcя, тим довше триває стан щаcтя. Як результат –  підвищується 

ступінь задоволення cвоїм життям, покращyютьcя навички сприйняття «iншого 

себе», різних ситуацій тощо. Знижyєтьcя  рівень агресії  та взаємини зі світом 

бyдуються у більш позитивному руслі.  
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У пcихологiї є таке поняття – незавершений гештальт. Cвого чаcy це поняття  

запровадив заcновник цього напрямy  Фредерiк  Перлз. Гештальт– це емоційно 

значуща цiлicна подiя, яка включає в cебе багато елементiв (короткометражний 

фiльм). Кожна людина глибоко в дyшi носить велику кiлькicть недоглянyтих 

короткометражок, незавершених гештальтiв. Фредерiк Перлз cтверджyвав, що 

рівень cтреcy та реалiзованоcт iбезпоcередньо залежить від кiлькоcтi 

незавершених гештальтiв. Пробiгаючи змагальну розминкy або конкретну 

диcтанцiю, спортсмени згадують cвоє життя до дрiбниць. Перед внyтрiшнiм 

поглядом cпливають i розчиняютьcя cитyацiї, коли було cтрашно, прикро, 

cоромно, i безповоротно йдyть разом iз бiгом [3]. 

Планyвання: cпорт вчить нас планyвати наперед, бачити наслідки свого 

вчинкy. Потрiбно швидко оцiнити cитyацiю, налаштyватиcя, приcтоcyватиcя i 

відповідно дiяти. Бyти гнучким i не мати усталеного миcлення [2]. 

Виcновки. Отже, пiдcyмовyючи вcе вищезазначене, слід визнати, що 

профеciйнi заняття бiгом неабияким чином впливають на становлення 

оcобиcтоcтi. Поcтiйні «контакти» iз іншими cпортcменами та тренерами 

допомагають розвиватиcь у cоцiyмi. Приcтосування до бyдь-яких yмов на 

змаганнях в подальшомy допомагає  приcтосовуватись до бyдь-яких життєвих 

yмов. Аналiз помилок пicля змагань допомагає в подальшомy аналiзyвати 

конфлiктнi або інші cитyацiї, швидко знаходити рiшення щодо виходy з них. 

Cпорт вчить не cприймати бyдь-якy cитyацiю легковажно i не проявляти 

невимyшеноcтi, а також розуміти, що до кожної ситуації cлiд cтавитиcя cерйозно 

i щиро, отже, спорт, виявляється,  покращyє спостережливі здiбноcтi та 

аналiтичнi навички. 

Cпираючиcь на власний доcвiд, можу пiдтвердити ствердження про те,  що 

розминочний бiг перед тренyванням допомагає «розcтавити по полицях» життєві 

cитyацiї, вибyдyвати план подальших дiй, навіть зайнятися подальшим 

плануванням cправ. Профеciйнi тренyвання допомагають розділяти потреби та 

події на необхiдні та дрyгорядні. У багатьох ситуаціях cпорт допомагає швидко 
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зреагyвати та вiднайти необхiдне рішення проблеми. Профеciйний cпорт вчить 

серйозно cтавитиcь до поcтавлених завдань як на тренyваннi, так потiм y 

навчаннi та повсякденному життi. 

В процеci професійних занять легкою атлетикою у спортсмена 

загартовyєтьcя воля, характер, вдосконалюється вміння керувати cобою, швидко 

i правильно орiєнтyватиcя в різноманітних cкладних cитyацiях, cвоєчаcно 

приймати рiшення. Атлет формyє вміння дiяти в повну cилy коли «не хочеться», 

коли почалаcя втома, вчитьcя керувати наcтроєм, cправлятиcя з надмiрним 

хвилюванням. Вcе це вiн робить cвiдомо, щоб доcягти кращого резyльтатy в 

змаганнях. 

Таким чином, вдоcконалюючиcь в cпортi, людина вдосконалюється 

вcебiчно. Легка атлетика є ефективним засобом фізичного розвиткy особистості, 

змiцнення здоров’я, розвитку духовності, вольових якостей, а також є   ферою 

cпiлкyвання i  прояву соціальної активності. 
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Соціальні обмеження як чинник виникнення психологічних проблем у 

осіб дорослого віку 

 

У статті розглядається такий чинник виникнення психологічних проблем у 

осіб дорослого віку як соціальні обмеження. Уточняються наукові підходи до 

вивчення  психологічних проблем у осіб дорослого віку зумовлених соціальними 

обмеженнями. Визначаються психологічні проблеми, які найчастіше 

проявляються в осіб дорослого віку в умовах соціальних обмежень, фактори їх 

прояву. 

Ключові слова: соціальні обмеження, карантинні заходи, психологічні 

проблеми, емоційне напруження.  

Турбулентні зміні в глобальному масштабі, яких зазнало людство у вигляді 

пандемії COVID-19 призвели до багатьох кризових явищ в майже усіх сферах 

суспільного життя. Згідно до статистики IPOS у світі двоє з п’яти чоловік (41%) 

повідомили що стали більш самотніми за період пандемії [3]. В опитуванні 

Global Advisor, в котрому прийняли участь близько 14 000 чоловік із 15 країн, 

більше двох з п’яти (43%) респонденів повідомили що не зможуть повернутися 

до нормального життя [2]. Час пандемії став спусковим механізмом, котрий 

вплинув на посилення та розповсюдження психологічних проблем у суспільстві. 

Мета даної роботи – визначення особливостей психологічних проблем у 

осіб дорослого віку зумовлених соціальними обмеженнями, класифікація причин 

виникнення проблем у осіб дорослого віку зумовлених соціальними 

обмеженнями. 

Соціальні обмеження, як чинник виникнення психологічних проблем у осіб 

дорослого віку, це нове й не достатньо досліджене явище, особливо актуальне 

для українського суспільства де активні соціальні стосунки і взаємодія є однією 

з ознак національного характеру українців.  

Соціальні обмеження – правила, котрі обмежують соціальні правила та 

норми, моделі поведінки, звичаї та традиції людей.  
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Психологічний словник Американської психологічної  асоціації визначає 

соціальні обмеження як обмеження, що пов’язані з соціальною політикою або 

бар’єрами  (структурними або поведінковими), котрі обмежують людей, 

особливо з обмеженою дієздатністю, у виконанні певних завдань та котрі 

позбавляють можливості отримання певних послуг, пов’язаних із повноцінною 

участю в житті суспільства [1].  

Cоціальні обмеження, за думкою Михайлова В. В., це проявлені через 

соціальну необхідність явні та скриті соціокультурні правила та норми, моделі 

поведінки, стереотипи мислення, засоби, способи, а також результати 

самовираження людей, котрим усвідомлено чи несвідомо підпорядковуються 

люди и за межі котрих вони не можуть або не бажають виходити навіть тоді, коли 

це необхідно для них або для суспільства, у котрому вони живуть [4]. 

Аналізуючи вищесказане виділимо певні ознаки соціальних обмежень:  

1. Соціальні обмеження пов’язані зі зменшенням об’єму соціальних правил,  

норм та особистих інтересів людей; 

2. Соціальні обмеження направлені на захист норм та правил. 

У зв’язку з чим,  соціальні обмеження на період карантину – це правила, 

котрі обмежують певні правила поведінки людей для попередження 

розповсюдження Covid-19. Дистанційне навчання, дистанційна робота, 

неможливість приймати участь у різноманітних масових заходах, постійне 

перебування в замкнутому приміщенні та інші заходи карантину, привели до 

сплеску таких психологічних проблем як незадоволеність життям, самогубство, 

немотивована агресія, сімейне насильство, кібербулінг, апатія, депресія, тощо.  

Ці психологічні проблеми зумовлені постійним емоційним напруженням, в 

котрому знаходиться людина. Розглянемо класифікацію  емоційного напруження 

зумовленого соціальними обмеженнями у осіб дорослого віку: 

1. Емоційне напруження в результаті страху. Тобто, соціальні обмеження, 

зокрема переведення на дистанційну роботу та навчання, оформлення відпустки 

за свій рахунок, обмеження соціальних контактів, тощо формують у людини 
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страхи щодо свого життя й майбутнього. На фоні цього у осіб дорослого віку 

з’являються такі психологічні проблеми, як стрес, тривога, депресія, самогубство 

тощо.    

2. Емоційне напруження в результаті фізичної ізоляції та самоізоляції. У 

випадку самоізоляції та ізоляції перебування в обмеженому просторі протягом 

тривалого часу з іншими членами сім’ї призводить до немотивованої агресії та 

сімейного насильства. Якщо особа перебуває сама на самоізоляції вона почуває 

себе покинутою, не відчуває соціальної підтримки, в цьому випадку особа може 

стати жертвою кібербулінгу. 

Виходячи з вищезазначеного можна виділити причини виникнення та  

фактори прояву психологічних проблем у осіб дорослого віку в умовах 

соціальних обмежень за такими ознаками: 

1).  Соціальний фактор прояву психологічних проблем у осіб дорослого 

віку:  

- Психологічні проблеми, направлені на себе - це ті, котрі виникають в 

результаті повної відсутності соціальних контактів та соціальної підтримки. 

Наприклад, самогубство. 

- Психологічні проблеми, направлені на іншу людину – ті, котрі виникають 

в результаті взаємодії з людиною на обмеженій території. Наприклад, сімейне 

насильство. 

2). Динамічний фактор прояву психологічних проблем у осіб дорослого 

віку:  

- Пасивні – неусвідомлені людиною страхи та переживання. Ці причини 

можуть викликати такі психологічні проблеми як тривога, депресія, стрес. 

- Активні – усвідомлені людиною страхи та переживання. Ці причини 

можуть викликати такі психологічні проблеми, як кібербулінг.   

Окремо можна виділити психологічні проблеми в умовах соціальних 

обмежень, котрі виникають в результаті порушення балансу між розумом та 

емоціями, наприклад, немотивована агресія.  
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Таким чином, соціальні обмеження  на період карантину призводять до 

емоційного напруження та розповсюдження психологічних проблем у 

суспільстві. Психологічні проблеми можна кваліфікувати за певними ознаками, 

а саме: за видом емоційного напруження, за соціальністю та динамічністю. 

Окремо можна виділити психологічні проблеми, зумовлені соціальними 

обмеженнями, котрі виникають в результаті порушення балансу між розумом та 

емоціями. Всі психологічні проблеми зумовлені соціальними обмеженнями у 

осіб дорослого віку призводять до дезорганізації людини, впливають на здатність 

людини повноцінно функціонувати. 
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The article deals with such a factor in the emergence of psychological problems 
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Управління психоемоційними станами як чинник впливу на 

ефективність діяльності 

 

Анотація. У даній статті висвітлено теоретичні аспекти проблеми 

управління психоемоційними станами. Визначено, що управління 

психоемоційними станами може бути одним із чинників, що впливають на 

ефективність діяльності.  

Ключові слова: саморегуляція, управління психоемоційними станами, 

ефективність діяльності. 

Проблема управління психоемоційними станами відноситься до числа 

фундаментальних проблем психології. Це пов’язано з тим. що при взаємодії з 

навколишнім світом людина безперервно стикається з ситуацією вибору різних 

способів реалізації своєї активності в залежності від поставлених цілей, 

індивідуальних особливостей та умов навколишнього середовища, взаємодії з 

ним. У ситуації вибору зменшення рівня невизначеності можливе лише засобами 

регуляції, а в разі психологічної регуляції – засобами саморегуляції, коли людина 
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сама досліджує ситуацію, програмує свою активність, контролює і коригує 

результати. Регуляція людської діяльності може здійснюватися на різних рівнях: 

біологічному, психофізіологічному, психічному.  

Дослідники приділяють велику увагу розгляду питання впливу управління 

психоемоційними станами на ефективність діяльності в безпосередньому зв’язку 

з механізмами адаптації, навичками самоконтролю, використанням механізмів 

саморегуляції в різних проблемних ситуаціях та сферах діяльності. Існує значна 

кількість досліджень, які підтверджують зв’язок між мотиваційними змінними, 

стратегіями навчання, саморегулюючою поведінкою та навчальними 

досягненнями [5], [6]. В області освіти виявлено, що навички саморегулювання 

пов’язані з досягненнями та мотивацією учнів [7]. 

Дослідниця Н. В. Самоукина розглядає ефективність діяльності як 

подолання або трансформування  перешкод для досягнення поставленої мети. 

Одним з факторів, що впливають на ефективність діяльності, є суб’єктивний 

фактор, тобто особистісні характеристики людини [4]. 

Існують різні способи психічної саморегуляції: від відносно простих, що не 

вимагають спеціальної підготовки (ідеомоторні вправи, тренування перемикання 

уваги тощо). До більш складних, що пропонують тривалу і копітку підготовку 

для оволодіння ними (медитація, аутогенне тренування тощо). При цьому всі ці 

методи, незважаючи на відмінності між ними, засновані на використанні тих 

систем організму, які, будучи автоматизованими і виконуючи мимовільні 

функції, також піддаються і свідомому впливу (перш за все, дихальна і м’язова 

системи). 

Саморегуляція є однією з найбільш ефективних можливостей домогтися 

свідомого управління тими мимовільними процесами, які зазвичай не 

регулюються довільним чином. Від стану дихальної, м’язової та інших систем 

безпосередньо залежить стан емоційної сфери людини. 

Ефективним засобом підвищення якості та ефективності діяльності є 

використання методів саморегуляції. Здатність до саморегуляції властива кожній 
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біологічній системі, і полягає в навичках підняття та утримання на належному 

рівні своїх біологічних чи фізіологічних параметрів. Завдяки саморегуляції, 

фактори, які раніше були керуючими, більше не впливають на біологічну 

систему ззовні, а формуються всередині неї самої. У психології під 

саморегуляцією розуміють своєчасну, тобто заздалегідь усвідомлену, роботу над 

своєю психікою, для наступних змін її різних характеристик, з метою досягнення 

певних результатів. 

О. А. Конопкін [1] сформулював основні принципи саморегуляції 

діяльності людини: системність; активність; усвідомленість. Управління 

психоемоційними станами дослідники розглядають як навик стримування 

небажаних емоційних станів та їхніх проявів, володіння методами та прийомами 

стабілізації свого психоемоційного стану, тобто сприяння продуктивній 

діяльності та спілкування [3]. 

Дуже важливий аспект полягає в навичках рефлексії емоцій, розуміння та 

управління емоційними станами, вирішенні внутрішньоособистісних та 

міжособистісних проблем які є невід’ємною частиною життя кожної людини. 

Підсумуємо: деструктивні, астенічні або занадто бурхливі психоемоційні стани 

можуть призводити до пригнічення, зниження ефективності діяльності, на 

відміну від позитивних емоцій, стенічних емоцій та емоцій середньої сили, що 

сприяють активізації організму, підвищенню ефективності діяльності [2].  
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Типи лідерства у спорті 

 

Анотація. У статті розглянуто проблему лідерства в спорті вищих 

досягнень. Акцентовано увагу на те, як взаємовідносини в колективі впливають 

на досягнення результатів. Надано класифікацію різних типів лідера. Науково 

обґрунтовані соціально-психологічні чинники формування лідера у спортивній 

команді. 

Ключові слова: спорт, лідерство, соціально-психологічні чинники, тренер, 

формальне та неформальне лідерство.  

Вступна частина Спортивна команда являє собою колектив зі своїми 

психологічними особливостями, в якому між спортсменами складаються певні 

відносини. Створити хороший соціально-психологічний клімат в спортивному 

колективі, підібрати команду так, щоб всі її члени не тільки успішно взаємодіяли 

на полі, майданчику, але і гармоніювали між собою - велике мистецтво. На 

формування взаємовідносин в команді впливає багато об'єктивних і суб'єктивних 

чинників.  Одним із таких чинників є соціально-психологічний феномен 
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лідерства [1]. 

Основна частина. Лідерство – це природний соціально-необхідний 

процес групової організації, самоорганізації і самоврядування, що спрямований 

на досягнення спільної мети, диференціювання і інтеграцію групових явищ. 

Ознаки, що характеризують лідера: 

1. приналежність до групи, в якій він висунувся на позиції лідера 

(повинен бути включений в ієрархічну структуру групи); 

2.  досягнення групової мети, у зв'язку з цим виділяють кілька видів 

лідерів; 

3.  ініціативність (бере на себе більше відповідальності, ніж від нього 

вимагають згідно з формальним дотриманням приписів); 

4.  бажання або необхідність членів групи підкорятися йому [2]. 

Функції лідера у спортивній діяльності 

1. Організаційна функція полягає у координації, узгодженні, організації 

зовнішніх зусиль членів спортивної команди (постановці мети, організації 

прийняття рішення, плануванні  методів і засобів досягнення цілей команди, 

розподілу ролей і обов'язків між учасниками спортивної діяльності). 

2. Іінформаційна функція передбачає збір, переробку, зберігання інформації 

і своєчасне інформування учасників спортивної діяльності (розподіляє обов'язки 

в майбутній діяльності, пропонує інформацію про суперників). 

3. Функція соціалізації  використовується при створенні сприятливого 

психологічного клімату в команді (на тренуваннях, зборах і відпочинку), 

включає формування ціннісних орієнтацій особистості [3]. 

Диференціація лідерських ролей 

Диференціювати лідерські ролі можна за різними ознаками. Дослідження 

показують, що існують дві основні лідерські ролі: 

1) роль інструментального, або ділового, лідера, чиї дії спрямовані 

переважно на рішення завдання, що поставлено  перед групою; 
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2) роль експресивного, або емоційного, лідера, чиї дії орієнтовані 

переважно на міжособистісні відносини. 

Інструментальних лідерів слід розглядати як найближчих помічників 

тренера щодо вирішенні задач техніко-тактичної, спеціальної підготовки. Вони 

виступають ініціаторами в пошуках більш сучасних засобів і способів 

вдосконалення майстерності спортсменів, обговорюють з тренером виникаючі 

ідеї. 

Експресивні лідери – найближчі помічники тренера насамперед у виховній 

роботі, що особливо важливо в дитячих, юнацьких командах. Доволі важливою 

є їх допомога в профілактиці та попередженні різних міжособистісних 

конфліктів, в організації дозвілля, проведення громадських заходів [4]. 

Переваги та недоліки ділового лідера 

Переваги: лідер, орієнтований на задачу (діловий лідер)  

1. більш ефективний, коли зусилля групи повинні бути спрямовані головним 

чином на вирішення завдань; 

2. добре організовує роботу і розподіляє обов'язки в ситуаціях, що 

потребують вирішення чітко сформульованих завдань; 

3. ефективний в ситуаціях, коли необхідно сильне одноосібне керівництво, 

цілі чітко визначені або між членами групи відсутні дружні стосунки. Добре 

стимулює членів групи до активної участі в справах. Має багато пропозицій та 

ідей щодо вдосконалення справ. 

б) Недоліки:  

1. Мало уваги приділяє міжособистісним відносинам в команді. Жертвує. 

особистими інтересами і спокоєм членів групи заради досягнення успіху в 

справах; 

2. Мало ефективний у помірно стресових ситуаціях, коли члени групи: 

прагнуть до спілкування;  
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3. Може невдало взаємодіяти з членами команди, що відіграють важливу 

роль у діяльності, а також не задовольняє потреби в лідерстві у осіб, що прагнуть  

дружніх відносин. 

 

Переваги та недоліки емоційного лідера 

а) Переваги: Лідер, орієнтований на групу (емоційний лідер) 

1. Дбайливий, уважний в міжособистісних стосунках; 

2. Може знизити тривожність у ситуаціях, коли команду спіткала невдача; 

3. Краще працює з людьми, не впевненими в собі, з низькою самооцінкою; 

4. Більш ефективний у ситуаціях, помірно сприятливих для лідерства і коли 

членам групи потрібна велика свобода в поведінці та прийнятті рішень. 

б) Недоліки: 

1.  Майже не виявляє ініціативи і наполегливості в справах; 

2. Менш ефективний при вирішенні задач з чіткою структурою, в 

напружених ситуаціях діяльності і коли лідер повинен володіти великим 

особистим впливом; 

3. Може викликати тривожність у членів групи з вираженою ділової 

орієнтацією; 

4. Легко поступається груповому тиску, не схильний брати на себе 

ініціативу в відповідальних ситуаціях [5]. 

Висновок. Отже, враховуючи все вищезазначене, можна стверджувати, що 

психологічний аспект  відіграє дуже важливу роль у спортивній діяльності. 

Основним є твердження про те, що лідер не може існувати без команди, а 

команда без лідера. 
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В статі розглянуто вплив технічного прогресу на особистість, вплив 

технічних засобів, гаджетів та інтернету на процес виховання та навчання – 

визначено корисні та небезпечні аспекти їх використання. Висвітлено виклики, 

які робить прогрес традиційним гуманістичним цінностям. Визначено 

небезпечні аспекти використання соціальних мереж для формування 

світосприйняття особистості. 

Ключові слова: технологічний прогрес, розвиток особистості, 

становлення особистості, соціальні мережі. 

Від початку XXI сторіччя можна спостерігати збільшення впливу досягнень 

технологічного прогресу на наше повсякденне життя, його різні аспекти та якість 
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у цілому. Технологічний прогрес впливає на становлення особистості, так як 

прямо стосується етапів виховання та навчання. Складність аналізу процесу 

впливу обумовлена тим, що людина як суб’єкт робить нові відкриття, та як об’єкт 

відчуває їх переваги та недоліки. Саме тому важливим питанням є дослідження 

впливу позитивних та негативних чинників прогресу в цьому контексті . 

Виховання дітей завжди мало на меті передачу емпіричного досвіду від 

батьків до дитини – загальноприйняту модель поведінки, традиції, звичаї, 

моральні норми, тощо. Від моменту своєї появи телебачення поступово робить 

внесок в виховання. Перегляд дитиною мультфільмів та інших передач, які 

призначені саме для дітей, може сприяти вихованню в дитини позитивних рис та 

звичок, отриманню корисних знань. Втім, навіть серед призначених для дітей 

програм є такі, які в найліпшому випадку будуть некорисні. Окремо слід 

виділити вплив перегляду непідходящих (за віковими межами) передач, які 

можуть призвести до неправильного трактування дитиною міжособистісних 

відносин, прийнятної поведінки тощо. З поширенням та доступністю інтернету 

та різного роду гаджетів загроза з точки зору отримання непідходящої інформації 

сильно зросла. Контроль та фільтрацію інформаційного потоку, який отримує 

дитина повність покладено на батьків, адже ізолювати дитину від інформації 

сьогодні вже не можливо. Можливим є контроль та робота, спрямована на 

підтримку діалогу з метою роз’яснення суперечних питання задля формування 

«стійкого фундаменту» для накладання на нього освіти та подальшого розвитку 

особистості.  

Можна сказати, що швидкість навчання залежить від можливості 

отримувати, шукати, обробляти та засвоювати інформацію. Ключовою 

особливістю діджиталізації життя – є відсутність якоїсь програми впровадження, 

процес впровадження проходить так, ніби він є природнім. В зв’язку з цим можна 

виділити наступні особливості суспільства сьогодні [1, 2]: 

1) Інтернет стає свого роду «істинною в останній інстанції». 
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2) В великій кількості з’являються ресурси без змістовного навантаження 

для розваг або витрати часу. 

3) Можливість пошуку інформації «за запитом» і як наслідок спотворення 

можливості сприймати інформації: інформація сприймається уривками, що 

ускладнює можливість сприйняття картини у цілому та побудові причино-

наслідкових зв’язків. 

Поступово розуміння цінності навчання як процесу діалогу та взаємодії між 

учнем та вчителем відходить на другий план, поступаючись прагматичній 

кінцевій цілі – отриманню гарних оцінок, диплома, тощо. Можливість 

використання цифрових технологій для отримання освіти гостро ставить 

питання щодо пристосування методики роботи викладачів у всіх сферах освіти 

під сучасні реалії. 

Загальна комп’ютеризація та доступність інформації дозволили працювати 

з інформацією з меншими витратами сил, що, в свою чергу, мало звільнити час, 

який можна було б витратити на творчу діяльність чи розвиток в інших сферах 

життя. Поява соціальних мереж «вирішила» проблему вільного часу на свою 

користь. Безумовно соціальні мережі мають багато переваг: від можливості 

пошуку людей для спілкування та діяльності за інтересами, до формування 

сталих міжособистісних відносин. Серед недоліків соціальних мереж одним з 

головних є необхідність заохочення та залежність від думки інших, часто 

сторонніх людей. Під «заохоченням» мається на увазі так звані «вподобайки», 

які використовуються для оцінки якості діяльності у соцмережах – оцінки постів, 

фотографій, відео, тощо. Як правило велика кількість вподобайок каже про 

популярність якоїсь речі й навпаки. Люди поступово починають все менш й 

менш самостійно критично оцінювати речі такого роду, покладаючись на 

загальну думку. За останні роки такі соціальні мережі як Facebook та Instagram 

почали працювати над відмовою від використання вподобайок, приховуючи їх в 

цілому, або надаючи можливість вимикати/приховувати їх [3-5]. 

За останні десятиріччя спостерігається тенденція технократичної парадигми 
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в освіті, яка має на меті виховання гарно підготовленого до існування в 

середовищі високої конкуренції фахівця, який буде позбавлений гуманістичних 

принципів. З’являються нові навчальні дисципліни, мета яких навчити 

прогнозувати та маніпулювати поведінкою людей з метою отримання вигоди. 

Все частіше можна почути такі поняття як «клієнт», «споживач», «виконавець», 

«персона», «об’єкт», – мета яких деперсоналізація індивіда. По суті сама освіта 

починає сприйматись як послуга, свого роду чітко прорахована інвестиція у 

майбутнє, а не як спосіб розвитку та розкриття духовних якостей особистості [6]. 

Важливо пам’ятати, що інтелект особистості здатен породити не тільки дійсно 

великі гуманістичні ідеї, а й такі ідеї, що здатні погубити все людство, саме тому 

розвиток духовних застав є вкрай важливим. 

Технологічний прогрес є неспинним рухом, саме тому важливо правильно 

оцінювати виклики, які він робить. Для розвитку особистості, яка буде не просто 

гвинтиком у цьому складному механізмі, а рушійною силою. Не достатньо лише 

енциклопедичних знань, які не гарантують освіченість людини в справжньому 

сенсі цього слова. Для досягнення справжньої освіченості необхідний 

культурний та духовний ріст та розвиток. Можливості, які на дає прогрес, мають 

сприяти такого роду розвитку, а не заважати, чи, навіть, заперечувати його. 
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The article considers the influence of technical progress on personality, the 

influence of gadgets and the Internet on the educational process, advantages and 

disadvantages of using them. The article highlights the challenge that progress makes 

to traditional humanistic values. The article states dangerous aspects of using social 

networks in making person`s perception of the world 

Ключові слова: technological progress, development of the personality, 

achievement of  personhood, social networks. 
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Наукове вивчення відхилень поведінки здійснюється в різних галузях 

психології, кримінології, психопатології, соціології. Інтерес до даної теми 

зумовлений численними політичними, економічними та соціально-культурними 

змінами, що чинять серйозний вплив на норми поведінки, спілкування, 

навчальної та професійної діяльності людини. Особливо яскраво відхилення 

поведінки проявляються серед юнаків та молоді, оскільки саме у цей період 

відбувається становлення психологічних механізмів, які надають вплив на 

процеси розвитку і самореалізації. 

Порушення соціальної поведінки – феномен, що часто зустрічається у 

підлітковому та юнацькому віці. За віковою періодизацією онтогенезу межа 

юнацького пролягає між 17-21 роком для юнаків і 16-20 роками для дівчат. У 

цьому віці починається розвиток особистісних можливостей, розширюється коло 

соціальних контактів, йде активний процес формування, ускладнення 

особистості, зміни ієрархії потреб [1]. 

Поняття «девіантна поведінка» відносять до стійких відхилень у поведінці, 

що суперечать загальноприйнятим цінностям, стереотипам, очікуванням, 

правилам і нормам поведінки поширеним в суспільстві або соціальних групах. 

Делінквентність – юридичне поняття, що означає порушення законів 

держави [7]. Можна виділити основні фактори, що зумовлюють девіантну 

поведінку: 

1. Біологічні фактори виражаються в існуванні несприятливих 

фізіологічних чи анатомічних особливостей організму людини, що ускладнюють 

його соціальну адаптацію. Це можуть бути порушення розумового розвитку, 

дефекти слуху і зору, дефекти мови, зовнішня непривабливість, недоліки 

конституційно-соматичного складу людини, які часто викликають негативне 

ставлення з боку однолітків, що веде за собою спотворення самооцінки та 

перешкоджає нормальній соціалізації [6]. 
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2. Психологічні чинники, в які включаються наявність у людини 

психопатології або акцентуації окремих рис характеру, що підвищують 

збудливість нервової системи і обумовлюють неадекватні реакції 

особистості [5]. 

3. Соціально-педагогічні чинники виражаються в дефектах виховання, що 

призводять до відхилень в ранній соціалізації дитини в період дитинства та 

подальшої не сформованості пізнавальних мотивів, інтересів та навичок [7]. 

4. Соціально-економічні фактори включають соціальну нерівність; 

розшарування суспільства на багатих і бідних; зубожіння значної маси 

населення, обмеження соціально прийнятних способів отримання гідного 

заробітку; безробіття; інфляцію і, як наслідок, напруженість соціальних відносин 

[8]. 

5. Морально-етичні фактори проявляються в нейтральному відношенні 

суспільства до проявів девіантної поведінки [7]. 

Однією з найбільш важливих соціально-психологічних характеристик 

особистості в юнацькому віці є її самооцінка [2]. Процес розвитку самооцінки 

проходить через все життя людини та тісно пов’язаний з процесом соціалізації, 

оскільки утворює внутрішню цінність та основний зміст її «Я», що визначає 

мотиви діяльності та внутрішній зміст тих завдань, які вона вирішує в житті [3]. 

Більшість юнаків з девіантною чи делінквентною характеризуються 

неадекватною самооцінкою: вона може бути заниженою або завищеною. Слід 

пам’ятати, що юність характеризується яскраво вираженою потребою в 

налагодженні соціальних контактів. Тому, неприйняття юнака колективом 

однолітків може привести до того, що занижена самооцінка трансформується в 

комплекси. У юнаків з девіантною та делінквентною поведінкою формується 

занижена самооцінка, яка викликає неадекватні, гострі переживання, що 

сприяють формуванню негативних якостей. Щоб уникнути негативної оцінки 

їхньої особистості та здібностей, юнаки починають брехати, пристосовуватися, 

видавати бажане за дійсне. Згодом бажання довести собі та оточуючим власну 
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значущість може перерости у девіантні чти навіть делінквентні форми поведінки 

[4]. 
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Психологія особистості в ісламі: індивідуалізм і колективізм  

 

У сучасних умовах, коли міграційні процеси протікають дуже динамічно, 

кількість мусульман у традиційно християнських країнах зростає, стає 
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очевидним, що вплив ісламського співтовариства (умми) на світову політику та 

ідеологію також посилюється, у звʼязку з чим постає необхідність 

детермінувати психологію особистості в ісламі в контексті індивідуалізму і 

колективізму.  

Ключові слова: релігія, Коран, іслам, ісламський світ, індивідуалізм, 

колективізм, особистість. 

Жодна релігія в наші дні не привертає такої уваги і не викликає стільки 

суперечок, як іслам. Її можна назвати найсильнішою та найжиттєздатнішою 

релігією сучасності. У той же час постійно зростаюча загроза, яку прийнято 

називати «ісламським тероризмом», змушує все більшу кількість людей у всьому 

світі дивитися на іслам зі страхом та нерозумінням.  

Сьогоднішні бойові дії деяких радикально налаштованих мусульманських 

груп, які неправильно трактують Коран або зовсім не дотримуються його 

настанов, відштовхують від Ісламу набагато сильніше, ніж закликають до нього.  

Отже метою є комплексне дослідження психології особистості в ісламі в 

контексті індивідуалізму і колективізму. Актуальність теми обумовлена тим, що 

сьогодні надзвичайно важливо боротися зі стереотипами та упередженнями, 

викликаними неосвіченістю. 

Концепція мусульманської спільноти (умми) базується на постулаті, що всі 

мусульмани брати. Протодержава в Медині, створена Мухаммедом в VII столітті 

вважається ідеалом умми. Для умми не існує державних кордонів, мусульмани 

мають допомагати одновірцям, де б вони не знаходилися. Таким чином, 

концепція умми надає ісламу величезну мобілізуючу силу [1]. 

До людей інших вірувань Коран також закликає ставитися гідно, про що 

свідчать такі тексти: «А якщо хтось із багатобожників попросив би у тебе 

притулку, то дай йому притулок. Потім достав його в безпечне місце» [2].  

Зважаючи на те, що джерелом права в ісламському світі є не конституція, а 

божественний закон, моральні норми всіх мусульман єдині, що полегшує процес 

вирішення конфліктів всередині умми. Людині не потрібно робити складного, 
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самостійного психологічного вибору, адже істинний мусульманин повинен 

неухильно дотримуватися всіх стовпів ісламу і повністю виконувати всі 

розпорядження шаріату. Суперечка всередині умми недоречна, тому що в групі 

є тільки одна загальноприйнята думка, викладена в Корані, а власна позиція 

кожного окремого члена громади не має значення. Фактично можливості 

мусульманина відносяться головним чином до психологічного вибору між 

наданими можливостями та поведінкою, що базується на такому виборі. 

Проте у контексті ісламу з одного боку рівність перед божественним 

законом, активна, свідома, автономна діяльність мусульманина щодо реалізації 

встановленого Аллахом порядку схожі з ідеями індивідуалізму, але водночас 

інтереси групи переважають над індивідуальними, адже фундаментальний 

принцип ісламу виражений в аяті Корану: «Міцно тримайтеся за вервь Аллаха 

всі разом і не розділяйтеся. Пам'ятайте милість, яку Аллах надав вам, коли ви 

були ворогами, а Він згуртував ваші серця» [3]. Отже закони ісламу 

наголошують на єдності та колективізмі, а не на націоналізмі та індивідуалізмі. 

Обов'язки мусульманина допомагати сусідам, відвідувати хворих, піклуватися 

про своїх братів по вірі та підтримувати стосунки з родичами свідчать про 

просоціальну поведінку, а також про те що спостерігається первинність 

поведінки та вторинність свідомості. Обов'язкове голодування, наприклад, 

допомагає людям усвідомити почуття голоду і спраги, які відчувають бідні, що 

створює почуття соціальної емпатії. Так само концепція закята вимагає, щоб 

мусульмани робили обов'язкові пожертви, що веде до соціального благополуччя. 

Моральна активність, служіння Аллаху, особиста відповідальність, 

пов'язана з цим служінням або ухиленням від нього, – це сфера вільної моральної 

діяльності мусульманина як особистості. У Корані й у хадисах так само йдеться 

про низку конкретних причин індивідуальної та колективної поведінки людини, 

і ці причини вважаються психодуховними та соціальними законами. 

Однак у догматичній парадигмі ісламу, на відміну від православ'я, немає 

глибокої концептуальної розробки поняття «особистість». Це може бути 
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пов'язане з тим, що мета Корану – відповісти не на питання, що є людина, а на 

питання, що повинна і чого не повинна робити людина, яка мета її життя. 

 У православному християнстві поняття «особистість» пов'язане з біблійним 

постулатом створення людини на образ Божий. У кожній людині Бог 

відображається неповторним чином, і цей унікальний вияв і є особистістю.  

В ісламі статус людини так само визначає термін «раб Бога», проте в 

ісламській арабській культурі раби мали чітко визначені мусульманським 

законом права. У поняття раб насамперед вкладається здатність до здійснення 

«поклоніння» [4]. В ісламі також відсутній акцент на внутрішнє моральне 

самовдосконалення та особистісне зростання. Людина є творінням Аллаха, її 

головне призначення – підкорятися волі Аллаха та виконувати його 

розпорядження, а не власний моральний розвиток [5]. 

Отже, іслам прагне підтримувати баланс між людиною та суспільством. Він 

вірить у свободу людини і покладає на кожну людину особисту відповідальність 

перед Аллахом. Це дає підстави припустити, що в основі ісламського світу 

лежить баланс між колективізмом і індивідуалізмом. Мусульмани повинні 

займати активну громадянську позицію, а не віддалятися від суспільства, 

оскільки формування особистості неможливе поза суспільством.   
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Самотність як соціальний та культурний феномен  

 

Тема самотності завжди є і буде актуальною у всі віки.  Самотність часто 

описується в соціологічній, культурологічній, педагогічній, медичній, 
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епістолярній, богословській , психологічній та в філософській  науках. Кожна з 

них розглядає цей феномен за своєю специфікою  та концепцією.  

Самотність – багатогранна і комплексна проблема, що носить 

загальнолюдський характер. Самотність – це не просте переживання, а гостре 

сприйняття самого себе, своєї цінності та важливості для оточення. В 

повсякденному житті її трактують в контексті відсутності взаємовідносин. Це 

своєрідний розрив зв’язків, комплексне та гостре почуття, що є формою 

вираження розколу зв’язків з зовнішнім світом та внутрішнім світом особистості. 

В досліджені трансльовано вплив самотності на людей різного гендегу, статевої 

орієнтації та віку. Відображено феномен самотності з філософської, 

соціологічної, психологічної та антропологічної точки зору.  

Як констатують сучасні дослідники: «Самотність – це апріорний феномен, 

що так чи інакше (явно чи мікшовано, помітно чи приховано, гостро чи 

обережно) торкається життя кожної без винятку людини. Життя – це шлях до 

себе, пізнання себе, зустрічі зі своїм «я». Життя – це дивна суміш надзвичайних 

миттєвостей, неочікуваних ударів долі, жорстокої нудьги та суму. Кожен етап 

життєвої дороги характеризується знаковими саме для нього цінностями та 

вартісними акцентами долі, які, в свою чергу, є втіленням вибору. Вибір – завжди 

за людиною і завжди є ціннісно-мотиваційним втіленням її зрілості. Одним з 

критеріїв зрілості є відсутність панічного страху самотності. Людина – це сирота 

Буття. Плин часу відтіняє духовний бік сирітства – «людина схована в обгортку 

індивідуального існування, за якою пульсує самотнє переживання і сприйняття. 

Така обгортка віддаляє людину від рештки всього Буття» космічно замикає її в 

рамках власного вольового «его» Отже, самотність – це вкрай дисийний, 

суперечливий, полівекторний, багатогранний, поліконтекстний і невичерпний за 

своєю амбівалентною природою феномен, що обертаючись то руйнівним 

самознищенням і пригніченням особистості, то апелюючи до її творчого і 

вільного началом є втіленням унікального, екстраординарного, неповторного, 

ексклюзивного людського «я».» [Хрипко с, 2020]. 
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Ступінь дослідження проблеми : Самотністю цікавились провідні уми 

світу – Альбер Камю, Фрідріх Ніцше,  Артур Шопенгауер, Франц Кафка, Нікола 

АббаНьяно та багато інших. Всі вони цікавились цією темою оскільки вона 

актуальна, цікава та хвилююча.  Неабияку увагу феномену самотності надає 

український філософ Микола Олександрович Біляєв. Також проблематика 

самотності піднімалася неодноразово в художніх творах І. Франка, В. Гюго, Р. 

Валіулліна, Т. Шевченка, Й. Гете,  А. Міцкевича, Г. Маркеса, Е. 

Делакруа.  Самотність для філософів  М. Бубера та Б. Паскаля трактується як 

складова сенсу людського буття.  

Як відзначає Хрипко С.: «Цікавою особливістю проблемної літератури є 

той факт, що в простір розуміння феномену самотності кожний автор вкладає 

власний досвід, власне розуміння даного явища та його специфіки і ролі. 

Базуючись на філософському аналізі та великій кількості досліджень, 

самотність розглядається під різними кутами зору: як настрій, почуття 

дискомфорту, страх (соціофобію та антропофобію), переживання втрати, 

дефіцит довіри та прив’язаності, самовільне відчуження або як почуття 

соціального голоду, біль недостатнього визнання, любові, близькості, або навіть 

як генетичну мітку. Самотність по-різному відтіняє біографії філософів – 

ригористично-бравадний аскетизм (Діоген), добровільне усамітнення (І. Кант), 

самотність як гостре страждання (Гегель), хвороблива самотність (Ніцше), 

зріла самотність (Г. Арендт), ізольованість (Е. Франкл), нестерпна 

відчуженість (О. Солженіцин), самітник-пілігрим мандрівний філософ (Г. 

Сковорода), загубленість (М. Гоголь), аНтеїстична туга (прив’язаність до 

рідної землі) і ностальгія (Т. Шевченко), загублена українська людина як 

психоетнічний портрет українця (М. Шлемкевич), етно-опоетизоване 

усамітнення (Л. Українка) тощо» {Хрипко с, 2020}. 

Об'єкт дослідження – феномен самотності в соціокультурному світі . 

Предмет дослідження – соціокультурні та соціопсихологічні фактор 

переживання самотності в суспільстві .  
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Мета дослідження – дослідити самотність з філософської точки зору; 

дослідити феномен самотності з соціокультурного погляду; розкрити проблеми 

самотності в формуванні особистості; розкрити вплив  феномену самотності та 

суспільство. 

Філософський погляд на феномен самотності  

На перший погляд такий простий і кожному відомий феномен самотності 

насправді наповнений безліччю філософських протиріч. Самотність – це яскраве 

протиставлення відносинам та комунікаціям людей між собою.  Давньогрецький 

науковець Арістотель вважав , що людина що перебуває поза суспільством – це 

або Бог, або звір. Блез Паскаль трактує феномен самотності з точки зору 

непокаєння людини по відношенню до нескінченності Всесвіту і комфортність 

людини наодинці та в гармонії самим з собою. Паскаль вбачав в самотності 

переваги через те, що вона змушувала людей наблизитись до шляхів побудови 

досягнення щастя та осягнення сенсу буття та існування.  Філософ та релігійний 

мислитель Мартин Бубер тісно пов'язує між собою феномен та проблематику 

самотності з проблематикою та сенсом людського буття. Мартин Бубер запевняє, 

що втеча від самотності є безглуздою. Сутність існування людини частково 

полягає в тому, щоб перейматись сенсом свого існування і все одно рано чи пізно 

настане  момент, коли людство почне цікавитись та перейматись питаннями 

високої матерії.  Тікаючи та уникаючи від самотності людина проявляє свою 

безглуздість, ажде тікаючи від самотності людина тікає від свого існування. 

Проблема самотності така ж давня як і проблема визначення сенсу буття. Вона 

залишається бути актуальною протягом всієї історії людства.   Американські 

науковці У. Снейдер та Т. Джонсон стверджують, що «Самотність стає 

всепроникаючим явищем в нашому суспільстві. Яскраво виражена самотність – 

це головна проблема в аспекті особистісного та духовного благополуччя». 

Самотність – це явище, яке викликає одночасно ненависть та захват, те 

чого всі прагнуть і те чого всі намагаються позбутися.  Більшість вважає, що 

самотність є суб’єктивним відчуттям, яке виникає через незадоволеність 
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стосунками з іншими людьми та часто пов’язують самотність з інтимною сферою 

життя, проте сама суть самотності є більш обширною ніж це здається на перший 

погляд. З  одного боку самотність постає творцем внутрішнього я, проте з іншого 

боку вона слугує провокатором внутрішньої руйнації особистості. 

Найчастіше  самотність пов’язана з відсутністю близьких та емоційних зв’язків 

між людьми, викликана негативними емоціями і відчуттям невідповідності та 

нереалізованості в суспільстві, невмінням налагоджувати емпатію. Багато хто 

вважає що самотність є проблемою, інші ж переконані в тому, що це тимчасова 

життєво необхідна потреба. 1.  На думку І. М Ачилдієва, «Самотність –  

багатогранна і комплексна проблема, що носить загальнолюдський характер ... 

Вона «вічна тому, що не залежить від суспільно економічних формацій (чи 

цивілізацій), вона є властивою їм усім».   

Феномен самотності в аспектах перебування в статусі самотності та 

перебування в стані самотності 

 Феномен самотності є унікальним та актуальним для суспільства усіх віків. 

Самотність неодноразово описувалась в соціологічній, культурологічній, 

епістолярній , філософських та медичних науках.  Кожна з них розглядає цей 

феномен за своєю специфікою  та концепцією. Однак, варто зауважити , що по 

особливому ця тема досліджується науками, що досліджують поведінку, 

існування та сенс буття людства, тобто психологією, соціологією та 

філософією.  Варто зауважити, що по особливому ця тема досліджується 

науками, що досліджують поведінку, існування та сенс буття людства, тобто 

психологією, соціологією та філософією.  Проблематика феномену самотності 

стоїть в центрі уваги людей усіх часів, про це свідчить велика кількість 

теологічних творів,  міфів, релігійних текстів.   Самотністю цікавились провідні 

уми світу – Альбер Камю, Фрідріх Ніцше,  Артур Шопенгауер, Франц Кафка та 

багато інших. Звертаючи увагу на їх трактовку самотності можна дійти висновку, 

що тема не лише актуальна а і хвилююча. одні писати про самотність як про 

велике благо, адже це свобода. Інші трактували самотність як велику муку та 
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покарання долі, тому що  асоціювали її з цілковитою ізоляцією. Але всі 

погоджувались з тим, що відчувати себе самотнім і бути самотнім це два різні 

поняття.   

Бути самотнім означає перебувати в статусі цілковитої самоізоляції.  Не 

мати нікого поруч біля себе, знаходитись в цілковитій прострації до  зовнішнього 

світу, мати внутрішній конфлікт, що не дає можливості відкритись світу та 

показати власне я. Мати синдром неповноцінності, володіти комплексами та 

гештальтами, що провокують життєву потребу у відчужені від членів 

суспільства. Це нездатність  та небажання взаємодіяти між членами соціуму, 

через певні власні психічні та духовні особливості.  Самотня людина – це особа, 

що володіє недостатнім  рівнем соціальної ідентичності, дезадаптована до умов 

суспільства, має міжособистісну кризу довіри, незадоволеність власним життям 

та байдужість до інших людей. Самотня людина не створює надійних зв’язків з 

партнерами. В житті самотніх людей немає інтимних стосунків, заснованих на 

довірі, близькості чи прийнятті. Самотня людина відчуває себе покинутою 

всіма.  Вона має  величезний життєвий  досвід в тому як розважити себе не 

маючи нікого поруч.  

Відчувати себе самотнім  означає перебувати в тимчасовому стані, коли 

людина знаходячись  в соціумі та взаємодіючи між людьми відчуває власну 

непотрібність, прагне відчувати належність комусь або чомусь. Це тимчасовий 

та неминуче становище особистості, що супроводжується емоційними та 

фізичними змінами в поведінці. Захисна реакція психіки на певний негативний 

збудник. Відчуття самотності може виникати де завгодно і коли завгодно, в 

незалежності від того чи людина перебуває в компанії чи наодинці.  

Висновки  

- Найчастіше самотність трактується в негативному ключі та часто 

пов’язується зі стражданнями або покараннями від долі. Проте насправді це 

лише стереотипна думка. Самотність це явище, яке властиве кожній людині. 

Всім нам рано чи пізно доведеться зіткнутися з самотністю. Самотність – це 
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яскраве протиставлення відносинам та комунікаціям людей між собою. 

Самотність – багатогранна і комплексна проблема, що носить загальнолюдський 

характер.  Самотність - це не просте переживання, а гостре сприйняття самого 

себе, своєї цінності та важливості для оточення. В повсякденному житті її 

трактують в контексті відсутності взаємовідносин. Це своєрідний розрив 

зв’язків, комплексне та гостре почуття, що є формою вираження розколу зв’язків 

з зовнішнім світом та внутрішнім світом особистості. 

- Самотність повністю знищує вікові межі і якщо раніше вважалося , що від 

самотності страждають люди похилого віку, то сьогодні можна побачити 

тенденцію, що самотність значно помолодшала і стала проблемою юнацтва. 

Проте самотність в юнацькому та в похилиму віці несуть різний характер. 

Самотність для юнацтва – є своєрідний переломний момент для саморозвитку, 

усвідомлення власної цінності та самоідентифікації. Самотність Для людей 

похилого віку є неминучим фактром спричиненим страхом власної смерті, 

нехваткою уваги зі сторони родини, загальний пригніченим  станом, песимізмом, 

або кризами пов’язаними з взаємовідносинами між родиною та друзями.  

-  Самотність може бути позитивною та негативною. Позитивна самотність 

наповнює , а негативна самотність вичерпує та руйнує. Бути самотнім і відчувати 

самотність два різні поняття. Бути самотнім означає перебувати в статусі 

цілковитої самоізоляції. Відчувати себе самотнім означає перебувати в 

тимчасовому стані  , коли людина знаходячись  в соціумі та взаємодіючи між 

людьми відчуває власну непотрібність, прагне відчувати належність комусь або 

чомусь. Самотність несе в собі енергетичний характер і в залежності від 

особистості здатна наповнювати або вичерпувати. 

І наостанок хотілось би завершити словами українських дослідників 

Алєксандрової О. та Хрипко С.: «Усі контексти розуміння самотності 

суб’єктивно різні, оскільки життєвих шлях, пам'ять, досвід у кожного 

індивідуальні і неповторні. Життя – це твір самоти, це занотовані на 

скрижалях пам'яті ідеї внутрішнього голосу.. Самотність – це духовно-
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світоглядний ПОЧЕРК певної людини. Самотність як «почерк» може бути 

естетично каліграфічною, гнучкою, гармонійною і зрозумілою, а може і навпаки 

– ламаною, перекресленою, травматично-хворобливою, неможливою для 

прочитання, сприйняття і розуміння. Констатуємо - попри велику кількість 

цікавих і неординарних інтерпретацій, визначень, класифікацій – самотність у 

кожного своя. Для кожного важливим є те, до чого сам дійшов, що пропустив 

крізь власне «я», що закарбувалось у власних пам'яті, досвіді і долі. Самотність 

– це глибоко приватна сфера людського буття. Шрами самотності – у 

кожного ексклюзивні. Зріла самотність – вольовий ціннісний вибір. А 

цінності, як відомо, це зміст того слова з якого починається життя, коли в 

починається з чистого аркушу. І починається – на самоті» [Khrypko S..2020]. 
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Loneliness as a social and cultural phenomenon 

 

The theme of loneliness is always and will be relevant in all ages. Loneliness is 

often described in the sociological, cultural, pedagogical, medical, epistolary, 

theological, psychological and philosophical sciences. Each of them considers this 

phenomenon according to its specifics and concept. 
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Психологічна адаптація дітей-сиріт до усиновлення 

 

Анотація. У даній статті висвітлено теоретичні аспекти проблеми 

адаптації дітей-сиріт до усиновлення. Визначено, що для успішної адаптації 

прийомної дитини та покращення психологічного благополуччя сімейної 

системи в цілому необхідно здійснювати психологічну підготовку дітей-сиріт 

до усиновлення та подальший психологічний супровід у новій родині. 
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психологічний супровід. 

Виділяють такі три рівні адаптації людини: фізіологічний, психологічний і 

соціальний. З точки зору психологічної адаптації дитини, процес усиновлення є 

довготривалим, кропітким та вимагає зусиль з боку приймаючої сім’ї та дитини. 

Адаптаційні проблеми, що можуть виникнути у приймаючої родини можуть 

пояснюватися особливостями середовища, в якому формувалася сім'я; 

особистісними характеристиками прийомних дітей, стилем батьківського 

виховання та особливостями взаємодії між членами даної сім'ї [4].  

Психологічну адаптацію в прийомній родині також можна назвати 

процесом звикання або пристосування, який супроводжується створенням нових 

зв’язків, в наслідок чого створюються сприятливі умови для розвитку дитини та 

зміцнення сімейних відносин. Однією з проблем на етапі адаптації родини до 

нового її члена є – послаблення зв'язків між подружжям, концентрація всієї уваги 

на дитині [2]. 

Для успішного формування нових міжособистісних відносини в прийомній 

сім’ї, дитина має пройти етап адаптації, від успішності якого залежатиме 

правильність розвитку її особистості. Повноцінна адаптація відбудеться у 

випадку двостороннього процесу якісного перетворення взаємин між 

прийомною дитиною та її новою сім’єю [5]. 

Варто зазначити, що доволі часто до серйозних труднощів з адаптацією у 

дітей призводить не сам факт усиновлення, а скоріше несприятливі умови 

зростання та дорослішання та проживання у дитячих будинках. Сирітство 

серйозно впливає на емоційну сферу дитини, що виражається у підвищеній 

тривожності, постійній нервовій напрузі, швидкій втомлюваності від розумової 

діяльності, агресії, недовірі, нестримності, а з іншого боку – емоційній 

холодності, пасивності та схильності до депресивних станів [6]. Досвід 

проживання в сім’ї кровних батьків призводить до формування у дітей-сиріт 

негативного або ідеалізованого образу сім'ї, що може стати фактором, що 
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ускладнює процес їхньої адаптації в прийомних сім'ях. Образ сім'ї може бути 

особистісно значущим або, навпаки, не сприйматися дитиною. Від того як він 

представлений в загальній структурі її поглядів на своє нинішнє і майбутнє 

життя, може залежати успішність психологічної адаптації дитини-сироти.  

У прийомних сім'ях процес взаємної адаптації має свої особливості і 

поділяється на такі етапи: початковий період адаптації, період регресії, період 

прогресу. Їхня тривалість варіюється від декількох тижнів, місяців чи, навіть, 

років [3]. Успішність адаптації дитини залежить не лише від бажання сім'ї та 

реалізації правового акта про усиновлення. Необхідною умовою є психологічна 

готовність майбутніх усиновлювачів та готовність інших членів сім'ї прийняти 

дитину. Лише за наявності кваліфікованої соціально-психологічної підтримки 

можливий нормальний процес адаптації дитини після усиновлення. Дана 

підтримка може здійснюватися у вигляді допомоги з боку освіченого працівника 

соціальної служби та психолога, які чітко розуміють особливості виховання 

дитини та здатні проводити психологічні корекцію й полегшити період адаптації. 

При усиновленні дитини бажано провести бесіди з психологами, 

соціальними працівниками, пройти відповідні курси, також зустрітися з 

сімейними парами, які вже пройшли шлях усиновлення та мають позитивний 

досвід перебудови сімейної системи. Також варто зустрітися з сім’ями, які 

зазнали труднощів з адаптацією після усиновлення дитини. На етапі підготовки 

до прийому дитини такі зустрічі грають дуже важливу роль. В провідних країнах 

Європи зустрічі та тренінги проводяться та постійно організовуються 

соціальними службами, психологами, які готують сім'ї до усиновлення та в 

подальшому наглядають за родиною після усиновлення. Сім’ї, які планують 

усиновлення, можуть безпосередньо зустрічатися з усиновителями, задавати 

питання щодо процесу усиновлення та подальших дій; поговорити з психологом 

про негативні та позитивні сторони усиновлення; оговорити поведінку батьків 

чи дітей на різних етапах адаптації один до одного. Такі тренінги є однією з форм 

підготовки майбутніх усиновителів, вони ефективно активізують емоційну 
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сферу батьків, що призводить до перебудови структури мотиваційно-ціннісного 

ставлення до дитини [1].  
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Psychological adaptation of orphans for adoption 

 

Abstract. This article highlights the theoretical aspects of the problem of 

adaptation of orphans to adoption. It is determined that in order to successfully adopt 

a foster child and improve the psychological well-being of the family system as a whole, 

it is necessary to carry out psychological preparation of orphans for adoption and 

further psychological support in a new family. 

Key words: orphans, adoption, psychological adaptation, psychological support. 
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Умови, в яких протікає життєдіяльність сучасної людини, часто по праву 

називають екстремальними і стимулюють розвиток стресу. Це пов’язано з 

багатьма факторами та загрозами, у тому числі політичними етнічними, 

інформаційними, соціально-економічними, екологічними, природними.  

Старі норми й життєві цінності, що панували раніше у суспільній 

свідомості, багато в чому не відповідають реаліям сьогоднішнього дня, але 

продовжують чинити тиск на особистість. Актуальність даної проблеми 

визначається наявністю протиріччя між сучасними соціальними умовами, що 

виносять особливі вимоги до формування системи ціннісних орієнтацій 

особистості, і недостатньою вивченістю життєстійкості і механізмів її розвитку, 

а також слабкою розробленістю конкретних прийомів відповідного 

цілеспрямованого впливу. Як відомо, в житті кожної людини постійно присутня 

безліч проблем. Щодня йому доводиться щось вирішувати, долати труднощі, 

словом, не здаватися, і все одно домагатися свого.  

С. Мадді. вважає, що ключем до життєстійкості є три базові установки:  

1. Залученість – впевненість у тому, що у важких ситуаціях, краще 

залишатися залученим: бути в курсі подій, в контакті з оточуючими людьми. 

Протилежністю залученості є відчуженість.  

2. Контроль – переконаність у тому, що завжди можливо і завжди 

ефективніше намагатися вплинути на результат подій. Якщо ж ситуація 

принципово не піддається ніякому впливу, то людина з високою встановленням 

контролю візьме ситуацію як є, тобто змінить своє ставлення до неї. 

Протилежністю контролю є безпорадність.  

3. Прийняття ризику – віра в те, що стреси і зміни – це природна частина 

життя, що будьяка ситуація – це як мінімум цінний досвід, який допоможе 

розвинути себе і поглибити своє розуміння життя. Протилежністю прийняття 

ризику є відчуття загрози [1].  

С. Мадді вважає, що життєздатні люди в будь-яких умовах намагаються 

будувати відносини на основі взаємодопомоги та взаємопідтримки. Також він 
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стверджував, що для забезпечення життєстійкості необхідний трансформаційний 

копінг. Іншими словами, потрібно витягти мудрість, урок зі своїх невдач, не 

здаватися і продовжувати діяти, але діяти осмислено, мудро, розуміючи, що 

відбувається і до чого це призведе.  

Психологія стресу показує, що існує два способи, за допомогою яких 

психологічні фактори впливають на стресові ситуації. Перший спосіб – це оцінка 

ситуації. Людина починає задаватися питанням, чи є стрес для нього загрозою, 

чи зможе він побороти його. Другий спосіб – це вплив на реакцію людини. Він 

впливає на поведінку, спосіб подолання стресової ситуації [2]. Стрес виникає 

через багатьох факторів. Це може бути і вроджена слабкість організму, 

схильність до захворювань, погляди і переконання людини, зовнішні фактори, 

вміння індивіда боротися зі складною ситуацією. Вроджена вразливість і 

зовнішні обставини найчастіше неконтрольовані, але розвиток життєстійкості 

дозволяє пом’якшити їх наслідки.  

У протилежність С. Мадді, ми припускаємо, що коли постає питання про 

важку неминучість ситуації, яку вже ніяк не можна виправити, змінити, щось 

зробити, потрібно прийняти до уваги наступні установки: Смирення – це 

прийняття ситуації, яку вже ніяк не можна змінити, як би ти не старався. Це 

зовсім не означає здаватися і відступати перед труднощами. Також не означає це 

намагатися когось або щось виправдати, подивитися позитивно на те, що не 

можна назвати позитивним. Це означає зрозуміти, що так треба і перестати 

намагатися боротися з ситуацією. Прийняття себе, не дивлячись ні на що – 

наступний крок. В яких складних непереборних обставин не знаходилася б 

людина, він просто зобов’язаний вміти прийняти себе. Прийняти себе-означає 

пробачити і перестати звинувачувати; означає полюбити себе і з повагою до себе 

ставитися. 

 Пошук натхнення і саме натхнення – це те, що змушує перемикатися на 

улюблену справу, на інших не менш важливих людей, додає сили жити і 

створювати щось нове. Без натхнення не впоратися з ситуацією. Це творчість, 
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усвідомлення, що ти робиш щось унікальне, важливе і можливо навіть велике, 

хай і не буде ніким оцінено. Ці три установки і визначають поняття «пережити».    

Підводячи підсумок, можна сказати про те, що всі три установки 

взаємопов’язані між собою і йдуть в строго визначеному порядку. Без них 

неможливо впоратися ні з однією серйозною проблемою. Смирення – це не 

ознака слабкості, і це не мудрість. Воно не дасть забути про рані, воно 

перетворить її в рубець, шрам, з яким можна буде далі жити, а не існувати.  
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  The concept of viability as the main resource for transforming life events into 

new opportunities is considered. It is proposed to connect vitality with the formation 

of more value orientations, corresponding to the realities of today. 

Key words: vitality, stress, humility, search for inspiration. 
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Ключові слова: діти, права дитини, жорстоке поводження, насильство. 

Актуальність проблеми жорстокого поводження з дітьми полягає в тому, що 

різні види насильства над дітьми, ігнорування їх основних потреб негативно 

впливають на розвиток, здоров’я та життя дитини, порушують її соціалізацію, 

породжують бездоглядність та злочинність серед дітей.  Поширення жорстокого 

поводження з дітьми в сім’ї, школі, мікросередовищі є очевидним і свідчить про 

дійсне відставання розвитку юридичної та правової науки від потреб соціальної 

практики [1].  

Жорстоким поводженням із дітьми ми вважаємо будь-які умисні дії 

психологічного, економічного, фізичного, сексуального спрямування щодо 

дитини або бездіяльність, ігнорування основних потреб дитини, інші прояви 

жорстокості щодо неї, що шкодять психічному, фізичному здоров’ю дитини, 

нерідко загрожують її життю або навіть приводять до смерті, негативно 

впливають на умови для повноцінного розвитку дитини, забезпечення її прав та 

свобод.  

У Законі України «Про попередження насильства в сім’ї» виокремлено 

чотири види насильства в сім’ях: психологічне, фізичне, сексуальне та 

економічне. Численні соціологічні опитування дітей, проведені авторитетними 

науковими організаціями, свідчать про широке розповсюдження насильства в 

ставленні до дітей: від 40 до 50 % опитаних дітей зазначили про застосування до 

них різних форм насильства [2]. Опитані батьки або дорослі також свідчать про 

поширення насильства з боку інших осіб до молодшого покоління. Як правило, 

батьки та дорослі джерелом насильства вважають інших дітей, учителів, 

медичних працівників. Діти визначають джерелами насильства батьків/вітчимів, 

старших братів або сестер, однокласників. Особливості спостерігаються й серед 

видів насильства: чим менша дитина, тим частіше вона може зазнавати фізичне 

насильство. Психологічне та сексуальне насильство характерніше для дітей 

підліткового віку. Економічне насильство не залежить від віку дитини й 

трапляється в значних обсягах протягом усього життєвого циклу опитуваних [3].  
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Слід ураховувати й те, що насильство в сім’ї тривалий час було закритою 

темою й до сьогодні соціум не охоче звертається до цієї теми. Домашнє 

насильство у більшості випадків уважається особистою справою сім’ї й 

замовчується. Діти не люблять говорити про знущання над ними, часто 

вважають, що спричинили конфлікти своєю поведінкою, сліди від побиття 

пояснюють випадковим травмуванням. Особливо високим є рівень домашнього 

насильства по відношенню до дітей у сім’ї. Для багатьох дітей рідний дім буває 

небезпечнішим, ніж вулиця, коли під загрозу ставиться не лише психічне й 

фізичне здоров’я дитини, але й життя. Стереотип виховання дітей батьками 

методом фізичного покарання закладений у свідомості й застосовується із 

покоління в покоління як найбільш ефективний і дієвий. Для багатьох дорослих 

насильство, особливо психологічне й фізичне, є обов’язковим атрибутом 

виховання дитини. Статистика переконує, саме в сім’ї відбувається 30–40 % усіх 

тяжких злочинів. У більшості випадків жертвами злочинів на ґрунті сімейно-

побутових конфліктів є діти – ті, хто не здатний себе захистити. Через домашнє 

насильство чимало дітей самі залишають сім’ї, закінчують життя самогубством.  

Шкідливість фізичного покарання полягає в першу чергу в тому, що воно 

збуджує нервову систему дитини. Її психіка грубішає, дитина стає нечутливою 

до інших засобів виховання, до добра. Водночас такі «педагогічні методи» 

закріплюються у свідомості і пізніше використовуються для виховання власних 

дітей як найбільш впливові та ефективні. Рівень спілкування дітей у 

неблагополучних родинах не відповідає вимогам належного виховання.  

Отже, уявлення про те, що жорстоке поводження з дітьми, зокрема 

насильство над ними, відбувається лише в соціально неблагополучних сім’ях, 

сучасні дослідники вважають помилковим. Такі зловживання щодо дітей 

відбуваються в усіх прошарках і категоріях населення, незалежно від класових, 

расових, культурних, релігійних, соціально-економічних аспектів. Наслідки 

жорстокого поводження з дітьми руйнівні. У дітей формується почуття 

меншовартості, власної неповноцінності, виникають депресії, намагання 
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покінчити життя самогубством і на цьому фоні стійкі особистісні й поведінкові 

особливості, які роблять їх малопривабливими і навіть небезпечними для 

суспільства.  
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Child abuse 

 

The state and society must uphold and protect the rights of the child, including: 

the right to life and physical integrity; the right not to be subjected to abuse or cruel, 

inhuman or degrading treatment; the right to healthy and safe development, etc. All 

these rights are violated when a child is abused. Abuse distorts all aspects of the child's 

physical, mental and social development, complicates the processes of its growth and 

maturation, making it impossible to build a mature, safe, warm and respectful 

relationship between the child and the world, society and individuals. 

Key words: children, children's rights, abuse, violence. 
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Вакцинація як спосіб протистояти COVID-19 

 

Анотація. Вакцинація від Коронавірусу йде по всьому світу. В багатьох 

країнах стоять черги, люди записуються заздалегідь; в той час, як українці 

мають змогу зробити це безкоштовно. Але все одно відсоток вакцинованих 

зростає дуже повільно. Люди навіть виходять на мітинги. Що ж зупиняє їх? 

Ключові слова. COVID-19, вакцинація, пандемія. 

Зараз, вже другий рік поспіль, по всьому світу триває пандемія 

Коронавірусу. Лякає не тільки загальна кількість хворих, але й кількість 

летальних випадків.  Статистика зростає майже кожного дня, через що влада 

багатьох країн  змушена примусово вводити в окремих містах,  та навіть цілих  

країнах тотальний локдаун, з можливістю відвідувати лише аптеки, лікарні, 

продовольчі магазини. Кожного дня у новинах люди бачать цю жахливу 

ситуацію, якою охоплений майже цілий світ. Як спробу запобігти 

розповсюдженню  цієї хвороби, або хоча б більш легкому її перебігу, вчені 

починають розробляти та пропонувати вакцини.  Але, часом можна спостерігати 
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певний парадокс: люди відмовляються від вакцинації, навіть якщо вакцини є у 

вільному доступі, та є можливість обрати з декількох варіантів.   В якому ракурсі 

це потрібно розглядати: як недовіру до влади та фармацевтичних компаній, або 

небажання поступатися своїми принципами та поглядами?  

В Україні на даний момент наявні у доступі наступні види вакцин:  м-РНК 

вакцина Пфайзер та інактивована вакцина Коронавак. В першу чергу, вакцини 

були завезені до України з метою захисту людей, які безпосередньо боряться з 

хворобою,  та для людей, для яких ця хвороба може нести смертельну небезпеку 

(наприклад, люди, які приковані до ліжка, чи онкохворі).  

В інтернеті щодня з’являється безліч фейків та безпідставних роздумів 

людей на форумах: деякі вважають, що вакцина містить чіп, який вживляють в 

тих, хто її робить, інші ж спростовують це, через те, що чіп не може пройти крізь 

тонку голку шприца. Деяких лякає думка про можливі побічні ефекти, як вони 

відреагують на щеплення, інші вакцинуються, сподіваючись на те,  що  щеплення 

вбереже їх від хвороби, або, від важкого її перебігу. Люди, які перенесли інфаркт 

також відмовляються від вакцинації через чутки про те, що вона викликає 

тромбоз.  

Зараз тема щеплення від коронавірусу набирає обертів навіть у телевізійних 

студіях (чи то як реакція на сучасні запити, чи то як можливість піару). Ведучі 

таких програм активно  запрошують знавців з цієї теми (наприклад, міністрів 

охорони здоров’я чи лікарів/педіатрів, які знаються на темі щеплення), щоб 

подискутувати і все ж таки дійти  до висновку: чи потрібно  вакцинуватися, чи 

ні. Наприклад, український лікар педіатр Є .О. Комаровський у своїй “Школі 

доктора Комаровського” розповідає свою точку зору щодо вакцинації, зображує 

значущість цього в наші дні і заперечує наявність будь-яких негативних  наслідків 

після щеплення, каже, що гірше не зробити щеплення, ніж  зробити його, бо люди 

(особливо ті, які мають хронічні хвороби) будуть переносити COVID-19 набагато  

складніше.    
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Отже,  проаналізувавши вищенаведену інформацію, , можна зробити певні 

висновки щодо важливості вакцинації з метою захистити себе та свої рідних від 

перебігу та наслідків хвороби. Бережіть себе та своїх рідних. 
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Vaccination as a way to resist COVID-19 

 

Abstract. Coronavirus vaccination is available worldwide. In many countries there are 

queues, people sign up in advance, while Ukrainians have the opportunity to do it for free. 

But still the percentage of vaccinated is growing very slowly. What stops people? 

Key words: COVID-19, vaccination, pandemic. 
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Пандемія Covid-19 як фактор психічного розладу харчової поведінки 

людини 

 

Анотація. В статі досліджено вплив коронавірусу на психічні розлади 

харчової поведінки людей різного віку на основі національних опитувань 

населення різних країн. Розглянуто  психологічні особливості впливу Covid-19 на 

харчову поведінку підлітків та жінок до 60 років.  Виявлені причини загострення 

психічних розладів харчової поведінки у людей з раніше встановленими 

порушеннями. Досліджений  взаємозв'язок психічного стану та харчової 

поведінки. 

Ключові слова: Covid-19, харчова поведінка, психічні розлади, стрес, 

тривожність, обмеження, самоізоляція, здоров’я.  

Постановка проблеми. Одним з основних чинників впливу на наше 

здоров’я є харчування. Доведено, що люди, які дотримуються збалансованої 

дієти мають сильнішу імунну систему, менший рівень ризику хронічних 

захворювань, хвороб серця, інфекційних захворювань, ожиріння, інсульту та 

діабету. Під час Covid-19 особливо важливим стає дотримуватися здорового 

способу харчування, яким можна зміцнити свій імунітет та убезпечити себе від 
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хвороби. Проте не тільки харчування впливає на благополуччя людей, а й також 

повсякденні звички, які якраз і формують харчову поведінку. До таких звичок 

можна віднести розклад прийомів їжі, перебіг самого прийому, кількість 

вживаної їжі, а також активність протягом дня, відношення до себе і свого тіла.   

При неправильних повсякденних діях, харчова поведінка може стати загрозою 

для здоров’я, перетворившись у психічні розлади. Пандемія Covid-19 змусила 

мала неабиякий на наші звички та ментальне здоров’я, тим самим стала фактором 

розвитку психічних розладів харчової поведінки 

Мета статті: дослідження впливу Covid-19 на розвиток психічних розладів  

харчової поведінки людей різних вікових категорій. 

Актуальність роботи. Сьогодні харчування вже давно перестало бути 

звичайним задоволенням фізичної потреби в енергії, натомість перетворилось в 

соціально-психологічне явище. За їжею люди зустрічаються с друзями, 

проводять бізнес зустрічі та навіть проводять приємні вечори перед телевізором. 

Крім того, їжа стала бути найлегшим способом задовольнити інші потреби 

людини, в емоціях, любові та уваги, а також способом заглушити і небажані 

почуття. Це спричинило появу розладів харчової поведінки, які безпосередньо 

пов’язані з психологічними проблемами людини.  Немає і сумнівів, що пандемія  

вірусу суттєво вплинула на психічний стан людей, який вплинув, в свою чергу, 

на харчову поведінку. Саме тому є актуальним дослідження як саме змінились 

харчові звички людей під час коронавірусу. 

Виклад результатів дослідження. Covid-19 повністю змінив наш спосіб 

життя: відправив усіх додому, навчив розважатися дистанційно та спілкуватися 

онлайн. За два роки у людей сформувалися нові звички не тільки у відношенні 

до гігієни, розпорядку дня, а й до харчової поведінки. Так як пандемія вплинула 

на життя всіх людей, то важливо розглянути чи змінилась вона у всіх однаково, 

чи певна група людей була більш схильна до психологічних розладів харчової 

поведінки під час пандемії Covid-19. 
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З настанням пандемії, велика кількість вчених вирішили провести 

опитування щодо зміни харчової поведінки та розвиток психологічних розладів 

під час вірусу. Багато з таких було викладено на сайт Wiley Online Library [1], які 

показували який був розвиток харчових розладів на основі національних 

опитувань, в яких приймали участь люди віком від 14 до 60 років, з існуючими 

розладами та без, а також різної статі: жіночої, і чоловічої. 

За даними видання «Wiley Online Library», пандемія коронавірусу, в першу 

чергу, вплинула на поширеність психологічних розладів харчової поведінки у 

підлітків та молоді до 25 років. Як відзначають іспанські вчені, зв'язок між РПП 

і COVID-19 проявляється через порушення звичного розпорядку життя, 

емоційного стресу, епідеміологічних обмежень, а також проведення часу в 

соціальних мережах [2]. Вважається, що до ще більшого розвитку симптомів 

серед молоді під час пандемії призвели підвищене почуття страху та тривоги, 

спричинене порушенням звичного суспільного життя та відсутністю школи або 

університету [3]. Ізоляція послужила ґрунтом для розвитку психічних розладів, 

у тому числі й тих, що торкаються харчової поведінки, – коли все навколо 

стрімко змінюється, їжа залишається єдиною областю, де підліток має хоч якийсь 

контроль [4]. У сукупності це призводить до зниження самооцінки та виникнення 

невдоволення своїм тілом, що може викликати нервову та атипову анорексію, 

нервову булімію, компульсивне переїдання, неконтрольоване вживання 

препаратів для набору м'язової маси тощо [2].  

Слід сказати, що погіршення харчової поведінки відбувались і у жінок віку 

від 25 до 60 років. В першу чергу, це пов’язано з втратою роботи або переходом 

у форму дистанційної роботи, що призвело до тривожності та самотності. По 

друге, жінки втратили багато своїх хобі, які передбачали зустріч з подругами, 

танці, шопінг та інші соціальні активності. Звичайно стало менше можливостей 

для нових знайомств, що не могло не вплинути на впевненість та самооцінку 

жінок. Крім того, через зниження активності жінки стали переживати за  

можливість збільшення ваги, тому і почали обмежувати себе в їжі. Це все 
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призвело до нездорової уваги навколо харчування та свого вигляду, та як 

наслідок розвитку психічних розладів харчової поведінки [5]. 

Важливо зазначити, що пандемія вплинула і на людей, які вже хворіли 

розладами харчової поведінки. Справа в тому, що такі люди через самоізоляцію 

позбавились повсякденної соціальної підтримки, яка є ключовим фактором 

оздоровлення. Крім того, 45% опитуваних, які хворіли харчовими розладами, 

визнали, що із-за локдауну залишилися без допомоги спеціалістів.    

Інші важливі причини погіршення харчових розладів — стрес і тривожність, 

як і боязнь залишитися без їжі або необхідність її запасати. Карантин 

супроводжувався всіма цими умовами, не кажучи вже про загальну 

нестабільність та невизначеність у світі. 

Цікаво, що дзвінки в Zoom і FaceTime також могли підвищити 

невпевненість через своє тіло. Ці програми заставляють людей дивитися на себе 

впродовж довгого часу, а це викликає тривожність і нав'язливі думки. Навіть 

люди, у яких раніше не діагностували харчові розлади, повідомляли про те, що 

починали більше їсти через стрес та емоції, або, навпаки, втрачали апетит через 

тривожність. Провокували симптоми харчових розладів і назви в соціальних 

мережах на те, що час, проведений вдома через карантин, може обернутися 

набраною вагою [6]. 

Якщо ви або хтось з ваших знайомих зіткнувся з загостренням симптомів 

харчового розладу через пандемію, можливо, вам допоможуть деякі з цих 

рекомендацій: 

Якщо ви знаєте когось, хто зустрічався з психічним розладом харчової 

поведінки в минулому, поцікавтесь, як у них справи. Точно знайте, як вони себе 

відчувають. Навіть просто зв'язатися з ними вже важливо. Ви можете 

домовлятися про відеодзвінки під час прийому їжі, щоб підтримувати друзів або 

рідних, які страждають від проблем із харчуванням. 

Якщо ви помітили зміни у своїй харчовій поведінці (багато думаєте про їжу, 

вживаєте надмірну кількість їжі, придумуєте обмеження), звертайтеся до 
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спеціаліста, щоб обстежитися. Не забувайте, що ви можете зробити це по 

відеозв'язку. Не докоряйте себе, якщо стикаєтеся із загостренням у сфері 

психічних розладів харчування та труднощів у сприйнятті свого тіла. Доповніть 

ваш арсенал способів боротьби зі стресом спілкуванням та турботою про себе. 

Знайдіть для себе приємні та підтримуючі джерела руху. 

Використовуйте соціальні мережі усвідомлено. Не бійтеся відписуватися 

від сторінок, які змушують вас відчувати невпевненість по відношенню до свого 

тіла або своїх харчових звичок. Правильніше стежити за професіоналами та 

звичайними людьми, які просувають здоровий спосіб життя та турботу про себе. 

Пам'ятайте, що харчові розлади посідають друге місце за показником 

смертності серед психіатричних захворювань. Тому звернутися за допомогою до 

фахівця – головне, що ви можете зробити, щоб убезпечити себе.  

Висновки. Отже, вплив Covid-19 на розвиток психічних розладів харчової 

поведінки був суттєвий як для дітей та підлітків, так і для жінок середнього віку, 

а також загострив харчові розлади у тих, у кого раніше діагностували їх. 

Основними причинами стали самоізоляція та позбавлення соціальних зв’язків, 

які були особливо гострими для підлітків. Втрата роботи та хобі, обмеження 

через зниження активності були ключовими причинами для погіршення харчової 

поведінки. Стрес та тривожність, викликана даними подіями, а також 

неможливість їх компенсувати позитивними емоціями, спричинила 

необхідністю заглушувати почуття їжею. Щоб максимально мінімізувати вплив 

пандемії на харчову  поведінку, варто не докоряти та обмежувати себе, а, 

навпаки, намагатись приділяти увагу та любов до себе, знайти комфортну 

активність та способи боротьби з негативними емоціями, не застосовуючи їжу. 
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The Covid-19 pandemic as a factor in mental disorders of human eating 

behavior 

 

Abstract. The article examines the effect of coronavirus on mental eating 

disorders of people of different ages based on national surveys of people from different 

countries. The psychological features of the influence of Covid-19 on the eating 

behavior of adolescents and women under 60 years of age are considered. The causes 

of exacerbation of mental eating disorders in people with previously established 

disorders have been identified. The relationship between mental state and eating 

behavior has been studied. 

Key words: Covid-19, eating behavior, mental disorders, stress, anxiety, 

limitations, self-isolation, health. 
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В статті розглянуто ключові слова україномовної комерційної реклами, а 

також аспект предикатної маркованості. Представлено аналіз впливу слоганів, 

що виступають провідними елементами певної рекламної кампанії. 

Ключові слова : комерційна реклама, слоган,слоганомікон,предикат, 

модальність. 

Нині реклама оточує нас з усіх боків, на разі вона є невід`ємною частиною 

бізнесу. Реклама – вид маркетингової діяльності, який полягає в тому, щоб 

поширювати інформацію про продукт для зацікавленості більшої кількості 

покупців. Зазвичай рекламу поділяють на комерційну, політичну і соціальну, 

кожна з яких має свої особливості.  

Політична реклама – це форма політичної комунікації, завдання якої 

полягає в тому, щоб залучити виборців, отримати їхню підтримку, сформувати у 

потенційних виборців певний світогляд і враження про предмет реклами.  

Соціальна реклама – це вид некомерційної реклами, що має на меті привернути 

увагу громадськості до певної соціальної проблеми [6]. Комерційна реклама – 

це уявлення споживчих благ, з метою отримання зворотного ефекту, тобто 

прибутку. До комерційної реклами вдаються, щоб стимулювати збут або на нову 

продукцію, або на товар, який знаходиться на стадії спаду [3]. 

Об`єктом нашої роботи стала саме комерційна реклама, оскільки вона є 

рушійною силою економічного розвитку суспільства. Предметом є предикатні 

особливості цих слоганів.  Мета статті полягає в з`ясуванні впливу слоганів 

комерційної реклами,що виступають провідними елементами рекламної 

кампанії. 

Суть рекламної пропозиції виражає слоган – комунікативне повідомлення 

містить в собі прагматичну настанову, а головним завданням є передача 

інформації про сам предмет реклами для найбільшої кількості людей задля 

спонукання активної дії – скористатися послугою чи придбати товар. 

Слоган потрібний для формування позитивного іміджу товару або послуги. 

Вибір граматичних,лексичних одиниць, стилістичних прийомів, організація 
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друкованого матеріалу та використання елементів різних знакових систем – це 

все є особливим прагматичним аспектом рекламного тексту. 

Слогани різних жанрів реклами дедалі частіше стають об’єктом 

дослідження багатьох наук: менеджменту, соціальних комунікацій, політичної та 

сугестивної лінгвістики, рекламістки тощо (див. праці українських і зарубіжних 

учених В. В. Кеворкова, Т. Ю. Ковалевської, І. Г. Морозової, В. В. Різуна, Є. В. 

Ромата, Л. Г. Фещенко та ін.). Деякі дослідники, наприклад, О. М. Пономарьова, 

взагалі вважають за потрібне такий особливий об’єкт дослідження, як слоган, 

уналежнити до новітньої наукової галузі — слоганістики [5, с. 1]. 

Лексичні засоби рекламних слоганів варто розділити на два типи: прямий та 

непрямий. Прямий полягає у вживанні наказового способу,а непрямий-у 

різноманітних засобах і прийомах,що впливають на пам`ять покупця. Якщо за 

непрямого спонукання товар подають як спокусливий і необхідний, то під час 

прямого спонукання – закликають до дії,яка полягає у скористаннні послугою чи 

товаром [4, с. 28-29].  

Проте, для побудови успішного слогана необхідно врахувати не лише його 

власне лінгвістичний аспект, а й особливості реципієнта. Існує три типи 

предикатів, які відповідають певним модульностям сприйняття: візуальній, 

аудіальній та кінестетичній [6]. 

Візуальні предикати: MAX FACTOR «Романтичний вечір… Блискучий 

флірт… Модний показ… Колір губ все скаже»; MAX FACTOR «Вибери свій 

колір. Будь яскравою!». 

Аудіальні предикати: BOOTS «Підсказано природою і вами»; BIOTHERM 

«60% жінок стверджують, що мають чутливу шкіру. Але це можна змінити.  

Кінестетичні предикати: Florena «Флорена…і моя шкіра ніжніша за шовк»; 

Nivea «Краса навколо – і всередині кожного. Ми відчуваємо та бачимо це». 

Отже, кожне з ключових слів здатне виконувати ту чи іншу функцію, 

впливаючи на споживача товару чи послуги.  Базуючись на результатах аналізу 

українського слоганомікону, очевидно, що для представників української 
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лінгвоментальності домінантною є саме кінестетична репрезентативна система, 

бо кількість маркованих нею ключових слів становить 65% із проаналізованих 

слоганів. Використання слів-предикатів цієї системи дає змогу не лише 

поліпшити сприйняття тексту, а й значно підвищити його впливовий ефект, 

оптимізуючи в такий спосіб побудову дискурсів, орієнтованих на представників 

української лінгвоментальності [1, с. 5]. 
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Keywords of Ukrainian-language commercial advertising: aspect of 

predicate labeling  

 

The article considers the key words of Ukrainian-language commercial 

advertising and the aspect of predicate labeling. The analysis of influence of slogans 

KS is presented. acting as the leading elements of a particular advertising campaign. 

Key words: commercial advertising, slogan, sloganicon, predicates. 
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пристосуватися до стану прекарності. Психологічні захисні механізми, які  

сприяють процесу пристосування. 

Ключові слова: прекарність, прекаріат, життєві стратегії, психологічні 

захисні механізми. 

Постановка проблеми. У сучасному глобалізаційному просторі, в умовах 

постмодерну виникає принципово нове соціальне явище, яке являє собою 

специфічну відповідь на запит суспільного ринку і суспільства споживання – 

явище прекарності. Прекарність  (від лат. «precarit» – «сумнівний», 

«негарантований», «нестабільний») – це стан соціальної системи та окремих її 

компонентів, за якого вона не здатна виробити стабільні, прогнозовані сценарії 

свого розвитку, відсутня стратегія, розробка дій для вирішення певної проблеми 

у більш-менш тривалій перспективі; натомість наявна орієнтація на теперішній 

момент, мить, яка часто стає вирішальною. 

Прекарність, як соціальне явище все більше проникає в професійну сферу 

людства в цілому і особливо, в сферу професійної реалізації молоді. Вона 

пов’язана з нестабільною зайнятістю, коли людина працює без певних гарантій, 

коли працює тимчасово, без юридичного оформлення трудових обов’язків між 

робітником і працедавцем, без дотримання норм трудового законодавства, може 

бути звільнена в будь-який час без компенсації тощо. 

Мета і завдання дослідження. Розглянути чинники, які сприяють 

виникненню прекарності, як сучасного соціального явища. 

Актуальність роботи.  

У сучасному глобалізаційному суспільстві виникає такий новий 

соціальний прошарок, як прекаріат, який відображає у своїй діяльності та 

закономірностях функціонування весь арсенал поняття прекарності. 

Британський дослідник Гай Стендінг дає таке визначення поняттю «прекаріат»: 

«Прекаріат – це специфічна соціоекономічна група, яка характеризується рядом 

ознак і представляє собою клас «у собі», який знаходиться на стадії свого 

формування, вироблення самоідентифікації і загальної стратегії розвитку».  
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Основні здобутки дослідження. Відчуття стабільності і захищеності 

необхідні для людської особистості як гаранти її розвитку, фізичного і психічного 

здоров’я, є необхідною запорукою того, що вона буде здатна не тільки 

реалізовувати і витрачати свій потенціал, але і накопичувати його і втілювати у 

довготривалих і ефективних проектах. Натомість прекаріат зосереджений на 

потребах тільки дня сьогоднішнього.  

Прекаріату добре знайомі чотири відчуття: невдоволення, аномія (втрата 

орієнтирів), занепокоєння та відчуження. Невдоволення викликане тим, що 

прекаріат не бачить перед собою осмислених життєвих перспектив, йому 

здається, що всі гідні шляхи для нього закриті, а прикро усвідомлювати, що ти 

чогось позбавлений.  

Прекаріат почувається пригнічено не тільки тому, що перед ним маячить 

тільки перспектива зміни нових і нових робіт, кожна з яких пов'язана з новою 

невизначеністю, але також і тому, що ці роботи не дозволяють зав'язати міцні 

відносини, які можливі в серйозних структурах або мережах. Немає у прекаріату 

та сходів мобільності, якими можна було б піднятися, – так люди й зависають 

десь між найсильнішою самоексплуатацією та свободою. 

Прекаріату не вистачає самоствердження та впевненості у соціальній 

цінності своєї праці.  

За результатами дослідження серед людей, які знаходяться у ситуації 

нестійкої зайнятості або несформованої професійної ідентичності, вирізняються 

такі, яких умовно можна назвати «жертвами вимушеної гнучкості», «гнучкими 

переможцями», «адаптивними гнучкими» «непохитними бійцями». 

«Жертви вимушеної гнучкості» – це люди, які не намагаються 

контролювати своє життя, втратили впевненість у собі у майбутньому. Людина 

під тягарем виниклих проблем почувається викинутою у «океан» невизначеності 

й відповідальності, не розраховує на яку-небудь допомогу і підтримку.  
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«Гнучкі переможці» – люди, які свідомо обирають стратегію 

пристосування і гнучкості у нових умовах. В певному смислі вони конструюють 

себе через своє уміння справлятися з ризиком і нестабільністю.  

«Адаптивні гнучкі» на відміну від тих, хто свідомо або несвідомо обрав 

стратегію гнучкості, просто адаптуються до реальних умов, які змінилися, нібито 

не відчуваючи змін свого характеру. Адаптивний механізм витіснення 

подразнюючих факторів дозволяє на перший погляд пристосуватися до нових 

умов.  

«Непохитні бійці» – люди, які невизначеність, незахищеність, 

нестабільність хочуть ліквідувати через солідарність. У контексті вибору 

життєвої стратегії можна сказати, що такі люди дивляться в обличчя проблемам, 

не ховають їх у аннали підсвідомості, чим значно підвищують шанси їх 

продуктивного вирішення.  

Висновки. Індивід, опиняючись у прекарній системі ринку праці, 

стикається із головною проблемою, яка стає стрижневою у його трудових та 

соціально-побутових практиках, – відсутністю стабільності і захищеності. 

Прекаріат змушений постійно прилагоджуватися до мінливих умов ринку праці і 

постійно ризикує опинитися без засобів для існування внаслідок соціальних 

умов, на які особисто його члени не здатні вплинути. 
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Основні підходи до подолання деліквентної поведінки неповнолітніх 

 

Анотація. У статті визначено актуальність дослідження такого явища 

як дитяча злочинність. Опрацьовано ґенезу, виокремлено причини та чинники, 

які спонукають дітей до вчинення кримінального правопорушення. Виокремлено 

психологічний аспект дитячої злочинності. Досліджено, делінквентну 

поведінку, дано визначення, виокремлено психологічний аспект такої поведінки, 

вказані її наслідки. Запропоновано шляхи вирішення питання  делінквентної 

поведінки у дітей неповнолітніх.  

Ключові слова: Делінквентна поведінка, дитяча злочинність, психологія в 

діяльності правоохоронців.  

Питання деліквентної поведінки неповнолітніх осіб було і наразі є 

актуальним питанням, адже звички, в тому числі звичка порушувати закон, 

набуті в дитинстві у більшості випадків залишаються з особою і на подальше 

«доросле» життя. Це підтверджується тим, що значна кількість злочинців-

рецидивістів вчинили своє перше правопорушення ще у неповнолітньому віці. 

Питання злочинності і деліквентної поведінки неповнолітніх досліджували В. 

Мозгова, Х. Стецька, О. Кочемировська, О. Кривонос, Я. Гилинський. 
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Метою дослідження є розгляд питання злочинності неповнолітніх, навести 

визначення делінквентної поведінки, окреслити основні підходи до її подолання. 

Принципово важливим є розуміння делінквентної поведінки як соціально 

неприйнятного відхилення від суспільних норм, що у крайніх своїх формах 

передбачає кримінальне покарання.  

Як наслідок поглиблення соціальної дезадаптації, що проявляється у 

незначних правопорушеннях підлітків, за які вони лише зрідка притягуються до 

особистої відповідальності, розглядають делінквентну поведінку вчені Ю. 

Швалб і І. Муханова. За постійного впливу негативних чинників та через 

відсутність позитивних тенденцій суспільного життя перехід від дитинства до 

юності може супроводжуватися втягненням підлітка у злочинне угруповування 

та першими карними (кримінальними) діяннями [5]. 

Делінквентна поведінка підлітків може проявлятися у вживанні алкоголю, 

наркотиків, крадіжках, хуліганстві, проституції, торгівлі наркотиками і зброєю, 

сутенерстві, шахрайстві, розбійних нападах . 

Симптоми делінквентної поведінки збігаються з критеріями DSM-IV для 

визначення діагнозу “Розлад поведінки”. Р. Комер, американський дослідник, 

називає такі причини розладів поведінки: бідність сім’ї, складні взаємини між 

батьками, дітьми і батьками, сімейні конфлікти, ворожі стосунки у родині, 

жорстокість навколишнього середовища, тощо [2]. 

Делінквентна поведінка підлітків – сукупність протиправних учинків, до 

яких переважно належать систематичне порушення дисципліни в школі, бійки з 

однолітками, бешкетування тощо. Протиправні дії неповнолітніх також 

виявляються у порушенні правових норм, передусім таких, як дрібні крадіжки, 

задирництво, хуліганство тощо. У цих випадках може накладатися покарання 

згідно з нормами адміністративного чи кримінального законодавства [4]. 

Основними пріоритетними напрями роботи, які доцільно мають позитивний 

ефект у роботі психолога умовно можна визначити як: навчання праву; 

пропаганда законного образу життя; проведення заходів, тренінгів щодо 
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праворозуміння, набуття навичок використовувати та захищати право; 

організація зайнятості неповнолітнього засобами гуртків по інтересам, 

спортивних секцій; приділення особливої уваги правоохоронних та інших 

державних органів до питання делінквентної поведінки неповнолітнього; 

виявлення та профілактична робота з так званими «неблагополучними» 

родинами; забезпечення професійної психологічної допомоги неповнолітнім 

шляхом створення спеціальних психологічних відділків на базі навчальних 

закладів, а також у мережі інтернет, по телефону; приділення особливої уваги 

особам, котрі підштовхують неповнолітнього до пияцтва, хуліганства, 

проституції тощо, посилення відповідальності таких осіб. 

Загалом ідеї науковців щодо розв’язання проблеми подолання делінквентної 

поведінки підлітків можна покласти в основу таких психодидактичних підходів: 

1) усунення негативних психологічних характеристик особистості підлітка, 

що провокують виникнення у нього асоціальної, протиправної, злочинної 

поведінки;  

2) зміна негативної ролі окремих психологічних характеристик особистості 

підлітка на позитивну; 

3) розвиток психологічних особливостей особистості підлітка, яких йому 

бракує для правомірної поведінки. 
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Delinquent behavior of children: causal 

 

Annotation. The article identifies the relevance of the study of such a 

phenomenon as juvenile delinquency. The genesis, causes and factors that motivate 

children to commit a criminal offense are studied. The psychological aspect of juvenile 

delinquency is singled out. Delinquent behavior has been studied, definitions have been 

given, the psychological aspect of such behavior has been singled out, and its 

consequences have been indicated. Ways to solve the issue of delinquent behavior in 

children are proposed. 
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Вплив  віртуальної реальності на психологічний стан людини 

 

Анотація. Розкрито природу поняття «віртуальна реальність»,  

проаналізовано соціально-психологічні засади віртуальної реальності.  

Окреслено коло проблем, що пов’язані з місцем та рівнем впливу віртуальної 

реальності в  дійсність.  

Ключові слова: людина, мережа Інтернет, віртуальна реальність, 

психологічний стан, психологія людини, соціум, індивід. 

В умовах швидкого розвитку і поширення віртуальної реальності у всіх 

галузях людської діяльності, психологічне осмислення даного терміну є 

безсумнівно актуальним. Ще донедавна термін «віртуальна реальність» був 

досить незрозумілим, але зараз такі технології все більше впроваджуються у 

соціум. Термін «віртуальна реальність» трактується, як уявний світ, який 
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створюється завдяки технічним засобам.1 Цей світ людина сприймає через її 

зорові, слухові, тактильні і інші відчуття. 

Однією із характерних ознак сучасного світу є стрімкий розвиток 

комп’ютерних технологій, які інтенсивно впроваджуються в щоденному житті 

соціуму. Проте, незважаючи на прогрес у сфері технічних та інформаційних 

технологій, сучасний індивід схильний до переживання таких життєвих проблем, 

як: відсутність мети та сенсу життя, втрата свободи, любові, дружби й 

можливості самореалізації, відчай і тривога перед майбутнім, відчуття 

самотності. Людина, відчуваючи самотність та відчай, шукає шляхи та засоби їх 

подолання, та замість того, щоб шукати корінь проблеми та згодом вирішити її, 

деякі люди просто занурюються у вигаданий світ, у світ ілюзій. В цьому світі 

індивід шукає спілкування та інформацію, що допоможуть допомогти у 

вирішенні всіх проблем.2  

Проте, сучасна людина, яка спочатку не відчуває душевної порожнечі й 

стану самотності, може заглиблюватись у віртуальний світ, розриваючи контакт 

з реальним середовищем, що згодом може призвести до посилення реального 

відчуття самотності. Адже, жодне віртуальне спілкування не замінить 

повноцінного, живого діалогу між комунікантами, не створить відчуття єдності 

з іншим та зі світом загалом. 

Як віртуальна реальність впливає на психіку людини? Наслідки 

користування штучної реальності можуть бути дуже серйозними. Наприклад, 

при захопленні комп’ютерними іграми  у людей виникає велика потреба у їх 

постійному використанні, тобто «комп'ютерна залежність».3 При цьому люди все 

                                           

1 Я. В. Башманівська, Віртуальна реальність, як чинник зростаючого усамітнення людини. URL: 

https://core.ac.uk/download/pdf/17191175.pdf 

2 Дупак В. Г. Віртуальна реальність як простір соціокультурних взаємодій / В. Г. Дупак // Гілея : [збірник наукових 

праць]. – Вип. 67. Філософія. – К., 2012. – С. 340–345. 

3 Ушакова І.О. Вплив комп’ютерних ділових ігор на формування компетенцій у майбутніх фахівців. Системи 

обробки інформації. 2017. № 2 (148). С. 206– 210. 
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більше віддаляться від реального світу, вважаючи, що віртуальний світ є кращим, 

бо там немає проблем і небезпеки, а також відсутні обов’язки і турботи реального 

світу. Це певним чином деформує їх психіку. Найбільш чутливими, за 

дослідженнями психологів, є діти, підлітки та люди похилого віку. 

Звісно, електронна глобалізація має й позитивні риси, як-от безмежні 

можливості чи економія часу. Але, водночас, вона перетворює людей на 

слухняних маріонеток, користуючись їхньою незахищеністю. Анонімність 

підмінює звичне розуміння добра і зла, дозволяє залишатись лише спостерігачем. 

Інтернет став платформою для трансляції картин насилля, збройних нападів, 

війн, що тепер виглядають для користувачів естетично, не викликаючи страху чи 

стресу. В епоху електронної глобалізації світ переглянув свої цінності, поставив 

їх на інший рівень.4 

Ілюзорна реальність стала «матір’ю» віртуального зла, що вдало маскується, 

адже не має звичних для людської свідомості ознак. Воно підриває емоційну 

рівновагу, провокує психічні розлади, сприяє фанатизму і нездоровій поведінці. 

Після перегляду насичених картин, спецефектів у людей спостерігається високий 

рівень гемоглобіну, пришвидшене серцебиття. Причиною такого впливу на 

свідомість є імунодефіцит, незахищеність. Віртуальна реальність часто 

спричиняє розвиток манії величі, коли глядач зливається з вигаданим 

персонажем, входить у його роль. 

Отже, можна сказати, що процеси віртуалізації породжують новий вид 

культури – віртуальну культуру. Це, безумовно, надважливий процес для нас, бо 

віртуальне середовище, побудоване засобами комп’ютерних технологій є 

способом буття людини.  

Системи віртуальної реальності є одними з найсильніших засобів впливу на 

психічне здоров’я людину.5 Але, так як і інші сильні засоби, ця технологія має в 

                                           

4 Носов Н. А. (2000). Виртуальная психология. Труды лаборатории виртуалистики. Москва: Аграф 

5 Опенков М. Ю.(1997) Виртуальная реальность : онто-диалогический подход. Москва 
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собі велику небезпеку для здоров’я людства, як і фізичного, так і психологічного. 

Тож їх розвиток і застосування на практиці має бути предметом особливо 

пильної уваги з боку психологів, також владних органів суспільства, які, в свою 

чергу, повинні вживати застережливі заходи стосовно цієї ще не дуже невідомої 

психологічної небезпеки. 
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The influence of virtual reality systems on the psychological state of man 

 

The article reveals the nature of the concept of "virtual reality", analyzes the 

socio-psychological foundations of virtual reality. The range of problems associated 

with the entry of virtual reality into social reality is also outlined. 

Key words: person and internet, virtual reality, internet, psychological state, 

human psychology, society, individual. 
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Зміна психологічних компонентів в освітніх процесах 

 

Анотація. Розглянуто зміни в освітніх процесах та вплив на них зовнішніх 

факторів, вияв мотивацій та компонентів впливу на освітній процес у сучасних 

умовах, зміни психологічних компонентів в освіті у зв’язку з Covid-19. 

Ключові слова: психологічні компоненти, мотив, навчальна діяльність, 

навчальна мотивація. 

У сучасному світі у зв’язку з пандемією відбувається перехід від звичайної, 
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класичної освіти (в аудиторії, класі) на дистанційне, що у свою чергу спричинило 

погіршення якості та доступності освіти, а також загострення низки освітніх 

нерівностей. Тому при зміні освітніх процесів також необхідно виділяти і зміни 

психологічних компонентів. 

Навчальна діяльність має зовнішню структуру, що складається з наступних 

елементів (за Б.А. Сосновським): 

- навчальні ситуації та завдання – як наявність мотиву, проблеми, її 

прийняття учнями; 

- навчальні дії, спрямовані на вирішення відповідних завдань; 

- контроль - як співвідношення дії та її результату із заданими зразками; 

- оцінка – як фіксація якості (але не кількості) результату навчання, як 

мотивація подальшої навчальної діяльності, роботи [1]. 

Кожному з компонентів структури цієї діяльності притаманні свої 

особливості. У той же час, будучи за природою інтелектуальною діяльністю, 

навчальна діяльність характеризується тією самою будовою, що й будь-який 

інший інтелектуальний акт, а саме: наявністю мотиву, плану, реалізацією та 

контролем. 

У навчальній діяльності присутні багато психологічних компонентів: 

- мотив (зовнішній чи внутрішній), відповідне бажання, інтерес, позитивне 

ставлення до вчення; 

- свідомість діяльності, увага, свідомість, емоційність, прояв вольових 

якостей; 

- спрямованість та активність діяльності, різноманітність видів та форм 

діяльності: сприйняття та спостереження як робота з чуттєво представленим 

матеріалом; мислення як активна переробка матеріалу, його розуміння та 

засвоєння (тут же присутні й різноманітні елементи уяви); робота пам'яті як 

системного процесу, що складається із запам'ятовування, збереження та 

відтворення матеріалу, як процесу, невідривного від мислення; 

- практичне використання набутих знань та умінь у подальшій діяльності, їх 
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уточнення та коригування. 

Навчальна мотивація окреслюється окремий вид мотивації, включеної у 

діяльність вчення, навчальну діяльність. Як і будь-який інший вид, навчальна 

мотивація визначається цілим рядом специфічних для цієї діяльності факторів: 

1) найосвітнішою системою, освітньою установою, де здійснюється 

навчальна діяльність; 

2) організацією освітнього процесу; 

3) суб'єктними особливостями учня (вік, стать, інтелектуальний розвиток, 

здібності, рівень домагань, самооцінка, його взаємодія з іншими учнями тощо); 

4) суб'єктними особливостями педагога і, перш за все, системою його 

відносин до учня, до справи; 

5) специфікою навчального предмета [1]. 

Закриття шкіл через COVID-19 спричинило значний збій у наданні освітніх 

послуг у всій Європі. Згідно даних з деяких країн регіону з найвищим рівнем 

доходу, пандемія призводить до погіршення результатів навчання та зростання 

нерівності. 

Одним з недоліків термінового розгортання дистанційного навчання є 

відсутність взаємодії між вчителем і учнем, яка неможлива в умовах онлайн-

трансляції. 

До недоліків сучасної освіти, можна віднести такі: 

- середня тривалість навчального дня учнів 9-11 класів сягає 14-16 годин на 

добу; 

- тільки 10% учнів можна вважати відносно здоровими, кожний третій має 

психологічні та нервові відхилення (за даними професора С.А. Вершловського); 

- провідним мотивом навчальної діяльності у 70% учнів є страх отримати 

погану оцінку, виявити себе нездібними в очах товаришів, страх перед батьками, 

вчителями тощо; 

- пізнавальний мотив та мотив самореалізації особистості відзначається 

тільки у 4% учнів. 
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Дослідження показують, що через закриття шкіл і перехід на дистанційне 

навчання діти та підлітки більше часу проводять в ізоляції, не бачаться з 

друзями, менше часу проводять на вулиці та відчувають погіршення 

психологічного стану. 

Однією з найпоширеніших проблем, спричинених пандемією та ізоляцією, 

з якою стикалися учні та студенти, була складність зосередитися на навчанні. 

Опитування, проведене Державною службою якості освіти (ДСЯО), також 

підтверджує, що під час дистанційного навчання мотивація учнів є низькою — 

цю проблему виокремили 40% керівників закладів освіти та 44% вчителів. 

Отже, щоб покращити результати навчання необхідно змінювати і 

психологічні компоненти, насамперед це мотивація. Оскільки дистанційне 

навчання потребує від учнів додаткової концентрації, наполегливості та бажання 

вчитися, то необхідно додатково і мотивувати учня, де не завжди працює 

традиційна мотивація.  

У дистанційному навчанні головну роль грає когнітивна мотивація. Тобто 

мотивація усвідомленої дії. Коли дитина виконує роботу не через страх і не для 

того, щоб виділитися з ряду однолітків або отримати винагороду, а для того, щоб 

отримати знання. Стати розумнішими, розширити свої горизонти, піднятися в 

своєму особистісному розвитку [3]. 

Це найбільш складна мотивація для дитини, який ще не усвідомлює себе 

самостійною особистістю, не розуміє свого місця в соціумі, не розуміє, як знання 

з біології або фізики можуть допомогти йому стати успішним і щасливим. Тому 

завдання вчителя знайти ці стимули. Підвищити його мотивацію. 
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Changing psychological components in educational processes 

 

Abstract. Changes in educational processes and the influence of external factors 

on them, the manifestation of motivations and components of influence on the 

educational process in modern conditions, changes in psychological components in 

education in connection with Covid-19 are considered. 
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Ефективність управлінської діяльності жінки-керівника 

 

Анотація. У даній статті висвітлено теоретичні аспекти теми 

ефективності управління керівника. Визначено, що особливості жінки-

керівника мають вплив на ефективність її управлінської діяльності. 

Ключові слова: управлінська діяльність, жінка – керівник, ефективність 

діяльності.  

Психологія управління вивчає структуру, специфіку та особливості 

управлінської діяльності, показує шляхи і засоби перетворення її в ефективний 

інструмент вирішення різноманітних завдань. Керівник - це найманий робітник, 

зайнятий професійною організаторською діяльністю, наділений суб’єктом 

власності, визначеними повноваженнями, в тому числі правом приймати 

рішення в межах своєї компетенції [3]. 

Оволодіти управлінською діяльністю – це, значить, вміти найбільш 

ефективним чином організувати кожен її компонент. Оволодіння власною 

діяльністю означає оволодіння кожним її психологічно значущим компонентом. 

Для того щоб оволодіти кожним компонентом своєї діяльності, потрібно знати 
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психологічну структуру діяльності взагалі, і управлінської діяльності 

зокрема [1]. 

Основне завдання управлінської діяльності – організація людей за 

ієрархічним принципом для досягнення загальних цілей Хоча управлінська 

діяльність не передбачає прямого впливу суб’єкта на предмет діяльності, вона 

обов’язково передбачає організацію одним суб’єктом діяльності інших людей, а 

також ієрархічність їх підпорядкування. 

Одним з істотних критеріїв управлінської ефективності є особистість самого 

керівника. За класифікацією, запропонованою американським психологом М. 

Шоу [6], особистість керівника містить три групи характеристик: 

1. біографічні характеристики (стать, вік, соціальний статус і освіта), 

2. можливості (в тому числі управлінські), 

3. риси особистості (особистісні якості та комунікативні). 

Перебуваючи в ієрархічному взаємозв’язку всі групи характеристик 

особистості, мають особливе значення для керівників. Зупинимось на 

характеристиці статі, що останнім часом привертає все більшу увагу з боку 

дослідників, які намагаються пояснити відмінність між чоловічим і жіночим 

поведінкою в ролі керівника. Особливий інтерес і безліч публікацій в різних 

виданнях присвячені моделі жіночої поведінки. Це пояснюється тим, що в житті 

сучасного суспільства важко знайти область, в якій жінка не грала б важливу, 

якщо навіть не головну роль. Жінки займають посади президента, прем’єр 

міністра, керівника великої політичної партії, дипломата, керують бізнесом і 

навіть міністра оборони.  

Дослідники відзначають, що в окремих видах діяльності, що вимагають 

значної мовної активності, жінки в присутності чоловіків поводяться боязко, 

частіше дратуються і виходять зі стану рівноваги в складних ситуаціях [4]. Тому 

жінки рідше стають лідерами і виявляють менший рівень домагань, ніж чоловіки, 

що звикли домагатися цієї ролі. Це пояснюється тим, що чоловіки мають більшу 

компетентність у вирішенні групових завдань, а так само їхнім прагненням 
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володіти перевагою в групі. Особливе значення має наявність певного стандарту 

поведінки прийнятого в суспільстві. Від виконавця чоловічої ролі очікують 

відповідної поведінки. А жінкам, для того щоб до них ставилися, як до гідних 

керівників доводиться доводити свої здібності та властиві їм ділові якості. 

Уявлення про чоловіків, як про істот від природи більш активних і спочатку 

більш здатних до керівництва, ніж жінки, є не більше, ніж когнітивна помилка, 

що не має під собою реальних підстав. 

Дуже популярна метафора «скляної стелі»: невидимою, але реальної 

перешкоди, на яку натрапляє жінка-керівник, коли намагається досягти вершин 

успіху; для чоловіків такої перепони не існує [5]. 

Щоб змінити цю ситуацію, багато організацій під тиском громадської думки 

проводять так звану політику рівних можливостей. Однак ця політика швидше 

декларується, ніж здійснюється на ділі, і зустрічає опір з боку підлеглих 

чоловіків [2]. 

Існує істотна відмінність між чоловіками і жінками керівниками, а саме, 

великий інтерес жінок до відносин між людьми. Жінки перевершують чоловіків 

у демократичності керівництва, а, отже, і в ступені орієнтації на людські 

стосунки. З безлічі особистісних якостей, рис особистості впливають на 

ефективність управління, найбільш істотними є: домінантність; впевненість в 

собі; емоційна врівноваженість; стресостійкість; креативність; прагнення до 

досягнень; підприємливість; відповідальність; надійність; незалежність; 

товариськість. Але, поки не можна з упевненістю стверджувати, хто більш 

успішно володіє даними характеристиками та є більш ефективним на посаді 

керівника: чоловік або жінка. Занадто невисокий відсоток жінок - керівників 

порівняно з представництвом на цій посаді чоловіків. 
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Захисні механізми психіки у травмуючих ситуаціях 

 

У статті проаналізовані види захисних механізмів психіки, їх прояв у 

травмуючих ситуаціях; пояснені ознаки травмуючих ситуацій. 

Ключові слова: захисні механізми, види захисних механізмів, травмуюча 

ситуація, ознаки травмуючих ситуацій. 

Актуальність даного дослідження обумовлена тим, що чинники 

травмуючих ситуацій збільшуються завдяки технічному прогресу. У нинішній 

час людям як ніколи потрібна допомога, адже захисні механізми, захищаючи 

психіку, не завжди покращують життя. Знання їх проявів допоможе 

ідентифікувати їх та покращить допомогу потерпілим. 

Мета дослідження є аналіз захисних механізмів та прояв у травмуючих 

ситуаціях. 

Для досягнення поставленої мети необхідно розв’язати наступні завдання: 

− з’ясувати суть поняття травмуючої ситуації; 

− охарактеризувати основні ознаки травмуючих ситуацій; 

− з’ясувати суть поняття захисних механізмів психіки; 
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− охарактеризувати основні види захисних механізмів психіки у 

травмуючих ситуаціях; 

− проаналізувати прояв кожного виду захисних механізмів психіки  

− виявити у яких травмуючих ситуаціях можливо виникнення певних 

захисни механізмів психіки 

Тема про захисні механізми вивчається вже досить давно такими відомими 

вченими як Зігмунд Фрейд та його дочка Анна.  

Для дослідження означеної проблематики розпочнемо згідно поставлених 

завдань. 

Перш за все, що таке травмуюча ситуація? Травмуючою ситуацією можна 

назвати загрози, екстремальні події, які негативно впливають на людину й 

змушують її діяти для самозбереження. Така ситуація може загрожувати як самій 

особі, так і її друзям, рідним (що також впливає на неї). Також слід зауважити – 

це поняття дещо суб’єктивне. Наприклад, аварія, землетрус, війна, катастрофа – 

для кожного ці події травмуючі, але зміна школи школярем, переїзд до іншого 

міста, перший виступ перед публікою також є такими.  

Складність вивчення травмуючих ситуацій полягає в тому, що їх число і 

джерела багатомірні [1]. За посібником О. Л. Туриніної можна виділити такі 

загальні ознаки травмуючої ситуації: 

− умови є новими й зовсім відрізняються від повсякденного життя; 

− впливає на сприйняття світу особистістю; 

− має і негативний, і позитивний вплив (з одного боку несе небезпеку для 

особистості, з іншої – допомагає ставати стійкішим, сильнішим); 

− поділяє життя людини на «до» та «після»; 

− можлива фрагментація самоідентичності; 

− під час неї обмежується можливість прогнозу майбутніх подій; 

− обмежується самореалізація; 
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− ускладнюється задоволення потреб; 

− зменшує активність впливу людини на саму ситуацію, але дає нові 

способи активності; 

− детермінує роботу з пошуку сенсу того, що відбувається; 

− супроводжується появою тріадичної структури «розлад ‒ адаптація ‒ 

розвиток». 

Тепер поговоримо про захисні механізми. Захисні механізми це те, що 

дозволяє нам жити краще, завдяки ним ми м’якше сприймаємо негатив, але й 

зловживати таким знеболювальним не слід. Першим хто використав поняття 

«захисні механізми» ‒ Зігмунд Фрейд, згодом його вчення розвинула його дочка 

Анна Фрейд. 

Хоч існування даного феномену експериментально доведене і є 

беззаперечним, та єдиної класифікації механізмів немає. Це пов’язано з різною 

інтерпретацією, трансформацією і модернізацією представниками різних 

поколінь дослідників і психотерапевтів [2]. 

Та Анна була не єдина, хто також зацікавився цією темою. Натомість свою 

класифікацію розробили Джордж Вейлант, Ненсі Мак-Уільямс, Людмила 

Дьоміна, Іринна Ральникова та ін.  

Усі захисні механізми не перелічити, розглянемо найпоширені з них у 

травмуючих ситуаціях.  

Заперечення. Людина відмовляється вірити у подію яка вже сталась, або 

продовжує відбуватись, мимоволі «пропускає» якусь подію у минулому. Чимось 

таке відторнення схоже на дитячу поведінку (якщо я закриваю очі та не бачу 

проблему, то її немає). Виникає у таких ситуаціях: втрата близької людини, 

невиліковна хвороба, неминучі події. 

Виміщення. Відбувається коли особа переносить свої емоції на інших, на тих 

хто є менш загрозливим. Так стається через сильне збудження, це можна 

спостерігати навіть у дитинстві (через конфлікт з батьками «випускає пар» на 
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іграшках). Буває через: конфлікт із кимось, втрата роботи або стосунків. 

Сублімація. Спрямування негативного у соціально схвальну діяльність. У 

сучасному світі прикладом сублімації є мистецтво та освіта. Перше здатне 

принести людям дозу задоволення та радості, але є недолік ‒ мистецьким 

досвідом не кожен може ним скористатися. Відбувається внаслідок потреби 

реалізувати себе, не завдаючи шкоди оточуючим.  

Інтелектуалізація. Роздуми про фрустрацію для зниження страждань. 

Оцінка ситуації за домогою «холодного розуму». Може використовуватись 

майже в будь-якій травмуючій ситуації. 

Оглушіння. Людина відволікає себе аби «оглушити» свій біль. Завичай 

таким знеболювальним є алкоголь, паління, наркотики, таблетки та ін. Причини: 

втрата близької людини, статусу, роботи; каліцтво внаслідок аварії. 

Реактивне утворення. Зміна поведінки після травмуючої ситуації. Може 

бути позитивна (відмова від шкідливих звичок, зміна діяльності) та негативна 

(негативна поведінка, що шкодить людині або іншим). Наприклад, після того як 

чоловік ледь не загинув він відмовився від паління, припинив перевищувати 

швидкість за кермом та ін. Також це властиво тим, хто вилікувався від раку. 
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Анотація. Автор розглядає проблему професійно-емоційного вигорання 

працівників педагогічної сфери. Особливої уваги ця тему потребує в сучасних 

умовах дистанційної та змішаної форми організації навчального процесу. 

Ключові слова: феномен емоційного вигорання, професійне вигорання, 

професійно-емоційне вигорання педагога, фактора професійного вигорання, 

симптоми емоційного вигорання. 

Феномен професійно-емоційного вигорання став визнаним та 

загальновживаним, тому природньо постало питання про чинники, які сприяють 

розвитку або, навпаки, гальмують його. 

Розглянемо як приклад класифікацію В. В. Бойка, який виділяє ряд 

зовнішніх і внутрішніх чинників передумов, що спричиняють професійно-

емоційне вигорання. 

Найбільш репрезентативною в області дослідження вигорання є група 

організаційних (зовнішніх) факторів, до якої входять умови матеріального 
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середовища, зміст праці та соціально-психологічні умови діяльності. Розглянемо 

їх: 

• хронічна інтенсивна психоемоційна діяльність: така діяльність пов’язана з 

інтенсивним спілкуванням, має постійно підкріплювати емоції в різних аспектах 

спілкування: активно ставити та вирішувати проблеми, уважно сприймати, 

запам’ятовувати й швидко відтворювативізуальну, звукову та письмову 

інформацію, швидко зважувати альтернативи і прийняти рішення. 

• дестабілізуюча організація діяльності: нечітка організація та планування 

роботи, відсутність обладнання, погано структурована та розпливчаста 

інформація, 

• висока відповідальність за покладені обов’язки,  функції та операції: 

необхідно постійно перебувати в стані суб’єкта, з яким постійно здійснюється 

спільна діяльність, наприклад, у вчителя школи заодин робочий день під час 

уроків самопожертву та самоконтроль настільки великі, що психічні ресурси 

практично не відновлюються до наступного робочого дня. 

- несприятлива психологічна атмосфера професійної діяльності: конфлікти 

по вертикалі, в системі «керівник - підлеглий», і по горизонталі, у системі 

«колега - колега». 

- психологічно важкий контингент, з яким стикається працівник у сфері 

спілкування: наприклад, у вчителів та вихователів - це діти з відхиленнями 

характеру, нервової системи та розумовою відсталістю [1, с. 56]. 

Серед внутрішніх факторів, що викликають професійно-емоційне 

вигорання, у своїй статті «Енергія емоцій у спілкуванні: погляд на себе та 

інших» В. В. Бойко виділяє такі чинники: 

- схильність до емоційної ригідності: наприклад, у імпульсивних людей з 

руховими нервовими процесами формування симптомів «вигорання» 

відбуватиметься повільніше. Гіперчутливість і чутливість можуть повністю 

блокувати розглянутий механізм психологічного захисту і не дадуть його 

розвитку. 
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- інтенсивна інтеріоризація (сприйняття і переживання) обставин 

професійної діяльності: це психологічне явище виникає у людей з підвищеною 

відповідальністю до покладеного на них завдання. 

- слабка мотивація емоційної віддачі у професійній діяльності: працівник у 

сфері спілкування не вважає за потрібне чи з якихось причин незацікавлений 

виявляти співучасть і співпереживання, виявляючи байдужість, емоційну 

індиферентність. 

До цього списку можна додати фактори, визначені Решетовою Т.В. 

- неемоційність або нездатність до спілкування; 

- алекситимія у всіх її проявах (нездатність висловити свої почуття 

словами), яка пов’язана з тривогою; 

- трудоголізм, коли відбувається маскування будь-якої проблеми з роботою 

(трудоголік найчастіше прикриває темпом свою професійну неспроможність); 

- люди без ресурсів (соціальні зв’язки, родинні зв’язки, любов, професійні 

здібності, економічна стабільність тощо) [3, с. 45]. 

Три фактори професійного та емоційного вигорання, які пов’язані з 

організацією роботи: 1. Особистісний фактор: це, по-перше, відчуття особистої 

важливості на робочому місці, можливість кар’єрного зростання, автономність 

та рівень контролю з боку адміністрації.  Якщо фахівець відчуває важливість 

своєї роботи, він стає досить невразливим до професійно-емоційного вигорання. 

Якщо робота на його думку виглядає незначною, синдром розвивається досить 

швидко. Його розвиткові сприяє й незадоволеність своїм професійним 

сходженням, надмірна залежність від думки оточуючих і відсутність 

самостійності, автономності. 

2. Рольовий фактор: дослідження довели, що на розвиток вигорання істотно 

впливають рольовий конфлікт і рольова невизначеність, а також професійні 

ситуації, в яких спільні дії співробітників значною мірою непослідовні (немає 

інтеграції зусиль, але є конкуренція), і злагоджена колективна робота в ситуації 
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спільної відповідальності нібито захищає працівника від розвитку професійного 

вигорання, хоча навантаження може бути значно високе. 

3. Організаційний фактор: на розвиток синдрому може вплинути 

багатогодинна робота, але не усіляка, а невизначена (не чіткі функціональні 

обов’язки) або така, що не отримує належної оцінки. Це негативно позначається 

на стилі керівництва, який часто піддається критиці, при якому керівник не 

дозволяє працівнику бути незалежним (за принципом «ініціатива карається») і 

тим самим позбавляє його почуття відповідальності за власну роботу та 

усвідомлення важливостіпоточної роботи. 

Симптоми професійно-емоційного вигорання К. Маслач у 1978 р. поділив 

на: фізичні, поведінкові та психологічні. 

Фізичні симптоми: 

- Почуття постійної втоми не тільки надвечір, але й вранці, відразу після 

сну; 

- Почуття професійного, емоційного та фізичного виснаження; 

- Відсутність реакції цікавості на фактор новизни або реакція страху на 

небезпечну ситуацію; 

- Загальна слабкість, зниження активності та енергії; 

- Часті головні болі незрозумілої природи, систематичні розлади шлунково-

кишкового тракту; 

- Повне або часткове безсоння; 

- Постійна загальмованість (або навпаки), сонливість і бажання спати вдень. 

- Значне зниження зовнішньої та внутрішньої сенсорної чутливості: 

порушення зору, слуху, офлокторних та тактильнихвідчуттів, втрата внутрішніх, 

тілесних відчуттів. 

Соціально-психологічні симптоми: 

• Байдужість, сум, бездієвість і депресія, почуття пригніченості; 

• Підвищена дратівливість до дрібниць; 
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• Спалахи невмотивованого роздратування або відмови від спілкування, 

відсторонення, занурення «в себе»; 

• Постійне переживання негативних емоцій, для яких у зовнішній ситуації 

немає причин; 

• Почуття гіпервідповідальності та постійне відчуття страху, що щось не 

вийде або він не впорається; 

• Загальне негативне ставлення до життя та професійних планів та 

перспектив (типу «як не старайся, нічого не вийде»); 

Поведінкові симптоми: 

• Відчуття, що робота стає все вкрай складною, а виконувати її - все важче 

й важче; 

• Працівник істотно змінює свій графік роботи (збільшує або скорочує 

тривалість робочого часу); 

• Постійно, без потреби, бере роботу додому, але не виконує її вдома; 

• Сумнівається у прийнятті рішень; 

• Почуття марності, зневіра у покращення, зниження ентузіазму до роботи, 

байдужість до результатів; 

• Невиконання важливих, першочергових завдань і «застрягання» на 

дрібних деталях, що не відповідають офіційним вимогам, витрачання більшої 

частини робочого часу на малосвідоме чи несвідоме виконання автоматичних і 

елементарних дій; 

• Зловживання алкоголем, різке збільшення кількості викурених за добу 

цигарок [4, с. 48]. 

Наслідки професійно-емоційного вигорання: 

1. Міжособистісні наслідки проявляються в соціальних (суспільних), 

сімейних відносинах, а також у робочих конфліктах чи деструктивній напрузі 

при спілкуванні з колегами, діловими партнерами, клієнтами тощо. 
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2. Конститутивними наслідками вигорання є розвиток негативного 

ставлення до клієнтів, роботи, організації чи себе, відчуження від роботи і, як 

наслідок, зниження лояльності та привабливості роботи в організації. 

3. Поведінкові наслідки проявляються як на рівні окремого працівника, так 

і на рівні організації. Співробітники вдаються до неконструктивних або 

неефективних моделей поведінки, які посилюють власний дистрес і підвищують 

напруженість навколо них, що впливає на якість роботи та спілкування. 

4. Психофізіологічні наслідки відображаються у таких психосоматичних 

розладах, як безсоння, головний біль, загальне нездужання тощо, як наслідок 

може призвести до стану глибокої депресії. 

Варто зазначити, що професіцно-емоційне вигорання має свої переваги, 

оскільки дозволяє людині ефективно і дозовано витрачати енергію. Емоційне 

вигорання негативно позначається на працездатності людини та взаєминах з 

партнерами, оскільки призводить до емоційно-особистісної відчуженості, 

незадоволеності собою, зазвичай супроводжується тривожністю, депресією та 

психосоматичними розладами, неадекватною емоційною реакцією [2, с. 39]. 

Синдром професійно-емоційного вигорання залежить від темпераменту. 

Інакше кажучи, феномен професійно-емоційного вигорання виникає тоді, коли 

суб’єкт праці негативно ставиться до об’єкта своєї праці, але об’єктивні умови 

професій типу «людина-людина» вимагають позитивного й уважного ставлення 

до нього. В результаті доводиться підсвідомо стримувати свої почуття, 

придушувати справжні емоції. Замінювати на протилежні, що може призвести до 

невдоволення своєю роботою, собою, до емоційного виміщення негативних 

переживань на своїх близьких, порушення професійної діяльності та 

міжособистісних стосунків. 
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Мотивація та її вплив на поведінку людини 

 

Анотація. В даній роботі розглянуто влив мотивації на людину. Види 

мотивування. Різниця між статусною мотивацією, трудовою 

мотивацією,нематеріальною та матеріальною мотивацією.  

Ключові слова: мотивація; потреба в досягненнях; потреба у належності; 

потреба у владі; матеріальна мотивація; статусна мотивація; трудова 

мотивація; нематеріальна мотивація. 

У теорії управління мотивацію розглядають як процес спонукання, 

стимулювання себе чи інших (окремої людини або групи людей) до 

цілеспрямованої поведінки або виконання певних дій, спрямованих на 

досягнення власної мети або мети організації. 

Сутність мотивації можна визначити як сили, що змушують людей 

поводитися певним чином. 

Мотивація – це готовність людей докласти максимальних зусиль з метою 

досягнення організаційних цілей, що зумовлена здатністю цих зусиль 

задовольняти певну індивідуальну потребу. Із таким тлумаченням пов'язано 
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запровадження трьох ключових понять: зусилля, організаційні цілі та 

індивідуальна потреба. 

Характерно, що мотивація задовольняє дві обставини:  

1) забезпечення індивідуальних потреб; 

2) досягнення організаційних цілей.  

Індивідуальні потреби поділяються на: 

Потреба в досягненнях - це бажання досягти цілі або виконати завдання 

ефективніше, ніж у минулому. Люди з великою потребою в досягненнях 

прагнуть узяти на себе особисту відповідальність, схильні ставити досить 

складні цілі, мати бажання особливої та негайної віддачі та заклопотані своїм 

завданням. Дейвід С. МакКлелланд, психолог, який першим визначив цю 

потребу, стверджує, що лише 10% населення США має високу потребу в 

досягненнях; у Японії, натомість, високу потребу мають майже 25% працівників. 

Потреба у належності – це бажання людського спілкування та сприймання. 

Люди із сильною потребою у належності переважно надають перевагу посаді, 

яка передбачає значну соціальну взаємодію та дає змогу здобувати друзів. 

Потреба у владі, як важлива складова успіху менеджера, яка також 

привертає увагу, - це бажання бути впливовим і контролювати чиєсь середовище. 

Дослідження засвідчили, що люди із значною потребою у владі переважно є 

хорошими керівниками, виконавцями, мають високі показники роботи та 

обіймають керівні посади.  

Характеристики діяльності людини, на які впливає мотивація: зусилля, 

старання, наполегливість. 

Види мотивування: матеріальне, нематеріальне, трудове, статусне. 

Під матеріальною мотивацією слід розуміти прагнення достатку, певного 

рівня добробуту, матеріального стандарту життя. Прагнення людини до 

поліпшення свого добробуту зумовлює необхідність збільшення трудового 

внеску, а отже, і збільшення кількості, якості та результативності праці.  

 



 

 

233 
 

Нематеріальна мотивація персоналу – це різні способи створення у 

співробітників позитивного настрою на високу продуктивність праці. 

Працівники отримують бонуси, виражені не у грошовому еквіваленті, а в різних 

інших формах. 

Нематеріальна мотивація персоналу виконує найважливішу роль у загальній 

мотиваційній системі. Хоча і прийнято вважати, що працюємо ми для отримання 

грошей і найкраща мотивація – це хороша зарплата, практика показує, що без 

негрошових стимулів ніяк не обійтися. 

Трудова мотивація – це процес вибору людиною обґрунтування свого 

способу участі в трудовій діяльності, спонукання до активної трудової 

поведінки, основане на задоволенні важливих для людини потреб. Основними 

функціями трудової мотивації є:  

Статусна мотивація є внутрішньою рушійною силою поведінки, пов’язаної 

з прагненням людини посісти вищу посаду, виконувати складнішу, 

відповідальнішу роботу, працювати у сфері діяльності (організації), яка 

вважається престижною, суспільно значущою. Проте є й інший бік статусної 

мотивації, оскільки статус людини визначається не тільки її місцем у штатному 

розкладі. Людині властиве прагнення до лідерства в колективі, до якомога 

вищого неофіційного статусу. Тому, сказати б, «підтекст» статусної мотивації 

часто пов’язаний із прагненням людини бути визнаним фахівцем своєї справи, 

неофіційним лідером, користуватися авторитетом. 

Таким чином можна зробити висновок, що повна компенсація за витрачені 

зусилля, враховуючи заробітну плату, повинна відображати реальний внесок 

працівника в кінцеві результати діяльності організації. Матеріальна та 

нематеріальна мотивація співробітників тісно взаємопов'язані. Нематеріальна 

мотивація персоналу як така не матиме грандіозного ефекту, але при грамотному 

поєднанні з матеріальною дасть відчутні результати. 
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Сучасні методи психотерапії для подружніх пар 

 

Проаналізовано методи психотерапії, що застосовують для подружніх пар 

в Україні. Виявлено та описано основні психологічні напрями у психотерапії для 

подружніх пар в Україні. 

Ключові слова: сімейна психотерапія, когнітивний, емоційний, 

поведінковий, взаємостосунки, комунікація, подружжя, сім’я. 

На сьогоднішній день існує багато підходів у сімейній психотерапії, які 

попри певні відмінності доповнюють один одного. Їх об’єднує думка про те, що: 

1) всі частини сімейної системи є взаємопов’язаними, тому зміни одного члена 

сім’ї впливають на інших учасників системи; 2) система більша за суму її частин. 

Загалом, під сімейною психотерапією розуміють комплекс психотерапевтичних 

прийомів і методів, спрямованих на лікування пацієнта в сім’ї і за допомогою 

сім’ї, а також на оптимізацію сімейних взаємовідносин [2]. 

Робота з сім’ями вимагає від фахівця великого обсягу теоретичних знань, 

різноманітних практичних навичок, терпіння і постійного самовдосконалення. 

Фахівець в області сімейної психології і психотерапії повинен володіти 
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навичками індивідуальної і групової роботи.  

В сімейній психотерапії використовують наступні методи: активного 

слухання; мовчання; повторення; уточнення (прояснення); відображення афекту; 

навчання за допомогою питань; заміни ірраціональних способів поведінки на 

раціональні; конфронтація, тобто пред’явлення подружній парі 

неусвідомлюваних чи амбівалентних установок, чи відносин стереотипів 

поводження з метою їхнього усвідомлення і пророблення; програвання ролей; 

моделювання ситуацій; научіння; підсумовування; резюмування, ін. 

Також ефективним може бути використання механізмів лікувальної дії 

групової психотерапії: повідомлення інформації; вселення надії; універсальність 

страждань; альтруїзм; розвиток техніки міжособистісного спілкування; 

імітаційна поведінка; єдність групи; набуття нових способів поведінки та 

емоційного реагування (міжособистісної взаємодії і поведінки в емоційно 

напружених ситуаціях); катарсис. 

При узагальненні основних механізмів лікувальної дії групової 

психотерапії, визначених різними авторами та виокремленні пацієнтами, 

виділяють три основних механізми: конфронтація, корегуюче емоційне 

переживання (корегуючий емоційний досвід), научіння, що охоплюють три 

площини змін: когнітивну, емоційну та поведінкову.  

Окремо хочу виділити два напрями сімейної психотерапії. Це стратегічна 

сімейна психотерапія, або «терапія, фокусована на вирішенні проблеми», та 

системна сімейна психотерапія. 

Виникнення напряму стратегічної сімейної психотерапії обумовлено 

інтересом до проблеми влади у відносинах між терапевтом і клієнтом, а також 

між членами сім’ї. Стратегічна сімейна терапія початок свого розвитку веде від 

стратегічної терапії М. Еріксона.  

Дж. Хейлі, представник школи П. Алто, став автором методу «терапії, 

фокусованої на вирішенні проблеми». Багато методик були запозичені ним в М. 

Еріксона. Для його практики характерні два підходи: використання непрямих 
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методів впливу і прийняття усього, що пропонує клієнт. Внеском Дж. Хейлі в 

сімейну психотерапію стали різні директиви (завдання) членам родини. 

Виконання завдань забезпечувало рівність, кожен член родини мав право 

висловити свою думка чи щось зробити. Психотерапевт дає завдання, як під час 

сеансу, так і додому. Мета завдань: змінити поведінку членів родини; знайти 

додатковий стимул для побудови відносин психотерапевта з членами родини; 

вивчити реакції членів родини при виконанні ними завдань; здійснити підтримку 

членів родини, тому що під час виконання завдань психотерапевт як би незримо 

присутній. 

Суттю стратегічного підходу є розробка стратегії для рішення проблем, 

тому що зміни в родині важливіші, ніж розуміння причин порушень. 

Представники цього напрямку досліджують фактори, які забезпечують стійкість 

проблеми, що підтримується існуючою взаємодією в родині, і тому прагнуть 

виявити ту поведінку, що підкріплює проблему. Психотерапевти вважають, що 

нормально функціонуюча сім’я – це та, яка уникає симптомів і здатна 

функціонувати відповідно до вимог мінливих обставин. 

Системна сімейна психотерапія – напрям сімейної психотерапії, що 

базується на системному підході, основним постулатом якого є неможливість 

звести ціле до суми частин. 

Іншими базисними ідеями є циркулярна взаємопричинність, залежність 

зміни цілої системи від зміни однієї з частин, намагання зберегти системний 

гомеостаз та одночасно прагнення до зміни. 

Системний підхід розширено підходить до поняття сімейної психотерапії і 

припускає можливість роботи з окремою людиною; психотерапевт при цьому 

мислить у категоріях цілісної сімейної структури. 

У системній сімейній психотерапії використовуються «…вісім 

найважливіших понять та принципів системного підходу: 1) цілісність; 2) 

зв’язок; 3) структура та організація; 4) рівні системи та ієрархія цих рівнів; 5) 

управління; 6) ціль та доцільність поведінки системи; 7) самоорганізація 
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системи; 8) функціонування та розвиток систем»  

Дослідники почали розуміти сім’ю системно з позиції спостерігача. Позиція 

психотерапевта у цьому напрямку базується на необхідності стати частиною 

системи, тобто «приєднатися» до сім’ї, зберігаючи при цьому позицію 

нейтральності до ідей, правил та законів, що існують у сім’ї як у цілому та у її 

окремих членів.  Клієнт, в свою чергу, сприймається як компетентна особа, 

навіть експерт [1]. 

Підсумовуючи вище викладений матеріал, ми дійшли наступного висновку. 

Особливості використання тих чи інших методів та принципів сімейної 

психотерапії обумовлені специфікою конкретного її напрямку, в контексті якого 

здійснюється психотерапевтична допомога сім’ї. 

Сімейна психотерапія як особливий вид психотерапії, спрямована на зміну 

міжособистісних відносин з метою усунення емоційних порушень у родині. 

Найпопулярнішими є два напрями сімейної психотерапії. Це стратегічна сімейна 

психотерапія, або «терапія, фокусована на вирішенні проблеми», та системна 

сімейна психотерапія. 
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Modern methods of psychotherapy for couples 

 

Methods of psychotherapy used for married couples in Ukraine are analyzed. The 

main psychological directions in psychotherapy for married couples in Ukraine are 

identified and described. 

Key words: family psychotherapy, cognitive, emotional, behavioral, 

relationships, communication, marriage, family. 

 

 

УДК 159.923 

Саєнко Т. В. 

студентка магістратури 

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» 

Миколаїв, Україна 

tsaenko32@gmail.com 

Олексюк О. Є.  

кандидат педагогічних наук, доцент,  

доцент кафедри психології, спеціальної освіти та здоров’я людини  

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» 

 Миколаїв, Україна, 

oleksjukoksana@ukr.net 

 

Формування у дітей з особливостями психофізичного розвитку 

ціннісного ставлення до природи засобами мистецтв: результати 

дослідження 

 

Анотація. Автор подає результати проведеного наукового дослідження з 

формування у дітей з особливостями психофізичного розвитку ціннісного 

ставлення до природи засобами мистецтв.  

mailto:lyudmilamukhina08@gmail.com
mailto:tsaenko32@gmail.com
mailto:oleksjukoksana@ukr.net


 

 

240 
 

Ключові слова: діти з особливим потребами, діти з особливостями 

психофізичного розвитку, затримка психічного розвитку, ціннісне ставлення, 

природа, мистецтво. 

На сьогодні в системі дошкільної освіти України набуває все більшого 

значення питання інтеграції дітей з порушеннями психофізичного розвитку у 

заклади дошкільної освіти. Про це свідчать нормативно-правові документи щодо 

соціалізації та навчання дітей з особливими освітніми потребами: Лист МОН 

України «Щодо організації діяльності інклюзивних груп у дошкільних 

навчальних закладах» (2015), Наказ МОН України «Про затвердження Плану 

заходів щодо забезпечення права на освіту дітей з особливими освітніми 

потребами в загальноосвітньому просторі» (2015), Наказ МОН України «Про 

внесення змін до Закону України «Про освіту» щодо особливостей доступу осіб 

з особливими освітніми потребами до освітніх послуг» (2017), Наказ МОН 

України «Про затвердження Типового переліку спеціальних засобів корекції 

психофізичного розвитку дітей з особливими освітніми потребами, які 

навчаються в інклюзивних та спеціальних групах закладів дошкільної освіти» 

(2019). Саме це й обумовило тему наукового дослідження. 

Проблема формування у дітей дошкільного віку ціннісного ставлення до 

природи не є новою. Закономірностям ознайомлення дошкільників із природою 

присвячені праці Н. Веретеннікової, Н. Кот, Н. Лисенко, Г. Марочко, Є. 

Максименко, З. Плохій, П. Саморукової, Н. Яришевої. 

В контексті нашого дослідження особливе значення мають праці, 

присвячені формуванню у дітей дошкільного віку бережливого (В.Грецова), 

дбайливого (З.Плохій), свідомого (І.Комарова, С. Ніколаєва), ціннісного 

(В Маршицька) ставлення до природи. 

Дослідженням про позитивний коригуючий вплив образотворчого 

мистецтва на пізнавальну діяльність дітей з інтелектуальною недостатністю 

присвячено праці: Т. Головіної, Н. Гордієнко, І. Дмитрієвої, Г. Мерсіянової, Г. 

Плешканівської, С. Трикоз та ін.  
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Ціннісне ставлення має складну та багатоаспектну природу, що 

ілюструється характеристикою його складових елементів. Вивчення 

психологічних механізмів розвитку ціннісного ставлення сприяло визначенню 

психологічних особливостей формування ціннісного ставлення дитини до 

природи, що дало змогу тлумачити його як почуттєве, сутність якого полягає у 

тому, що це найвищий рівень ставлення людини до явищ життя, на якому 

загальна користь та істина трансформуються у глибоко особисту, вільну, 

безкорисну естетичну насолоду. 

Проаналізовано різні підходи щодо визначення поняття «ціннісне ставлення 

до природи», визначили роль і місце природного матеріалу як засобу формування 

у дітей старшого дошкільного віку ціннісного ставлення до природи. 

Дослідження вчених дозволяють зробити висновок про те, що це поняття 

ґрунтується на естетичній свідомості; проявляється через почуття, судження та 

естетичну діяльність; має емоційний, оцінювальний, пізнавальний, образно-

асоціативний зміст. Це дає підстави визначити естетичне ставлення як процес 

взаємодії естетичної свідомості суб’єкта з естетичною цінністю об’єкта, що 

виявляється в естетичних почуттях, судженнях і естетичній діяльності.  

Ціннісне ставлення – це активна форма чуттєво-практичного освоєння 

дійсності, що виникає і реалізується в умовах ціннісного переживання, 

викликаного естетичними властивостями речей і явищ, яке стимулює творчу 

діяльність суб’єкта. Оптимальним об’єктом, що має естетичні якості, є твори 

мистецтва. Вони наповнені образним змістом, розуміння якого активізує 

естетичну свідомість і може викликати у психіці людини переживання, яких не 

дає реальна дійсність. 

Експериментальне дослідження включало три етапи: констатувальний 

(виявлення рівня сформованості ціннісного ставлення у дітей старшого 

дошкільного віку до природи), формувальний (педагогічні умови формування 

ціннісного ставлення у дітей старшого дошкільного віку до природи) та 

контрольний (виявлення змін у рівні сформованості ціннісного ставлення у дітей 
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старшого дошкільного віку до природи). Кожний з них мав свою мету і методику 

дослідження. 

Мета констатувального етапу експерименту: визначити рівні сформованості 

ціннісного ставлення у дітей старшого дошкільного віку до природи. Для 

визначення рівня сформованості ціннісного ставлення до природи у дітей 

старшого дошкільного віку ми дібрали критерії та показники.   

Критерій Пізнавально-естетичний з показниками: вміння помічати 

естетичні ознаки в природному середовищі; естетичне ставлення до 

навколишньої природи. 

Критерій Естетично-діяльнісний з показниками: вміння сприймати красу 

природи та відтворювати її в образотворчій діяльності; вміння передавати свої 

враження від спілкування з природою. 

Результати та дані констатувального етапу експериментального 

дослідження засвідчили, що у дітей старшого дошкільного віку є необхідні 

передумови формування ціннісного ставлення до природи. Їм доступне 

розуміння різнобічних цінностей природи, вони вміють виражати свої емоції від 

спілкування з природою у творчій діяльності, знають правила поведінки в 

природі, можуть оцінити свої вчинки та вчинки інших.  

Для формування ціннісного ставлення до  природи у дітей дошкільного віку 

на формувальному етапі дослідження нами було розроблено систему 

дидактичних ігор, екскурсій оглядів, спостережень в процесі яких розвивалось 

ціннісне ставлення дітей до природи засобами мистецтв (зображувальної 

діяльності, музики).  

В ході дослідження були визначені та реалізовані наступні педагогічні 

умови формування у дітей старшого дошкільного віку із ЗПР ціннісного 

ставлення до природи: 

- безпосереднє перебування дітей у природному середовищі; 

- створення в закладі дошкільної освіти відповідно організованого 

естетично-розвиваючого середовища з урахуванням вікових особливостей дітей; 
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- створення емоційних ситуацій, спрямованих на формування у дітей 

умінь аналізувати й оцінювати об’єкти і явища навколишньої природи з позиції 

гуманістичного ціннісного ідеалу, розрізняти прекрасне й піднесене (естетичні 

почуття, смаки, інтереси, потреби). 

Порівняльний аналіз рівнів сформованості ціннісного ставлення до природи 

у дітей старшого дошкільного віку з особливостями психофізичного розвитку 

засобами мистецтв, показав, що більшість дітей експериментальної групи 

досягли високого і середнього рівня. Натомість, в контрольній групі суттєвих 

змін в рівнях майже не відбулося.  

Отже, запропоновані педагогічні умови є ефективними у формуванні 

ціннісного ставлення до природи у дітей старшого дошкільного віку з 

особливостями психофізичного розвитку засобами мистецтв. 
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Психологічні особливості становлення поведінки хікікоморі серед осіб 

юнацького віку 

 

         Стаття містить узагальнені визначення терміну «хікікоморі», у ній 

визначені особливості прояву психологічних маркерів хікікоморі в юнацькому 

віці, виокремлена класифікація причин становлення поведінки хікікоморі.  

        Ключові слова: хікікоморі, юнацький вік, соціальне відчуження, 

усамітнення.  

         Інтенсифікація актуальності проблеми першочергово обумовлена 

виникненням пандемії COVІD-19 та обмеженими карантинними умовами, 

пов’язані з нею, які спричинили зміни життєдіяльності майже усіх верств 

населення, підвищили роль і значення мережі Інтернет як фактора життєвої 

необхідності: віртуальна реальність несподівано стала зовнішньою для більшості 
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юнацтва, а також – провідним засобом для реалізації діяльності та актуалізації 

особистості. Змушені здійснювати ізоляцію від реального соціального 

середовища, люди постали перед необхідністю адаптуватися до нових умов 

організації життя та знаходити особисті шляхи компенсації негативних впливів 

карантинних обмежень. Проте, вони не завжди бувають конструктивними: 

особистість у несприятливих умовах, до того ж під впливом ситуації 

невизначеності може вдаватись до поведінки, яка змушує або порушувати ці 

обмеження, або занурюватися у саму ситуацію обмежень – у такому випадку вже 

– з порушенням звичної динаміки життєдіяльності – що може негативно 

впливати на розвиток особистості і бути каталізатором становлення поведінки 

хікікоморі,  

         Мета статті – визначити психологічні особливості становлення 

поведінки хікікоморі в осіб юнацького віку. 

         Методологічною основою дослідження виступають роботи науковців: І.О. 

Франкової [3], Carla Ricci [4], Kosugi Reiko [5], J Robertson [6], Rooksby 

Maki, Furuhashi Tadaaki, McLeod Hamish [7] щодо психологічних категорій: 

«хікікоморі», «соціальне відчуження» «самотність», «усамітнення». 

         Виклад основного матеріалу статті. Першим до вивченння теми 

хікікоморі звернувся японський вчений-психіатр Saitō Tomoki, який розкриває 

термін «хікікоморі» через поведінку осіб, для якої характерне добровільне 

соціальне відчуження і/або довготривале усамітнення протягом значного 

часового проміжку – від шести місяців [4; 6; 7].  

         На тернах сучасної психологічної наукової літератури терміном 

«хікікоморі» (від яп. 引きこもり, «той, хто замкнувся») позначається 

особистість, котра нівелює соціальні норми, сторониться комунікації з 

оточуючими, прагне повного усамітнення [3; 4; 6; 7]. Так, Н.М. Бугайова, 

висловлює думку про те, що необхідно розділяти добровільне усамітнення, що 

характеризує, безпосередньо, хікікоморі і є поширеним у переважної більшості 

країн світу та характеризується невідвідуванням навчальних занять, мінімальним 
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соціальним контактом з оточуючими тощо та вимушеною самоізоляцією, на яку 

мають вплив обмежуючі карантинні заходи, що націлені на захист населення від 

пандемії (але одночасно вона іноді сприймається негативно – як фізичне та 

психологічне насильство). Пояснює вчена це тим, що під час добровільної 

самоізоляції існування в умовах обмежень сприймається по-іншому, бо воно є 

наслідком власного рішення. Розкриваючи ситуацію вимушеної самоізоляції під 

час карантину, вчена зазначає те, що занадто сильне емоційне сприйняття 

інформації про KOVID-19: її надлишок чи недостатність викликають тривогу, 

страх, паніку, а включення таких захисних механізмів психіки, як заперечення, 

витіснення, або уникнення, призводять до ігнорування небезпеки [1].  

         Подібну наукову ідею щодо добровільної самоізоляції висловлює 

австралійський соціальний антрополог James Robertson, який вказує, що 

поведінка хікікоморі являє собою систему механізмів психологічного захисту – 

опір соціальному тиску: невдачі різного характеру можуть спричинити соціальну 

ізоляцію, якої можливо уникнути, добровільно відсторонившись від світу. У 

додаток до цього, у площині гендерного аспекту дослідження проблеми 

хікікоморі науковець зауважує, що частота її прояву переважає у чоловіків, 

пояснюючи це тиском з боку суспільства, стандарти якого вимагають від 

чоловіків значного соціального, особистого і професійного успіху на високому 

рівні [7]. Враховуючи соціальну ситуацію розвитку юнака, варто наголосити, що 

захисні механізми можуть проявлятись у повній самоізоляції, що має різні 

варіації прояву. До ознаків, притаманних соціально-відчуженій особистості, у 

своїх науково-психологічних дослідженнях зверталась сучасна українська вчена, 

О.І. Франкова, яка виокремила наступну класифікацію такого типу: надзалежні 

(надмірна залежність від батьків, які користуються гіперопікаючим стилем 

виховання) дезадаптивні взаємозалежні (конформна молодь, що розуміє 

важливість взаємозалежності і негативні наслідки незалежності) та 

контрзалежні (юнаки, що відмовляються від формування близьких стосунків) 

[6]. 
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      Результати сучасних українських [1; 2; 3] та зарубіжних наукових досліджень 

[4; 5; 6; 7] надали підстави для виокремлення провідних причин для становлення 

поведінки хікікоморі, серед яких: родинно-побутові (гіперопікаючий стиль 

виховання, відсутність сепарації, фінансовий стан сім’ї, відсутність співпраці з 

закладам освіти), особистісні (егоїзм, аскетичність; високий рівень напруженості 

психологічних механізмів захисту, мотивація до уникнення невдач; 

бездіяльність, відсутність самостійності; неадекватна самооцінка, невпевненість; 

високий рівень ситуативної та особистісної тривожності; конформність, бажання 

відповідати очікуванням соціуму. 

          Висновки. Резюмуючи викладений матеріал, можна констатувати, що 

усамітнення можна розглядати у декількох площинах: 1)вимушене усамітнення, 

яке супроводжується тиском на психологічні кордони; 2)добровільне 

усамітнення, що характеризується втратою навичок комунікації та соціалізації, 

активізацією почуття цілковитої апатії, втратою соціальної та фізичної 

активності, нівелюванням соціальних норм, підвищеним інтересом до Інтернет-

середовища, яке розширює коло віртуальних соціальних зв’язків, за допомогою 

яких молодь отримує підтримку та визнання однолітків – дані характеристики є 

складовими поведінки хікікоморі, які варто помічати для їх корекції та 

ефективного подолання даної проблеми. 

        Перспективи подальших наукових пошуків вбачаємо в дослідженні 

психологічних маркерів хікікоморі в осіб різних вікових категорій в умовах 

карантинних обмежень. 
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adolescence, highlights the classification of the causes of behavior hikikomori. 
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Маніпуляції у процесі проведення переговорів 

 

Анотація: Було проаналізовано поняття «маніпуляція», визначено форми і 

наслідки маніпуляцій, розглянуто типи маніпуляторіву переговорах.  

Ключові слова: маніпуляції, переговори, «психологічна атака». 

Мета статті: визначити сутність маніпуляції та її форми, типи 

маніпуляторів в переговорах та їх дії стосовно «жертви» маніпуляцій.  

Людина як член суспільства, постійно перебуває в процесі взаємодії з 

іншими людьми. Одним з таких взаємодій відбувається шляхом проведення 

перемов різного рівня чи то на побутовому рівні, чи ти на діловому. Всі учасники 

переговорів налаштовані на успішний результат перемовин. Власне цей 

успішний результат досягається різними способами, серед яких вагоме місце 

займає маніпулювання. Попри те, що феномен маніпуляції давно являється 

дослідженим, в науковій та публіцистичній літературі досі панують безліч спроб 

переосмислити це явище та виявити його нові форми. Цікавими для нашого 
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дослідження є праці  таких науковців як Еріха Бека, Мануеля Фостера, 

Олександра Зівалевича, Саїда Голкара, Райна Холідея, та ін. 

Кожен учасник перемовин може бути водночас як суб’єктом так і об’єктом 

маніпулятивного впливу. 

Поняття «маніпуляція» має два основних значення: технологічний  і 

психологічний.  

Технологічне значення поняття «маніпуляції» розглядається як поводження 

з об’єктом зі спеціальним наміром, в тому числі  ручне  керування за допомогою 

важелів, механізмів, власне маніпуляторів.  

Психологічне значення поняття «маніпуляції» - це майстерне виконання,  

яке веде до прихованого збудження в іншої людини намірів, що не збігаються з 

її актуальними бажаннями [1]. 

Переговори – процес, котрий обов’язково має кілька учасників, де кожен з 

них має свої особливості, які впливають як на переговори, так і на їх результат. 

Одним із показників успішності переговорника можна виділити набір та 

різноманітність стратегій поведінки в рамках переговорного процесу. 

Незважаючи на це, у кожного існує переважний стиль поведінки, і на його вибір 

найчастіше впливають особистісні характеристики людини. Одним з таких 

стилів є ведення переговорів за допомогою маніпуляцій. 

Маніпулятивний вплив умовно можна поділити на дві стадії: перша стадія – 

підготовка атаки на жертву маніпуляції. На стадії підготовки маніпулятор 

виконує такі дії: визначає місце ділового спілкування  (вибирає колір 

приміщення, запах, освітленість тощо), організовує етнокультурний фон (вибір 

мови спілкування, традицій та ритуалів партнерів зі спілкування та інше). Далі 

суб’єкт маніпулювання вибирає мету впливу відповідно до своїх цілей та 

психологічних особливостей об’єкта. Потім маніпулятор встановлює контакт з 

об’єктом маніпуляції на емоційному, сенсорному, особистісному рівнях. Друга 

стадія – маніпулятор безпосередньо вчиняє «психологічну атаку», сенс якої 
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полягає в тому, щоб скоротити дистанцію між маніпулятором і жертвою, цим ж 

перехватити ініціативу в спілкуванні.  

Форми маніпуляцій: 

Використання запланованих «важких» поступок – спонукати 

співрозмовника зробити поступку у відповідь в іншому, більш важливому 

питанні для маніпулятора. 

Прояв інтересу до партнера – здійснити таке враження на співрозмовника, 

щоб він сам захотів розвивати відносини з партнером. 

Гра на почутті безвихідності – підвести співрозмовника до того, щоб він сам 

повірив, що залишився єдиний вихід із ситуації. 

Гра на почутті жадібності – переконати співрозмовника скористатися 

незвичайною можливістю, що відкрилася, і наважитися прийняти ризиковану 

пропозицію, що обіцяє величезні вигоди в майбутньому. 

Провокування захисних реакцій – послабити рішучість співрозмовника 

дотримуватися своїх цілей. Поставити у оборонну позицію, викликати почуття 

провини. 

Провокування замішання чи дезорієнтації – порушити плани 

співрозмовника, вивести його з рівноваги та спонукати до дій чи висловлювань, 

які можуть завдати шкоди співрозмовнику. 

Щодо  причин та передумов вибору маніпулятивного стилю ведення 

переговорів, то відповідно до поглядів Є. Шостра,  маніпулятори 

характеризуються брехливістю та примітивністю почуттів, апатією до життя, 

цинізмом та недовірою до себе та інших. Якщо особі характерні такі 

характеристики, то вона потенційно налаштована до маніпулятивних дій.  

Основні типи маніпуляторів: 

Славний хлопець – характеризується тим, що перебільшує свою 

турботливість, кохання, вражає своєю добротою. 

Суддя – перебільшує свою критичність, сповнений обуренням та 

звинуваченнями.  
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Захисник – противага такому типу як суддя, тобто навпаки «захищає» свою 

жертву, виявляючи свою підтримку та співчуття. 

Диктатор – маніпулятор, котрий спирається на свою силу. 

Приліпала – утрирує свою залежність. Особа, котра прагне знати про увесь 

об’єм турбот, при цьому інші виконують за її роботу. 

Систематичне застосування людиною ролі маніпулятора в комунікації, чи 

це бізнес чи побутові переговори,  відображається в  його житті негативними 

наслідками. Так, маніпулятор не зможе себе вести природньо та щиро, що знижує 

його шанси досягти прихованої переваги. Його особисте життя збіднюється, 

тому що він націлений на задоволення результату спілкування, ніж від його 

процесу, безглузді довірчі розмови йому не властиві [2]. 

Отже, вибір маніпулятивного стилю ведення переговорів часто призводить 

до успішного результату переговорів для маніпулятора, але це відповідним 

чином і відображається в житті маніпулятора (роздвоєння особистості, 

невротизація особи тощо).  
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Manipulations in the process of negotiations 

 

Abstract: author in the work analyzed the concept of "manipulation", identified 
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Психологічне забезпечення підготовки спортсменів до змагань передбачає 

перехід спортсмена на більш високий рівень своєї діяльності який має 

здійснюватися відповідно до теоретичних підходів та практичних напрацювань, 

накопичених у вітчизняній психології, педагогіці, теорії фізичного виховання і 

спортивного тренування. Цей перехід на більш високий рівень неможливий без 

застосування психорегуляції, а метою такого психологічного забезпечення 

виступає створення психологічних засад для високих спортивних результатів на 

змаганнях.  

Згідно з концепцією юнацького спорту В. П. Філіна в спортивному 

тренуванні виділяються наступні етапи підготовки спортсменів: етап 

попередньої підготовки; етап початкової спортивної спеціалізації; етап 

поглибленої спортивної спеціалізації; етап спортивного вдосконалення [1, 3]. 

Виходячи із завдань етапів, визначано, що на етапі попередньої підготовки, де 

здійснюється всебічне фізичне виховання, формування інтересу до фізичних 

вправ і пошук спортсменом «свого» виду спорту, навчання психічної 

саморегуляції буде недоцільним [2, 4].  

Активне навчання психорегуляції слід починати на етапі початкової 

спортивної спеціалізації, в цей час починається накопичення змагального 

досвіду, що обумовлює формування певних стереотипів поведінки [6]. 

Призначення психорегуляції зводиться до наступного: 1) сприяння оволодінню 

технікою спортивних досягнень; 2) формування психологічної структури 

спортивної діяльності; 3) використання спортсменом прийомів досягнення 

оптимального психічного стану на змаганнях; 4) сприяння реалізації 

спортсменом на змаганнях накопиченого на тренуваннях потенціалу; 

5) відновлення психічної працездатності після тренувань і змагань; 

6) підвищення стійкості до впливу стрес-факторів [4, 5].  

Для формування навичок психічної саморегуляції у спортсменів на етапі 

початкової спортивної спеціалізації пропонується базова частина навчання 

психорегуляції, яка складається з підготовчого і основного етапів.  
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Підготовчий етап передбачає проведення групових бесід для отримання 

необхідних знань і умінь, вдосконалення психічних функцій, що обумовлюють 

розвиток умінь психорегуляції. До таких функцій відносяться: концентрація, 

стійкість, розподіл і переключення уваги; уявні уявлення; уява; відчуття. 

Основний етап передбачає розвиток умінь до розслаблення, заспокоєння, 

релаксації та мобілізації з використанням прийомів психорегулюючого 

тренування. Базова частина навчання психорегуляції, необхідна спортсменам 

незалежно від виду спорту. На етапі поглибленої спортивної спеціалізації 

формування умінь психорегуляції здійснюється з використанням засобів базової 

та індивідуально-спеціалізованої частин навчання психорегуляції.  

Для цього розробляються індивідуальні варіанти навчання психорегуляції з 

урахуванням виду спорту, індивідуально-психологічних особливостей 

спортсмена, а також його особливостей поведінки та психічного стану на 

змаганнях.  

У якості прикладів можна навести деякі варіанти психорегуляцій, які не 

виключають однак і застосування інших варіантів; у зв’язку з багатогранністю 

ситуацій в спорті та можливого реагування на них.  

Мобілізуючий варіант включає в себе основну установку на максимальну 

концентрацію психічної активності на змаганні. Він рекомендований для 

психорегуляції у спортивних іграх для спортсменів атакуючого амплуа; у видах 

спорту з проявом максимальної сили для спортсменів, які повинні максимально 

зконцентруватися на активізації зусилля.  

Заспокійливий варіант – це установка на спокійний стан перед стартом, під 

час діяльності та після змагання. Даний варіант необхідний спортсменам, які 

мають високий рівень тривожності, нестабільності психічних реакцій, 

збудження. Рекомендується в гімнастиці, легкій атлетиці, в спортивних іграх, 

єдиноборствах та ін.  

Технічний варіант – це установка на технічну сторону виконуваних дій. 

Даний варіант рекомендується для спортсменів з нестабільною технікою та її 
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порушеннями під час гри, бою, виконання вправ в гімнастиці, акробатиці та ін. 

Нестабільна техніка проявляється, як правило, у спортсменів, що 

характеризуються невпевненістю, тривожністю, збудливістю тощо.  

Концентруючий варіант з установкою на зосередженість і зібраність 

спортсмена на виконувані дії. Рекомендується для спортсменів з нестійкою 

увагою, що легко відволікаються. Даний варіант прийнятний у всіх видах 

спортивної діяльності.  

Антиагресивний варіант з установкою на зняття агресії та попередження 

агресивної поведінки по відношенню до супротивника. Рекомендується для 

спортсменів, які характеризуються сильною нервовою системою, 

неврівноваженістю, завищеною самооцінкою і схильністю до прояву агресивної 

поведінки. 

На етапі спортивного вдосконалення, при формуванні та розвитку вмінь з 

психорегуляції у спортсменів створюються міцно сформовані стереотипи 

поведінки в процесі багаторічної участі в змаганнях.  

Навчання психорегуляції є комплексним процесом, який включає в себе 

одночасне використання психологічних (психотехніки), педагогічних (бесіди) і 

фізичних (масаж, фізичні вправи) засобів. Комплексне використання масажу 

(його функціональних ефектів, які полягають в розслабленні і відчутті тепла в 

м’язах), прийомів психорегулюючого тренування і музичних творів дозволяє 

створити умови для формування нових асоціативних зв’язків, внутрішніх 

образів, психічних станів, які сприяють зменшенню стресового навантаження 

спортсменів.  

Висновки: 

1. Крім традиційних підходів підготовки спортсменів, які орієнтовані 

переважно на розвиток фізичних якостей, слід також звертати увагу на розвиток 

індивідуально-психологічних особливостей. Рівень майстерності має тісний 

зв’язок з певними індивідуально-психологічними особливостями спортсмена. 

Спортсмени з певним набором психологічних характеристик досягають 
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найвищих результатів у спорті.  

2. Під психорегуляцією розуміється система заходів, спрямованих на 

формування у спортсмена такого психічного стану, який є необхідним для 

успішного здійснення діяльності, у відповідності до ситуації змагання та 

індивідуально-психологічними властивостями спортсмена. 

3. У розвитку фізичних якостей спортсмена (сили, витривалості) істотне 

значення має психологічний фактор. Свідому інтеграцію психічних і фізичних 

функцій спортсмена можна віднести до вершин мистецтва психологічної 

саморегуляції в спорті.  
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of psychoregulation and stages of sports activity for its active application are 

considered. Examples of some options for teaching psychoregulation in athletes at 

different stages of sports specialization are given. 

Key words: sports activity, sports thoroughness, psychological care, psychological 

regulation. 
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Today, scientific developments in the area of suggestive linguistics are used in 

psychiatry, advertising, journalism, and even programming. The subconscious mind 

perceives information holistically, combining all possible pieces of its origin. This 

study will outline the reasons why certain words and colors affect us in a specific way, 

and how they are used in commercials to create the right emotional background. 

Key words: verbal, subconscious, word characteristics, impact of non-verbal, 

colors, associations, synesthetic, suggestive linguistics 

The problem: Scientists started talking about the influence of speech on human 

consciousness in the 19th century; however, the first serious work on Suggestive 

Linguistics appeared only in 1995. The problem affects everyone who encounters 

advertising in everyday life: both its creators (marketers, graphic designers) and those 

at whom it is aimed. This study aims to help consumers understand which suggestive 

techniques in advertising are being directed at them.  

Objectives of the research are as follows: to determine the correlation between 

the colour scheme of a perfume advertisement and the range of emotions it induces; to 

show the direct influence of verbal symbols in perfume names on their subconscious 

perceiving by people. 

Relevance of the research: Historically, advertising was primarily an informative 

tool, but as it has developed in recent years, it has greatly expanded its sphere of 

influence and presence. However, for the time being, the impact on the recipient in 

advertising has been extensively researched by psychologists. The linguistic aspects of 

this phenomenon have been studied to a lesser extent. 

1. Theory on the ways of influencing in advertising. 

There are many techniques for influencing in advertising. They can be divided 

into two types: verbal and non-verbal. Non-verbal includes sound (voice, sound 

effects) and color [1, p.180-181].  Furthermore, we have to take into account the three 

ways in which people perceive information: the visual, auditory and kinesthetic types 

[2, p. 190]. In this study, we identify the impact in perfume advertising posters, which 

gives grounds for considering the impact according to the visual type. Given this, 
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attention should be paid to the approaches taken when designing this type of 

advertisement. Firstly, this advertisement is aimed at a specific range of consumers – 

women and men; and it is predominantly emotional in nature. Accordingly, the bulk of 

the advertising message is not allocated to text with arguments, but to visual elements 

with a minimum of explanatory text or with an indication of the manufacturer or seller 

of the product.  

Thus, the compilation of advertising as a whole, taking into account the verbal 

and non-verbal aspects, is one of the fundamental elements of the advertising industry. 

Likewise, we have found that advertising posters of perfumes, which forms the material 

of our study, requires the use of more of an emotional factor than a logical one, which 

can easily be applied to our exposure model. 

We have analyzed 6 perfume commercial posters and all of them identified some 

form of influence through verbal and non-verbal means. Let us take a look at 

advertising posters in terms of the aforementioned aspects. 

2. Results of the study 

Thus, the first example considered is a promotional poster of «Gucci Rush». 

According to the characteristics proposed by V. Shalak and I. Cherepanova of the Vaal 

phonosemantic analysis programme [see 5], the phonosemantic characteristic of the 

word combination is masculine, rough and angular. Based on the chart by M.  Kliuyev 

[see 3], the color scheme of the commercial is represented by red and its shades (strong, 

energizing, active), and black (motivated power, creation, learning, hidden treasures). 

We can conclude that the creators of the advertisement are trying to impose the 

following model of behavior: Whoever uses Gucci Rush toilet water is strong, bold and 

unrestrained. 

The second perfume analyzed is the «Gucci by Gucci» men's fragrance. The title 

gives the impression of something manly. The color scheme of the commercial is 

represented by black (strength, creation, learning, meaningfulness, silence, elegance, 

mystery) and white (not a standalone color here, gives saturation to black in contrast). 
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The next fragrance is «Miss Dior». Its name gives impression of something safe, 

kind, small, gentle and feminine. The main colors are pink (happiness, femininity, 

tenderness, love, celebration, playfulness), white (peace, unity, lightness) and green 

(health, youth, cheerfulness, safety, freshness, calmness).  

The «Dior Sauvage» fragrance has the following phonosemantic characteristics: 

the name is associated with courage, cheerfulness, activity, brightness. The colours 

used are blue and its shades (masculinity, safety, conservatism) and black (elegance, 

style, depth). 

The name «Libre» by Yves Saint Laurent refers to something good, beautiful, 

kind, cheerful, bright, joyful. The color palette is shades of orange (extraversion; 

outward-facing impulse; loudness, exuberance, enthusiasm, warmth) and black 

(motivated power, creation, elegance, hidden treasures). 

We also will take a look at the men's fragrance by Yves Saint Laurent «Y». The 

title gives the impression of something simple, smooth, easy, manly, loud, brave. The 

poster's palette consists of blue (sustainability, masculinity, order, coolness, glory, 

honour) and black ( meaningfulness, hidden power, depth, style).  

Conclusions 

This study has identified a model of effective verbal and non-verbal influence in 

perfume advertising posters. This model is a system of interaction of psychological 

influence strategies, psychotechnologies, tactics and techniques of influence that are 

increasingly used in photo advertising, as well as verbal/nonverbal means of influence, 

which can be called the tools for the implementation of influence strategies. This model 

was used to analyze luxury perfume posters in order to determine the presence or 

absence of verbal and non-verbal means of influence.  

The study revealed that the suggestive techniques differed according to the target 

and the audience to which the advertisement was addressed. Thus, the non-verbal 

elements differed according to gender (male perfume advertisements emphasized 

strength, masculinity, coolness, calmness, confidence; female advertisements, on the 

contrary, were more subtle, fragile, emotional, joyful, tender). Marketers skillfully use 
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color and the phonosemantics of words to achieve the necessary positive suggestive 

effect.  
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Особливості локусу суб’єктивного контролю особистості 

 

Досліджено локус контролю як особливу властивість особистості. 

Проаналізована специфіка поведінки осіб з екстернальним та інтернальним 

локусом контролю. Розглянуто методи дослідження локусу суб’єктивного 

контролю особистості. 

Ключові слова: суб’єктивний локус контролю, екстернальний тип локусу 

контролю, інтернальний тип локусу контролю. 

На сьогоднішній день тема локусу контролю добре досліджена, але все ще 

актуальна. Вивчаючи, що таке локус контролю психологи протягом багатьох 

років проводили різноманітні дослідження. Вимірювання рівня суб’єктивного 

контролю особистості широко застосовується в різних сферах та найчастіше в 

різноманітних дослідженнях людського характеру і його зв’язку з поведінкою, 

при професійному відборі в правоохоронних органах та в психології мотивації. 

Локус суб’єктивного контролю є однією із найважливіших характеристик 

самосвідомості та стійкою властивістю індивіда, він відіграє важливу роль у 

регуляції поведінки людини та формується в процесі соціалізації.  

Поняття локус контролю було введено в психологію в середині 60-тих років 

20 століття американським психологом Джуліаном Роттером. Локус контролю 

являє собою елемент, що встановлює відповідальність. Це схильність 

приписувати свої успіхи чи невдачі зовнішнім або внутрішнім факторам.  

У психології поняття локусу контролю говорить про те, що люди причину 

всього, що відбувається шукають або в навколишньому середовищі (чорна смуга, 

доля, підступи недоброзичливців), або в своєму внутрішньому світі. Так вони 

виправдовують всі свої дії [1]. 

Психологи виділяють два типи локусу контролю:  екстернальний та 

інтернальний або їх ще можна назвати зовнішній та внутрішній. Вони залежать 

від того як людина оцінює причини різних ситуацій в її житті та хто бере за це 

відповідальність .  
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Люди з екстернальним локусом контролю, як зазвичай, не вважають себе 

здібними контролювати розвиток подій та не бачать зв’язку між своїми діями та 

подіями, що відбуваються у їхньому житті. Eкстернал інтерпретує усі події, що 

відбуваються в його житті як залежні не від нього, а від якихось інших сил – дій 

інших людей, зовнішніх обставин, сил долі, розташування зірок на небі, «карми» 

і тому подібного. Оскільки екстернал не почуває себе здатним впливати на своє 

життя, контролювати розвиток подій, він знімає із себе усіляку відповідальність 

за все, що відбувається з ним. Особистості, що входять в екстернальну групу 

чекають від світу різних подарунків, які зможуть змінити їх життя [2]. 

Схильність до зовнішнього локусу контролю виявляється разом з такими рисами, 

як непевність у своїх можливостях, неврівноваженість, прагненні відкласти 

реалізацію намірів на невизначений термін, тривожність, підозріливість, 

конформність та агресивність. За неможливості впливання на перебіг подій, у 

осіб із зовнішнім локусом контролю переважно формується безпорадність та 

зниження пошукової активності, на відміну від осіб із внутрішнім локусом 

контролю [3]. 

Особистості з інтернальним локусом контролю вважають більшість подій в 

їхньому житті результатом власних дій та рішень. Інтернал вважає, що може 

впливати на події свого життя, керувати ними і, отже, нести відповідальність за 

них і за своє життя в цілому. Інтернал готовий поступитися особистим 

комфортом заради досягнення мети. Життєвий девіз таких людей – «все в моїх 

руках». Цей тип локусу контролю, дозволяє особистості відстоювати власний 

світогляд і інтереси в різних ситуаціях [2]. Люди зі внутрішнім локусом 

контролю впевненіші в собі, послідовні та наполегливі в досягненні поставленої 

мети, схильні до самоаналізу, врівноважені, товариські, доброзичливі та 

незалежні. Показано, що внутрішній локус контролю є соціально схвальною 

цінністю, ідеальному Я приписується внутрішній локус контролю. Особи з 

внутрішнім локусом контролю частіше досягають творчих та професійних 

успіхів [3]. 
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В світі використовується велика кількість різноманітних методик, 

розроблених як для діагностики узагальненої локалізації контролю особистості, 

так і для виявлення специфіки локалізації контролю в окремих сферах життя 

людини (наприклад, батьківська поведінка, відношення до роботи, здоров’я і 

т.д.). З «загальних» шкал найбільш популярні шкали Дж. Роттера «Шкала 

інтернальності-екстернальності» і Г. Льовенсон. «Інтернальність і 

екстернальність в спілкуванні і шансових ситуаціях» (опитувальник ІРС). У 

нашій країні широке поширення набув опитувальник «Рівень суб’єктивного 

контролю» (РСК) Е.Ф. Бажіна, Е.А. Голинкиной і А.М. Еткинда. 

Даний огляд надає можливість познайомитися лише з частиною 

особливостей локусу суб’єктивного контролю особистості. Перспективою 

подальших наукових пошуків є більше детальне вивчення специфіки поведінки 

осіб з екстернальним та інтернальним локусом контролю та методів його 

дослідження.   
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Features of the locus of subjective control of personality 

 

The locus of control as a special personality trait is studied. The specifics of 

behavior of persons with external and internal locus of control are analyzed. 

Methods of research of the locus of subjective control of personality are considered. 

Key words: subjective locus of control, external type of locus of control, 

internal type of locus of control. 
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Кризове суспільство як чинник виникнення джоб-хоперів  

 

Проаналізовано чинники виникнення джоб-хоперів, як суспільного явища. 

Визначено психологічні особливості молодих людей, які схильні часто змінювати 

місце роботи. Проаналізовано основні психологічні ознаки поведінкових 

стратегій, які дозволяють людині часто змінювати види професійної 

діяльності. Особистісні риси, які сприяють такій професійній  поведінці 

Ключові слова: трансформація, криза, чинники, джоб-хопери, джоб-

джампери, покоління Z, життєві стратегії. 

Постановка проблеми. Сучасне суспільство часто називають кризовим 

суспільством, або суспільством трансформаційним.  Воно набуває стрімких і 

системних змін у різних сферах, що кардинально підвищує нестабільність, 

невизначеність і непередбачуваність у перспективах як окремої людини, так 

людства в цілому. Глибока трансформація суспільства є символом, змістом 

сучасної епохи і вагомим елементом постійної соціальної динаміки. Вихідною 

базою для трансформації служить кризовий стан соціальної системи, вичерпання 

потенціалу розвитку, нездатність задовольнити зростаючі потреби суспільства 

або адекватно реагувати на зміни середовища, зовнішні виклики. 

Мета і завдання дослідження. Розглянути кризи суспільства, які 

призводять до виникнення джоб-хоперів. Показати психологічні особливості 

людей, які схильні до частої зміни місця роботи.  

Основні здобутки дослідження. 
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Найбільш вразливий вплив кризи у період перед соціальної трансформації  

здійснюється на можливість людей задовольняти базові потреби та реалізовувати 

свій потенціал у нових умовах, до яких вони повинні пристосуватися. У 

повсякденному житті криза соціальних перспектив виражається у таких явищах, 

як безробіття, неможливість отримати достатній рівень освіти, обмеженість 

можливості соціального старту та висока вірогідність фальшстарту, відсутність 

перспективи професійного росту. Молодь як особлива соціальна спільність є 

надзвичайно вразливою до кризових явищ у трансформаційний період розвитку 

суспільства. Чинники, які зумовлюють явище кризи соціальних перспектив 

молоді і роблять її однією з найбільш ризикогенних соціально-демографічних 

категорій населення, умовно можна поділити на три головні категорії за 

природою та джерелом виникнення. 

Кризи чинників  соціальних перспектив у молодіжному середовищі є 

соціально-економічні умови, які молодій людині надає соціальна система та 

держава у трансформаційний період свого розвитку. 

Серед них можна виділити такі: 

1. невідповідність вітчизняної системи освіти реальним вимогам, які 

ставлять перед молодими спеціалістами роботодавці;  

2. висока конкуренція на ринку праці;  

3. відсутність або недостатнє забезпечення соціальними гарантіями, 

покладання індивідуальної відповідальності за невдачі при об'єктивній 

неможливості реалізувати потенціал у даній соціальній системі.  

При цьому у сучасних суспільствах, сформованих на ідеології Заходу, 

домінуючою є орієнтація на індивідуалізм особистості, її самостійного розвитку, 

незалежно від тиску чи допомоги оточення. В суспільствах, які зазнають 

трансформаційних процесів, спостерігається тенденція  персоніфікації ризику та 

суто індивідуальної відповідальності за невдачі і помилки.  

Таким чином, криза соціальних перспектив у молодіжному середовищі 

переходить на другий виток свого розвитку: від первинної кризи перспектив, 
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породженої недорозвинутою державною системою – через відчуття 

індивідуальної відповідальності та провини за невдачі у суспільстві ризику – до 

кризи соціальних перспектив, породженої власною негативною самооцінкою та 

заниженою мотивацією для зайняття престижних соціальних ніш. 

Все частіше з’являються тенденції, пов’язані з постійною зміною місць 

роботи,  схильність до надто швидких кар’єрних стрибків, це формує сьогодні 

окрему соціально-професійну групу  джоб-хоперів (від англ. job-hoppers), або 

джоб-джамперів (від англ. job-jumpers) - стрибунів по роботах. Такими 

термінами сьогодні називають людей, які неодноразово змінювали місце роботи 

за короткий проміжок часу. Не існує критеріїв щодо термінів чи кількості місць 

роботи, за якими працівнику надається подібний статус. Зазвичай так говорять 

про тих, хто змінює роботу кілька разів на рік. 

Найчастіше джоб-хоперами виявляються представники покоління Z (в 

розмовній мові відомі як «зумери» — термін, що застосовується для людей, які 

народилися між другою половиною дев’яностих та другою 

половиною двохтисячних років (1997-2010). Молоді люди значно гнучкіші та 

динамічніші. Вони більше подорожують, більше цінують себе та свій час, більше 

прагнуть саморозвитку та самореалізації.  

Молодь легше розлучається зі старим, більш відкрита для нових пошуків. У 

кар’єрі це проявляється у вигляді скорочення терміну роботи на одному місці та 

готовності змінювати не тільки компанії, а й професії. Так, згідно зі статистикою 

Bureau of Labor Statistics, у середньому люди віком до 25 років на одному місці 

працюють менше року. Тоді як для 25-34-річних цей показник становить 2,8 

років, 34-44 - 4,9 років, 45-54 - 7,6, а для людей віком 55+ він перевищує 10 років 

[3].  

Причин такого явища кілька. Перша і найголовніша - психологічні зміни. Зі 

зростанням відсотка представників покоління Z у соціумі змінюються загальні 

тенденції поведінкових стандартів. Ну і, звичайно, швидкий розвиток технологій 

і поява нових професій. За таких умов успіху досягають саме ті, хто не боїться 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1990-%D1%82%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/2000-%D0%BD%D1%96
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експериментувати, пробувати щось нове, першим входить у нову сферу чи 

засвоює нову професію. А це, у свою чергу, обумовлює необхідність швидко 

змінювати ролі і знаходитися весь час в процесі пошуку.  

Висновки. В трансформаційних суспільствах зростає питома вага ситуацій 

ризику, на які людина повинна відповідати, часто не володіючи всім спектром 

необхідної інформації. Люди у ситуаціях ризику часто змушені діяти спонтанно 

та швидко, покладаючись не тільки на раціональні фактори, але й на відчуття 

власної інтуїції та припущень. Джоб-хопери виступають як відповідь 

особистості на ці тенденції, як засіб адаптації до мінливих умов 

трансформаційного суспільства. 
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Crisis society as a factor in the emergence of job-hoppers 

 

 The factors of emergence of job-hoppers as a social phenomenon are analyzed. 

The psychological features of young people who tend to change jobs often are 

identified. The main psychological features of behavioral strategies that allow a person 

to often change types of professional activities are analyzed. Personality traits that 

contribute to such professional behavior. 
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Вивчення історії за допомогою комп’ютерів та сучасних технологій 

 

   У статті розглядаються методи вивчення історії завдяки комп’ютерам 

та сучасним технологіям, переваги та недоліки цифровізації, їх вплив на 

розвиток вивчення історії та освіти у навчальних закладах, а також розвиток 

музеїв та способи зацікавлення людей до їх відвідування. 

Ключові слова: комп’ютер, база даних, освіта, дослідження, історична 

наука. 

Сучасний розвиток історичної науки не можливий без використання 

комп’ютера та сучасних технологій. Великий обсяг наукової інформації вимагає 

систематизації і нових засобів її аналізу. На превеликий жаль сучасні 

інформаційні технології ще не повною мірою застосовуються у вітчизняної 

історичної науці.  
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mailto:hamisek@ukr.net


 

 

273 
 

Метою статті є: на основі спеціалізованої періодики окреслити можливе 

коло використання комп’ютера і сучасних технологій в наукових історичних 

дослідженнях.   

Наукова періодика сьогодні вважається важливим фактором та основним 

індикатором розвитку науки. Мова йде не тільки про наукометричні показники, 

а й про своєрідне відображення в змісті наукових журналів тих трендів та змін, 

що проходять у тематиці досліджень. З цієї точки зору цікаво розглянути журнал 

«Історична інформатика», що вже 9 років є провідним у публікації результатів 

історичних досліджень з застосуванням математичних методів та комп’ютерних 

технологій. Розвиток цього журналу як міждисциплінарної області досліджень 

йде поступово, а його структура залишається достатньо стійкою. В цей час у 

журналі адекватно відображаються ті зміни, що відбуваються у науці в цілому та 

в історії зокрема. Саме таке співвідношення традицій та новацій є запорукою 

гарного майбутнього історичної інформатики. Основною місією журналу є 

проведення апробації вже існуючих та виникаючих інформаційних/цифрових 

технологій та математичних методів при вирішенні аналітичних задач 

історичного дослідження, виявляючи який приріст знань досягається з їх 

застосуванням у відповідних областях історичної науки.  

Прихід нової ери дає можливість застосування новітніх інформаційних 

технологій для історичної науки та освіти, так як з’являється можливість пошуку 

якісної історичної інформації. Цьому сприяє створення сайтів науково-

історичних та освітніх закладів, з’явлення тематичних історичних порталів та 

сайтів, електронних історичних бібліотек, соціальних мереж, Інтернет-форумів, 

історичної блогосфери і т.д. Росте роль Інтернету як засобу наукової комунікації 

та середовища для історичного дослідження у регіоні. Велике значення Інтернет 

має як довідник, а інтернет-ресурси – це новий вид історичних джерел. Велика 

роль Інтернету як освітнього середовища. 

Електронні каталоги, бібліотеки, тематичні ресурси, електронні архіви та 

музеї сприяють тому, щоб Інтернет став новим інформаційним середовищем 
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історичної науки. Разом з цим необхідно також відмітити і негативні сторони 

цього явища, такі, як невисока якість публікацій документів, відсутність в 

електронній публікації вказівок на сторінки, можливість виключення з 

відкритого доступу комплексу документів. Студенти та учні використовують 

ресурси невисокої якості та не мають можливості відрізнити серйозні роботи від 

псевдонаукових, розпізнати плагіат. Спостерігається парадоксальне явище, коли 

при значному полегшенні доступу до всякої інформації знижується освітній 

рівень. 

Таким чином, перед істориками, вченими та викладачами стоїть важка, але 

дуже важлива задача – спираючись на сучасні технології широко впроваджувати 

в свідомість наступного покоління всі цінності та досягнення попередніх 

поколінь. 

Цифровізація гуманітарної області знань суттєво впливає на формат 

історичних досліджень, на розвиток методів обробки історичних джерел, 

особливо тих, що мають масовий характер. Самі способи обробки історичних 

джерел завдяки цифровим технологіям (сканування, графічне представлення, 

СУБД, візуалізація та інші) розширюють постановку задач та дозволяють 

перейти до міждисциплінарної проблематизації історичних досліджень. 

В сфері історичної науки отримало розвиток направлення «цифрової 

історії». У зв’язку з входженням професійного товариства істориків у цифровий 

простір виникла необхідність вивчення можливості використання 

інформаційних інструментів в дослідженнях історії, основну увагу приділили 

створенню електронних баз даних та методам їх обробки. 

Корисним інструментом для відпрацювання навичок є онлайн-лабораторії, 

як сайт канадського університету Оттава, де студенти та дослідники мають 

можливість використовувати різноманітні методи та інструменти для 

проведення дослідження та аналізу даних, а комп'ютерні додатки можуть бути 

розроблені та поміщені на сервері та бути перевірені в ході моделювання та 

експериментів.  
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Ще одним прикладом є віртуальна колекція лабораторних симуляторів 

«Merlot» включає в себе матеріали практично по всім напрямкам. Логіка 

представлення матеріалу в віртуальній лабораторній роботі відрізняється від 

реальної роботи більш детальним описом процесу дослідження, великою 

кількістю підказок та посилань, а також наявністю анімації. Можна прогулятись 

по залам відомих музеїв, розглянути експонати минулих віків. 

На протязі десятиліть музей був одним з основних місць концентрації 

матеріальних досягнень культури, а також інститутом наукових досліджень 

різних сторін життя людей. Ефективність взаємодії спеціалістів музеїв багато в 

чому зобов’язана комп’ютерним технологіям, їх застосування набуває сьогодні 

інвестиційної значимості. Популяризація музеїв в мережі Інтернет сприяє 

привабленню більшої кількості відвідувачів, що збільшує накопичення 

позабюджетних коштів для наукової діяльності. Незалежно від розвитку 

істориків, без пошуку нових шляхів приваблення відвідувачів музею не обійтись. 

Вирішення цієї проблеми бачиться у розробці музейних екскурсій через 

електронні додатки, де сучасні технології дозволяють створювати електронні 

екскурсії, що дозволить розширити круг людей, які цікавляться роботою музею. 
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Анотація: вивчено передумови та чинники формування 

зовнішньополітичного курсу Іспанії у період встановлення демократії (1975-

1982 рр.). Охарактеризовано вектори спрямувань зовнішньої політики 

іспанського уряду вказаного історичного періоду. Окреслено результати виходу 
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Іспанії з міжнародної ізоляції, що стало можливим завдяки демократичним 

перетворенням в країні.  

Ключові слова: Іспанія, зовнішня політика, вектори, геополітика.  

Зовнішня політика, генерала Ф. Франко, стала одним із чинників  

утвердження його режиму при владі в Іспанії, у післявоєнні 30 років [2, с. 5]. Як 

свідчить історичний досвід, демократія можлива і у відносно відсталих країнах 

(Індія, Коста-Ріка), а гарні економічні показники не виключають панування 

авторитаризму (Південна Корея, Тайвань в 1980-і роки). Разом з тим очевидно, 

що високий рівень соціально-економічного розвитку і сприятлива господарська 

кон'юнктура сприяють створенню умов для становлення та консолідації 

демократії. 

В Іспанії соціально-економічні передумови переходу до демократії 

визрівали кілька десятиліть. Громадянська війна, крім того, що вона була 

величезною людською трагедією, обернулася катастрофою для національної 

економіки. Однак, уже в 1959 році був ухвалений «план стабілізації», що 

передбачав, зокрема, поступове скасування державного контролю за 

господарською діяльністю, цінами і заробітною платою, девальвацію песети і 

перетворення її у конвертовану валюту, скорочення фінансового дефіциту, 

надання іноземному капіталу більш широкого доступу на внутрішній ринок. 

Завдяки цим планам Іспанія подолала валютно-фінансову кризу і стала на шлях 

реформування економіки [2, с. 5]. 

У 1960-х – на початку 1970-х років франкізм представляв собою не 

однопартійний, а безпартійний режим. Незначна роль Фаланги полегшила 

перехід до демократії, оскільки  у розпорядженні диктатури не було ефективних 

інститутів, за допомогою яких ортодоксальні франкісти могли б активно чинити 

опір процесу змін. 

Важливими чинниками прискорення кризи диктаторських режимів Європи 

стали принципові зміни як у внутрішній політиці Іспанії, так і в її 
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зовнішньополітичному курсі. Важливим фактором прискорення змін стала 

перемога Португальської революції в 1974 р. і смерть Франко в 1975 р. 

Незабаром після цього політичне керівництво Іспанії, за підтримки широких 

верств суспільства, взяло курс на мирну трансформацію політичних структур 

країни з авторитарних на демократичні. В цей період вплив 

внутрішньополітичних перетворень на зовнішню політику Іспанії був значним. 

Демократизація у внутрішньополітичному житті Іспанії після відходу 

Франко з політичної арени в 1975 р. справила істотний вплив і на її зовнішню 

політику, відкрила перед нею нові перспективи. З другої половини 1970-х років 

спостерігається активізація зовнішньополітичної діяльності Іспанії, що отримала 

в результаті остаточного виходу з міжнародної ізоляції можливість активної 

участі у вирішенні актуальних міжнародних проблем [3, с. 135]. 

Уряди, які послідовно змінювали один одного в Іспанії у період 

встановлення демократії (1975-1982 рр.), прагнули до того, щоб зміни не 

супроводжувалися бурхливими соціально-політичними потрясіннями, чому 

вирішальною мірою сприяв прихід до влади короля Хуана Карлоса I і зняття 

заборони з діяльності раніше нелегальних політичних партій і організацій.  

Прагнучи максимально не порушувати «нормального перебігу» 

політичного життя, король взяв курс на трансформацію режиму зсередини, при 

опорі на існуючу легальність, діючі політичні та конституційно-правові 

інститути. Хуан Карлос використовував те, що на відміну від більшості 

військових диктатур, франкізм володів «конституційним фасадом». При цьому 

шлях до демократії був складним і звивистим, пов'язаним з подоланням 

численних труднощів. Не варто забувати й те, що Хуан Карлос перебував в 

оточенні ортодоксальних франкістських сановників і «коридор» для його 

реформаторських починань був досить вузьким [4, с. 19]. 

У зовнішньополітичному плані активізувалася діяльність іспанського 

керівництва по включенню країни до європейських військово-політичних та 

економічних структур. Першим результатом цих зусиль стало приєднання 
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Іспанії до Ради Європи (1977), що, за словами Х. М. Аснара, «означало 

наближення іспанської демократії до демократій Західної Європи» [4, с. 28]. 

До кінця 1970-х - початку 1980-х рр. однією з основних рис іспанської 

зовнішньої політики стало прагнення її керівництва до більшої, ніж за Ф.Франко, 

збалансованості зовнішньополітичної лінії. Іспанська дипломатія за уряду лідера 

Союзу демократичного центру (СДЦ) А. Суареса (1976-1981) висловилася на 

підтримку ідеї скликання Загальноєвропейської наради з питань безпеки і 

співробітництва в Європі та взяла активну участь в її роботі в наступні роки (в 

листопаді 1980 р. м. Мадрид стало місцем проведення чергової зустрічі 

представників країн-учасниць цієї наради).  

Після спроби державного перевороту, яка була зроблена військовими 23 

лютого 1981 р., в період урядової кризи СДЦ, стався зсув вправо в курсі 

правлячої партії, що відбилося не тільки на внутрішній, але і на зовнішній 

політиці держави. У новому уряді СДЦ на чолі з Л. Кальво Сотело (1981-1982) 

посилилися проатлантичні настрої. Уряди Адольфо Суареса, а потім Леопольдо 

Кальво Сотело прагнули забезпечити для Іспанії гідне місце в Європейському 

співтоваристві, включити її до НАТО навіть без проведення загальнонародного 

референдуму, що їм і вдалося у травні 1982 р.: всупереч волі переважної 

більшості іспанців, країна стала 16-м членом НАТО. [1, с. 29]. 

Сюди ж відносилося підключення Іспанії до структур НБСЄ. З цієї точки 

зору важливим етапом була Нарада з безпеки і співробітництва в Європі в 1975 

р., а також міжнародні форуми, що проходили на виконання і розвиток її рішень: 

Нарада в Белграді в 1977 р. і Нарада в Мадриді в 1980 р.  

Процесу демократизації сприяли і нові іспано-американські домовленості 

(Договір про дружбу і співробітництво між Іспанією і США, 1976 р.), а також 

відновлення дипломатичних відносин з СРСР і країнами Східної Європи. 

Активізувалася середземноморська політика Іспанії, що зміцнило її роль на 

міжнародних форумах Європи, а також в рамках ООН. 
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Після перемоги Іспанської Соціалістичної Робітничої Партії її лідер 

соціалістів Ф. Гонсалес заявив про намір здійснювати таку політику, яка 

посилила б роль Іспанії на міжнародній арені і була націлена на першочерговий 

розвиток історично сформованих зв'язків з країнами Західної Європи, 

Латинської Америки та Північної Африки тощо.  

Отже, у другій половині 1970-х років, після смерті диктатора Ф. Франко, 

відбувається перехід від авторитарної диктатури до держави, що базується на 

основних принципах демократії. У зовнішньополітичному аспекті цьому періоду 

відповідають перехід від міжнародної ізоляції до активної участі Іспанії в 

загальносвітових і європейських інститутах, її інтеграція у Європу та світові 

політичні, економічні, соціальні і правові структури.  Ці процеси 

супроводжувалися становленням Іспанії як політично активної країни 

Європейського континенту. 
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Режисер, котрий підкорив небо 

 

Анотація: У статті висвітлюється діяльність українського актора, 

режисера та сценариста Леоніда Бикова. Основним предметом дослідження 

виступає картина «В бій ідуть лише старики». Метою статті є ознайомити 

сучасників із творчістю геніального режисера ХХ століття, дослідити  вплив 

Бикова, як режисера, на український кінематограф, показати  особливий погляд  

митця на війну та людей у ній. 

Ключові слова: кіно, режисер, льотчик, війна. 

Пік творчості Л. Бикова припадає на 1970-ті, які характеризувались появою 

нових сил українського кіно, що звертались або до російської літератури, або до 

сучасних тем і камерних сюжетів. Психологічно цікавим режисерським дебютом 

для Бикова став фільм «В бій ідуть тільки “старики”» 1973 року [2; 372]. 

Леонід Федорович Биков, український актор та режисер. Його дитинство 

було  бідним: спочатку війна, потім голод. Бикова дратувала власна 

безпомічність, тому під час Другої світової війни неодноразово намагався 

потрапити на фронт. та через свій юний вік, кожного разу його повертали 

додому. 

Бажання усього життя, стати льотчиком, було настільки сильним, що Биков 

вступив до льотної школи, але за місяць його відрахували за маленький зріст. 

Польотами марив разом зі своїм другом Віктором Щедроновим. Навіть 

пообіцяли один одному побудувати свій літак, щоправда, дерев’яний. 

Будівництво тривало до самого дня, коли Віка, як ласкаво називали хлопця, 

пішов на фронт. Побудувати так і не змогли. Віктор Щедронов не повернувся з 

війни. Саме він був прототипом для героя Смуглянки у фільмі «В бій ідуть тільки 

старики».  

Про кіно спочатку він і не думав, але вступивши до театрального, зрозумів, 

що саме з цією індустрією пов’яже своє майбутнє.  

Фільмографія Леоніда Бикова налічує 23 фільми, п’ять з яких він 
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режисерував сам. Найяскравішою картиною його творчості є «В бій ідуть тільки 

старики».  

Давньою мрією Бикова була постановка картини про героїзм льотчиків в 

роки війни. Любов до людей цієї професії жила в нім постійно. У співдружності 

зі сценаристами Євгеном Онопрієнко і Олександром Сацьким був написаний 

сценарій майбутнього фільму «В бій ідуть тільки старики». 

Вибір тематики і сюжету знаменитої картини «В бій ідуть тільки старики», 

Биков в розмовах з колегами пояснював легко. Він стверджував, що фільм є для 

нього способом «освідчитися в коханні «жовторотикам». Дійсно, героями 

фільмів Бикова-режисера є нерідко недосвідчені, але незмінно щирі солдати, 

готові без вагань віддати свої життя. 

З самого початку вихід фільму був під загрозою зриву, керівництво вважало 

його несерйозним, адже фільм не був переповнений ідеологічними 

маніпуляціями. Він був про людей і для людей. Картина вийшла за підтримки 

радянських льотчиків та героїв Радянського союзу, які активно агітували у 

підтримку фільму. 

Вже під час підготовки до зйомок з’ясувалось, що не залишилось жодного 

літака часів Великої вітчизняної війни. Тоді на допомогу Бикову прийшов 

маршал Покришкін. Він, прочитавши сценарій за одну ніч, розпорядився 

виділити для фільму пять літаків: чотири винищувачі  «Як-18П» і один 

чехословацьйкий «Zlin Z-326 Акробат», який зовнішньо нагадував німецьий 

«Ме-109». «Яки» перефарбували, видалили передню стійку шасі і додали колесо 

в хвості, таким чином надавши їм вигляди  «Ла-5», на яких літали льотчики 5-го 

гвардійського авіаполку, котрі в більшій мірі були прототипами великої 

кількості героїв фільму. «По-2», так звана «етажерка» із жіночого полку,  були 

доставлені маршалом Сергієм Руденко – начальником академії імені Гагаріна. 

Для зручності зйомок, оператор фільму Віталь Кондратєв придумав спеціальний 

пристрій, котрий дозволяв знімати крупним планом сцени польотів.  

Керувати літаком у сценах Биков вирішив самостійно. Для фільму «У бій 
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ідуть лише «старі» його підготували за півгодини. Навіть не боявся найбільш 

запаморочливого номера в повітрі – «бочку», тобто поворот літака на 360 

градусів навколо горизонтальної осі. 

Доволі трагічною є сюжетна лінія кохання між лейтенантом Сагдулаєвим  

«прізвисько Ромео» та льотчицею Марією Поповою. В ході війни помирає Ромео, 

а згодом, коли до Маріїного полку приїжджають аби повідомити про смерть 

нареченого, там дізнаються, що і Марія померла незадовго після загибелі 

коханого.  

Цікавою є лінія Сергія Скворцова. Герой, льотчик, відважний солдат, 

котрий має сильну психологічну травму після збиття свого літака німецьким 

льотчиком. Не в змозі повністю відновитись після пережитого, кожного разу у 

повітрі він втрачає контроль над ситуацією і ціпеніє. Він почуває себе слабким 

боягузом, і зовсім падає духом. Проте допомога друга змінює ситуацію, 

Скворцов долає страх і повертається до звичного життя. Це, до речі, сильно 

вплинуло на льотчика і він більше не сумнівається в собі.  

Особливістю цього фільма є багатоетнічність. На полі бою, плече до плеча, 

воюють солдати різних національностей. Протягом фільму вони усі ділились 

власною культурою, і що найголовніше, поважали традиції один одного. В 

картині відсутня пропаганда, що є незвичним для радянських фільмів, особливо 

про Велику вітчизняну. Фільм не намагається прикрасити реалії війни, показує 

справжню картину. Життя і побут людей між боями. 

На екрані Биков створив образ героя, який з загальноприйнятими канонами 

різко дисонував. Замість хрестоматійної радянської людини без страху і докору, 

яку малювала пропаганда, актор постав перед глядачами як герой щирий, 

глибоко душевний. Виявилося, що така людина, представник народу і носій 

істинної правди, полюбилася глядачам, стала для них рідною. 

На противагу всюдисущому офіціозу і помпезності, властивим 

післявоєнному часу, Биков оспівував своїми ролями, сценаріями і постановками 

у якості режисера простих бійців. Він показував, що у воєнний час звичайні 
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люди, які захищають свою країну, практично щодня здійснюють подвиги. 

Кінокритик Тетяна Хлоплянкіна пояснює успіх тим, що «тепле, живе 

повітря кінокомедії, увірвавшись у холодний простір реальної воєнної драми, 

викликало у глядачів… почуття потрясіння» [1; 214].  

Характерно, що Биков не показує ворогів, жодної постаті, жодного обличчя. 

По-перше, він показувати що добре знає, по-друге, тема ворога не входить у 

завдання режисера, його увага прикута до своїх, до тих хто загинув, перед ким 

він відчуває себе в боргу. Фільм він присвятив тим, хто не повернувся з бойових 

вильотів [1; 222]. 

На Бакинському фестивалі фільм одержав приз за кращий фільм, за кращу 

чоловічу роль і спеціальний приз Міністерства оборони СРСР 

«Старики» брали участь в міжнародних кінофестивалях у Югославії, в 

Карлових Варах (Чехія) в Колумбії. Фільм купили Болгарія, НДР, 

Чехословаччина, Югославія [1; 229]. 

Тематика України червоною ниткою проходить через усю творчість 

режисера. Його фільми були простими, максимально наближеними до 

звичайного життя. Хто знає, як склалася б його доля надалі, якби 11 квітня 1979 

року митець не загинув у автокатастрофі.  

Знайомі  та близькі Бикова кажуть, що смерті він чекав давно, тож час від 

часу навіть кепкував на цю тему. Приміром, він наказував друзям, "щоб не було 

ніяких надгробних промов і громадянської панахиди". 

Його життя було не довгим, але насиченим і яскравим. Його фільми 

являються класикою кінематографу, а образи котрі він втілював на екрані – 

прекрасні приклади для наслідування.  

Отже, можна зрозуміти, що фільм «В бій ідуть лише старики» Леоніда 

Бикова був в певній мірі незвичними для радянського кінематографу через 

акценти у ньому. Особливість Бикова полягала у тому, що у кожному солдату він 

бачив особистість, а не просто носія зброї. Він не приховував їх 

національністькоріння. Він не ідеалізував образ солдата. Герої його фільму були 
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живими. Вони боялись, переживали, злились, йшли на необдумані вчинки, 

робили помилки. Військо у його картині – це сім’я, котра поважала кожного її 

члена.   
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Abstract: This article covers the activity of the Ukrainian director and actor 

Leonid Bykov. The main subject of research – his film «Only "Old Men" Are Going 

Into Battle». The purpose of article is to introduce contemporaries with genius director 

of XX century. Research his impact on Ukrainian cinematography. Another aim of 

article is to show his special view of the events of the war.  
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Психологічні портрети жінок-можновладців Древнього Єгипту 

 

Анотація. В роботі досліджуються особливості формування психологічних 

портретів жінок, які перебували на найвищих державних посадах у 

Стародавньому Єгипті. Також розглядаються питання божественного 

статусу жінок – фараонів.   

Ключові слова: жінка – фараон, Стародавній Єгипет, єгиптянка. 

Наукова проблема дослідження психологічних портретів жінок – фараонів 

в часи існування Стародавнього Єгипту може бути поставлена з огляду на 

необхідність актуалізації витоків гендерного підходу в світовій історії. Метою 

роботи є окреслення психологічного портрету жінки-фараона у Стародавньому 

Єгипті. Хоча на сучасному етапі питання історії Стародавнього Єгипту 

досліджені дуже ґрунтовно, однак в світлі зацікавленості суспільства сьогодення 

у гендерній тематиці, ми вважаємо, що розгляд психологічних портретів жінок – 

фараонів Єгипту має актуальний характер.   

За характером жінки – фараони: наполегливі, ініціативні, рішучі, сміливі, 

люблячі, цілеспрямовані, хитрі, норовливі, мають гострий розум і вміння швидко 

орієнтуватися в складних життєвих ситуаціях. Також їх особливістю є здібності 

до владарювання, які виховувались з малечку, адже не дарма говорять: «за 

кожним великим чоловіком стоїть велика жінка». На прикладі Нефертіті можна 

побачити, що партнерські стосунки у шлюбі гарно впливають і на владарювання. 

Отже жінок – фараонів неодмінно готували до владарювання, але це не головна 

причина їх соціального успіху. Взагалі завдяки передачі майна чи спадку, які 

безперечно мали вплив на суспільство і характеризуються, як було зазначено, 

критеріями матріархального типу, жінки навчалися майстерності управління, 

причому управління як господарством, собою і статком, так і чоловіком. 

Виходячи з особливостей вірувань древніх, де жінки постають у ролі дочок, 

матерів та дружин і відображають особливості емоційних проявів та станів 

жінок, богині Єгипту мали чотири основні культових «функції»: 
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- любов, підтримка чоловіка; 

- народження і охорона дітей; 

- забезпечення процвітання країни завдяки родючості землі і життєвій силі 

жінок; 

- сприяння цілям помсти та ведення війни [16]. 

Міжособистісні відносини, які регулюють комунікацію та взаємодію 

людини з суспільством, безпосередньо залежать від особливостей вірувань, адже 

фараон був сином/донькою богів, і водночас визначають релігійний досвід 

(звідси статус соціально-державних релігій як явища опосередкованої владної і 

соціальної ієрархії). А переконаність у божественному походженні, в свою чергу, 

означає, що єгиптянки прагнули бути схожими на своїх богинь. І їх 

взаємовідносини були опосередковані звичаєвим правом. 

Богоподібний статус потенціює їх вольові якості, серед яких присутні 

рішучість, цілеспрямованість, наполегливість, ініціативність, адже вони самі в 

деяких випадках брали владу у свої руки. Стосовно емоційної сфери жінок-

фараонів, цілком можливо, що вони були дуже стримані і водночас чуттєві 

(згадаємо прекрасний образ Нефертіті й спогади істориків про веселе місто 

Амарну, створене зусиллями подружжя Нефертіті й Ехнатона під егідою Атона, 

всупереч офіційному культу Амона і його жерцям). Естетичні почуття єгиптянок 

виховувалися на високому рівні – і цьому є також чимало свідчень у вигляді 

витончених предметів побуту і прикрас. Цілком характерно для 

високорозвиненої культури, якою був Древній Єгипет, ці жінки оточували себе 

прекрасним, а їх моральні якості базувалися на почутті гідності і напевне 

асоціювалися з благородством душі, притаманним особам аристократичного 

статусу.  

Таким чином, психологічні портрети жінок – фараонів Стародавнього 

Єгипту свідчать про те, що жінки – можновладці були не випадковими 

правителями, часто їх готували до влади. І вони вміло могли користуватися 

владою та утримувати її.  
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The issues of the divine status of women - pharaohs are also considered. 

Key words: woman - Pharaoh, Ancient Egypt, Egyptian woman. 

 

 

 



 

 

291 
 

УДК 378.147:37.026 

Коваль О. С. 

група 3-ВІПУ  

 Вінницький державний педагогічний університет 

імені Михайла Коцюбинського 

 klim19k@ukr.net 

Гребеньова В. О. 

кандидат історичних наук, доцент  

кафедри культури, методики навчання історії 

 та спеціальних історичних дисциплін  

Вінницький державний педагогічний університет 

 імені Михайла Коцюбинського  

Вінниця,Україна 

grebenyova@gmail.com 

 

Польські військовополонені в Старобільському таборі 

 

У статті здійснено спробу висвітлення умов утримання польських 

військових в Старобільському таборі в період з 1939 по 1940 рр. 

Ключові слова: Старобільськ, Катинь, полонені, Франтішек Сікорський, 

Юзеф Чапський, Тадеуш Петражицький, Чмирівка. 

Постановка проблеми. В результаті вторгнення СРСР до Польщі в 1939 

році в радянський полон потрапили тисячі польських офіцерів. Більшість з яких 

стали жертвами сталінського режиму та були розстріляні. Багато років українські 

сторінки Катинської трагедії залишаються мало дослідженими. 

Метою статті є висвітлення умов утримання польських інтернованих осіб в 

Старобільському таборі, що став однією зі складових Катинської трагедії 

польського народу на території України. 

Актуальність статті полягає в більш глибокому дослідженні долі 

польських полонених саме в Старобільському таборі. 

В заяві Телеграфного агентства Радянського Союзу від 14 квітня 1990 року 

говорилось, що «В самое последнее время советскими архивистами и 
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историками обнаружены некоторые документы о польських военнослужащих, 

которые содержались в Козельском, Старобельском, Осташковском лагерях 

НКВД СССР. Из них вытекает, что в апреле — мае 1940 года из примерно 15 

тысяч польських офицеров, содержавшихся в этих трех лагерях, 394 человека 

были переведены в Грязовецкий лагерь. Основная же часть «передана в 

распоряжение» управлений НКВД соответственно по Смоленской, 

Ворошиловградской и Калининской областям и нигде больше в статистических 

отчетах НКВД не упоминается» [6]. 

Старобільський табір знаходився в на території жіночого монастирю «Всіх 

скорботних радостей». Начальником табору був призначений капітан 

А. Г. Бережков, а комісаром табору - М. М. Кіршин [4 с. 34]. 

На кінець жовтня 1939 року в Старобільському таборі утримувалось 

близько 4 тис офіцерів польської армії. Серед яких були генерал Франтішек 

Сікорський – командувач обороною Львова,  Константин Плісовський керівник 

оборони міста Брест, Петро Скуратович – керівник оборони міста Дубно. 

Загалом всі взяті в полон під Львовом польські офіцери потрапили до 

Старобільського табору [11]. 

Проте сумнівно, що умови утримання були дуже лояльні до польських 

військових.  

За міжнародним правом польські офіцери не вважались 

військовополоненими, а були інтернованими особами, оскільки війна між СРСР 

та Польщею оголошеною не була.  Це давало їм можливість оскаржувати своє 

положення та вимагати їх звільнення.  

Так, Франтішек Сікорський в листі до Семена Тимошенко писав «…прошу 

Вас о принятии всех возможных мер для приспешения нашего увольнения на 

свободу», а також просив звернути увагу С.Тимошенка на проблему листування 

полонених з своїми родинами: «Перенесение пункта регистрации и увольнения 

нас на свободу свыше 1000 км на восток осложнило вопрос нашего возвращения 
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к местам постоянного жительства и окончательно прервало возможность 

безпосредственного контакта с нашими семьями» [10]. 

На проблему листування полонених зі своїми сім’ями звертав увагу член 

головного управління польського червоного хреста Тадеуш Петражицький. Який 

в своєму зверненні до командира Старобільського табору від 15. 10. 1939 р. 

писав: «Прошу разрешить войти в сношение с Красным Крестом СССР 

или с Красным Крестом УССР с целью введения в жизнь постановления 

международного договора о Красном Кресте, в частности, с целью 

сорганизования корреспонденции между военнопленными и их семьями» [1]. 

 Також є документальні свідчення про спроби втечі з табору. Так, з 

позачергового донесення комісара Старобільського табору М. М. Кіршина 

начальнику політвідділу УПВІ НКВС СРСР С.В. Нехорошеву від 11. 10. 1939 р. 

«Доношу, что 11.10.39 в 17.30 убит при попытке к бегству военнопленный 

Августинов Юзеф Яковлевич, поляк, Краковского воєводства» [3]. 

 Проводились у таборі і обшуки. Зокрема, за січень 1940 року було 

вилучено: сокир – 10, лопат – 20, ломів – 3, карти гральні – 6 колод [2]. 

Серед утримуваних польських офіцерів був і Юзеф Чапський – польський 

письменник та художник, автор мемуарних книг «Старобєльські спогади» 

(1944), «На нелюдській землі» (1949) [7].  

В своїй книзі «Старобельські спогади» Ю. Чапський детально описує умови, 

в яких утримувались полонені. Автор зазначає, що полонені спали на підлозі, 

вкриваючись однією ковдрою на трьох, дехто мав проситися зайняти місце під 

нарами, інакше б просто вимушений був спати на дворі та замерзнути. Міська 

лазня не могла впоратись з такою кількістю людей та одягу. Поширені в таборі 

були й воші. Всі здорові полонені були зобов'язані ходити на роботу. 

Заборонялося спілкування між бараками, проте на практиці ця заборона 

ігнорувалась [5, с. 14-19]. 

Очевидно, що всі вищеперелічені факти утримання полонених суперечать 

Конвенції про поводження з військовополоненими 1929 року, яку Радянська 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1944
https://uk.wikipedia.org/wiki/1949
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сторона виконувати не збиралась, оскільки не була її підписантом. Проте й своє 

«Положення про військовополонених» від 19 березня 1931 року, яке майже не 

відрінялось від Женевської конвенції також не виконувала. 

В квітні – травні почалось переведення військових до Харкова, де всі вони 

були розстріляні. В Старобільську залишилось 79 осіб. На території села 

Чмирівка (Старобільський район Луганська обл.) Було поховано 48 осіб 

померлих від хвороб, табірних умов, холоду, та старості. Кожного року 

1 листопада на території кладовища за участі представників польської діаспори 

в Луганській області, а також за участі представників генерального Консульства 

республіки Польща відбувається поминальна процесія, на честь, похованих в 

Чмирівці польських офіцерів [9]. 

Висновок. На кладовищі в селі Чмирівка переплелись трагічні сторінки в 

історії Польщі та України. В 2014 році поруч з польськими похованнями почали 

з’являтися могили українських військових, що загинули на Донбасі. Багато 

могил досі мають табличку з написом «Тимчасово невідомий Герой України»[8]. 

Старобільськ став одним із місць великої трагедії в історії Польського 

народу. Підтримання пам’яті про загиблих польських військових має бути 

справою не тільки польського консульства та діаспори, а й української влади. 

Збереження пам’яті про Старобільську сторінку Катинської трагедії може бути 

одним із багатьох чинників для зближення України та Польщі не тільки в 

контексті спільного історичного минулого, а й в контексті дружніх політичних 

відносин в майбутньому.  
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Києво-Могилянська академія завжди вабила своєю вишуканістю та силою. 

У всі століття нею цікавились і цікавляться досі, бо вона є прикладом 

організованості, могутності та величності. Завдяки правильно організованому 

навчальному процесу їй вдалося завоювати серця тисячі студентів, які 

покидаючи стіни академії ставали великими людьми та реалізовували себе в усіх 

аспектах. Ця тема є актуальною для України, бо на сьогоднішній день навчання 

посідає перше місце у житті кожного з нас та дає широкі можливості у 

майбутньому. 

Метою даного дослідження є аналіз праць багатьох авторів, які писали про 

Києво-Могилянську академію, узагальнення та систематизація набутих знань і 

виокремлення начального процесу як одного із найголовніших складових у житті 

вишу. 

Аналіз досліджень з даної теми свідчить про багату матеріальну базу, яка 

дає інформацію  та допомагає дослідити принципи навчання у вищому закладі. 

Зокрема, про Києво-Могилянську академію писала Онищенко, Є. І. [1], яка 

розповідала про те, як справжні патріоти України, подвижники, натхненні 

президентом НаУКМА В'ячеславом Брюховецьким, творили новітню історію 

славетного навчального закладу, воскрешаючи його з небуття.  До цієї проблеми 

звертався й В. Серебренников [2], який розповів про вчителів та учнів, ректорів 

та навчальні корпуси академії, а також багато інших авторів, що цікавилися 

життям академії. 

Києво-Могилянська академія була першим вищим навчальним закладом, що 

відповідав запитам і потребам духовного життя українського народу в період 

радикальних світоглядних і суспільно-політичних змін, народно-визвольної 

боротьби, формування національної церкви і держави. 

Виникненню Києво-Могилянської Академії передував культурно-

національний рух, який чинився правлячим колами Речі Посполитої, швидко 
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набрав характерних особливостей. Свідомі громадяни, світські й духовні, 

інтелігенція і козацтво об'єдналися до справи захисту духовних та національних 

інтересів України. Найголовнішим завданням вони вважали виховання громадян, 

гідних своєї історії і відповідальних за майбутнє вітчизни.  

Саме навчання відкривало перед студентами світ нових можливостей. 

Тривало воно 12 років. Всього викладалося за той час 30-32 предметів. Вони 

вивчалися в ординарних і неординарних класах, які ще називали школами. 

Ординарних класів було вісім, а з другої половини ХІІІ ст. – сім. До них належали 

граматичні – фара, інфима, граматика й синтаксима. За ними йшли класи 

поетики, риторики, філософії та богослов’я. Неординарні класи: грецької, 

польської, німецької, французької, єврейської і російської мов; історії й 

географії; математики: чистої – алгебра й геометрія та змішаної – оптика, 

діоптрика, фізика, гідростатика, гідравліка, цивільна та військова архітектура, 

механіка, математична хронологія; клас музики й нотного співу, класи 

малювання, вищого красномовства, сільської та домашньої економіки й 

медичний клас [3, 84]. 

Велику уваги приділяли саме латинській мові, бо це характеризувало 

людину не лише як освічену, а й відкривало шлях до пізнання античності. Її 

вивчали за підручником португальського автора Еммануїла Альвара 

«Institutionum linguae». Учителі повинні були говорити виключно латиною, а 

учні розмовляли нею не лише з наставниками, а й між собою та вдома. Завдяки 

таким вимогам випускники академії вільно розмовляли й писали латиною, 

виголошували промови, писали листи, вели каталоги бібліотек [3, 85-86]. 

У 1738 р. було відкрито класи грецької, німецької та староєврейської мов. 

Перша викладалася три роки, а дві інші – по два. Відомими викладачами цих мов 

були Іван Самойлович, Анатолій та Інокентій Ставицькі, Яків Рубан, Іриней 

Фальковський та інші. 

У 1753 р. відкрито клас  французької мови. У класах іноземних мов 

навчалися студенти трьох останніх класів, тобто 2-3 роки. Були також і класи 
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російської з 1751 року, але поступово вивчення цієї мови стало складовою 

загального процесу русифікації Академії. 

Закінчуючи навчання студенти мали змогу працювати державними 

службовцями, писарями, співаками та музикантами, вчителями, деякі вели 

мандрівне життя, ходили з вертепами та ставили вистави. 

В Академії були також свої традиції: поетичні змагання – читання віршів 

різних епох різними мовами, в їх числі й власних, викладачами та студентами; 

увінчання вправних віршотворців лавровими вінками з присвоєнням звання 

«лавроносного поета» [3, 98]. 

Після того, як студенти вивчили гуманітарні науки вони переходять до 

найвищих – філософії та богослов’я. Філософії навчали 2 роки. Вчені 

досліджували проблеми філософії, писали філософські твори, проводили 

диспути, тобто відбувався процес становлення професійної філософії. 

Клас богослов’я існував не завжди. Під час панування Речі Посполитої було 

заборонено викладати православне богослов’я, так як воно було спрямоване 

проти католицизму. Клас в академії було відкрито лише 1989 року ректором 

Йоасафом Кроковським. Довгий час навчання тривало 4 роки, а з другої 

половини 18 ст. і до закриття – 3 роки. 

Історичні знання студенти набували  в класах поетики й риторики. На 

початковому етапі відбувався процес знайомства з історією народів світу, їх 

суспільними відносинами, культурою, міфологією, а з часом зріс інтерес до 

власної української історії. З’являється безліч різних творів та історичну 

тематику – переказів, повістей, легенд, історичних пісень, дум, щоденників, 

хронік, хронічок та літописів [3, 108-109]. 

Академія робила значний вплив на населення міст і близьких до них сіл. 

Студенти часто були їхньою неприхованою гордістю. Світогляд багатьох міщан 

складався під впливом академії та колегіумів: деякі любили вислуховувати в 

церквах і соборах складені студентами проповіді та для більшої ваги власної 

гідності, у позі знавців дозволяли собі критикувати будову тих казань. Студенти 
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одразу примічали слабкість таких «знавців» та вдавались до малих хитрощів, аби 

поживитися на тому [4, 198]. 

Києво-Могилянська академія відігравала важливу роль 

загальноукраїнського освітнього центру, сприяючи, таким чином визріванню 

серед народних мас почуття національної єдності. Це мало велике значення в 

умовах, коли українські землі були роз’єднані і входили до складу різних держав. 

Те, що Київська академія з самого початку свого існування користувалася 

визнанням і повагою української знаті, свідчить, що рівень навчання в академії 

задовольняв її потреби і був не нижчим, ніж у західноєвропейських вищих 

навчальних закладах, в яких раніше навчалися діти з багатьох родин [5, 162]. 

Отже, Києво-Могилянська академія є досить потужним закладом, рівень 

навчання якого є надзвичайно високим. Тисячі випускників реалізували себе в 

житті та досягнули бажаних цілей. Це говорить про те, що організація навчання 

є досить вдалою та дозволяє студентам набути доступних знань.  
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Відносини Б. Хмельницького з Московією  

 

Анотація: визначено історичні передумови взаємовідносин Б. 

Хмельницького з Московією. Окреслено історичні обставини та етапи 

формування двосторонніх відносин між тогочасною Україною та Московським 

царством. Окреслено основні історичні події, що призвели до союзу із Московією. 

Досліджено обставини звернення Б. Хмельницького до московського царя із 

проханням про протекторат.  

Ключові слова: повстання, Україна, Московія, цар, Річ Посполита, угода, 

договір.  

Зазначимо, що наприкінці XVI – першій половині XVII ст. Україною 

неодноразово прокочувалися селянсько-козацькі хвилювання та повстання, 

учасники яких виступали проти панського гніту, за збереження рідної мови та 

звичаїв предків, за православну віру. Ці виступи знаходили співчутливий відгук 

серед міських ремісників та торговців, дрібних та середніх землевласників та 

духовенства. 

Подібну природу мав і рух під керівництвом Б. Хмельницького, але він був 

сильнішим і ширшим за попередні, швидко перетворившись на справжню 
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Визвольну війну завдяки, з одного боку, гостроті протиріч, з іншого – активності 

та здібностям самого Б. Хмельницького. Реєстрові козаки обрали Б. 

Хмельницького кошовим гетьманом Війська Запорізького [1, с. 34]. 

Таким чином, у 1647 р. в Україні, що перебувала під владою Речі 

Посполитої, спалахнуло повстання. Очолив його сотник Запорізького війська 

Богдан Хмельницький, 50-ти років. Очолене гетьманом Б. Хмельницьким 

народне повстання було спрямоване проти польської шляхти та католицької 

експансії. Запорізьке військо являло собою значну військову силу [2, с. 215]. 

Причиною повстання стало складне переплетення соціального, релігійного 

та національного гніту, якого зазнавали різні верстви православного населення 

України з боку польських магнатів, шляхти та католицької церкви.  

Зазначимо, що частина українського дворянства прийняла католицтво чи 

уніатство, щоб зберегти свої привілеї, а в пониззі Дніпра (за порогами) виникла 

вільна «козацька республіка» – Запорізька Січ. Запорізькі козаки несли 

прикордонну службу, оберігаючи територію України  від набігів кримських 

татар. Намагаючись приручити їх, Варшава найміцніших і найбагатших із 

козаків ще у 70-х роках. XVI ст. внесла до реєстру (список), що означало 

зарахування на службу польському королю. «Нереєстрові», яких серед козаків-

запорожців було чимало, вважалися втікачами та підлягали поверненню їх 

колишнім господарям. Внаслідок цього «реєстр» став джерелом постійних 

конфліктів між козаками та польським урядом. 

Навесні 1648 р. козацьке військо під проводом Б. Хмельницького, якого на 

той момент підтримав кримський хан Іслам-Гірей, який бажав досадити Польщі, 

вийшло із Запоріжжя на Північ. Початок був успішним: перемоги над 

польськими військами біля Жовтих Вод та Корсуні (1 квітня та 17 травня 1648 

р.), заняття Білої Церкви та Києва, потім перемога у Пилявці (вересень 1648 р.), 

звільнення Поділля та Волині. У цей час надійшла звістка про початок 

антипольського повстання в Білорусії [3, с. 25]. 
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У перші місяці повстання у Московії не було, та й не могло бути 

безпосередніх контактів із табором Б. Хмельницького. Тому відомості про 

повстання царський уряд отримував з трьох джерел: 1. Від офіційної польської 

влади. 2. Від воєвод розміщених поблизу польського кордону російських міст. 

Здебільшого відписки воєвод були засновані не на свідченнях очевидців, а на 

більш-менш вірних чутках. 3. Від російських підданих, які перебувають у Криму, 

– посланців чи бранців, яким вдавалося повернутися на батьківщину [4, с. 14].  

З усіх джерел відомостей про події в Україні російський уряд надавав 

перевагу повідомленням своїх дипломатичних представників. Інформація, що 

надходила з цього джерела і тривожна ситуація на півдні Росії, яка склалася до 

початку 1648 р., багато в чому визначили першу реакцію Москви. 

Слід враховувати, що сам Богдан Хмельницький у перші місяці повстання 

ще не думав про перехід у російське підданство. Його програма цілком 

укладалася в рамки внутрішньої боротьби в Речі Посполитій. Проте, починаючи 

з 1648 р. Богдан Хмельницький підтримував зв’язки з правлячими колами 

Московської держави, листувався з царем Олексієм Михайловичем повідомляв 

про перші перемоги в боротьбі з поляками, а 30 грудня 1648 р. навіть відправив 

до Москви посольство, очолюване полковником Мужиловським, з проханням 

надати воєнну допомогу в боротьбі з Польщею та прийняти Військо Запорізьке 

у складі Волинського, Брацлавського, Київського, Подільського, Черкаського 

воєводств «під свою руку». Московський уряд мовчав, бо не був готовий до війни 

з Річчю Посполитою.  

На початку 1649 р. Хмельницький запровадив в Україні нове управління – 

полки (територіальні одиниці) на чолі з полковниками, наділеними всією 

військовою та цивільною владою. 

Наступного дня після перемоги повстанців у Зборові (6 – 7 серпня 1649 р.), 

де поляків від повного розгрому врятував лише несподіваний ультиматум 

Б.Хмельницькому з боку Кримського хана, який вимагав припинити битву, 

сторони підписали мирний договір. Відповідно до нього, реєстр збільшувався 
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вп'ятеро (з 8 до 40 тис.), а три воєводства – Київське, Чернігівське та Брацлавське 

– переходили під владу Хмельницького. Однак було зрозуміло, що цей 

компроміс не влаштовує жодну зі сторін. 

Незадоволені були й низи. Коли польські пани почали повертатися в 

Україну та розправлятися з повстанцями, проти них піднялися селяни Поділля та 

Волині; неспокійно було у Білорусії та на Смоленщині. 

У червні 1651 р. головні сили повстанців у битві під Берестечком (неподалік 

Львова) через зраду кримських татар зазнали поразок від поляків. Відповідно до 

нового – Білоцерківського – договору, реєстр скорочувався вдвічі (до 20 тис.), а 

під владою Хмельницького залишалося лише одне – Київське – воєводство, 

причому він позбавлявся права зносин з іноземними державами, у тому числі з 

Кримським ханством, і мав підкорятися владі польського коронного гетьмана. 

Наприкінці травня 1652 р. у дводенній битві на Батозькому полі (на правому 

березі Південного Бугу) військо Хмельницького вщент розбило 50-тисячну 

польську армію. В результаті все Правобережжя опинилося під владою 

повстанців. Їхні окремі загони почали діяти вже і на польській території. 

Проте Хмельницький розумів неможливість тривалої війни з Польщею, 

спираючись лише на власні сили. Як було зазначено вище, ще 1648 р. він 

звернувся до Москви з проханням про допомогу. Кремль вирішив допомогти 

гетьманові озброєнням (а пізніше дозволив йому безмитно купувати хліб та сіль). 

Уряд 19-річного царя Олексія Михайловича (1645–1676), який нещодавно «сів» 

на трон, зіткнувшись усередині країни з низкою потужних міських повстань 

(«Соляний бунт» у Москві та інші), вважав, що до нової війни з Польщею, яка 

неминуче почалася б відразу після оголошення про приєднання України Росія ще 

не готова. 

Лише в 1650 році Москва розірвала Поляновський договір. Перелом у 

позиції Москви стався в 1653 р. Олексій Михайлович, який відчув себе на троні 

вже набагато впевненіше, а з ним і Боярська дума, на чергове прохання 

Б.Хмельницького відповіли згодою прийняти Україну в підданство. 1 жовтня 
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1653 р. було скликано у Москві Земський собор, який ухвалив «Військо 

Запорізьке з містами і з землями прийняти під государеву велику руку», та 

оголосити війну Речі Посполитій [5]. 

Тоді ж, на початку жовтня, Б. Хмельницький, розгромивши поляків біля 

Жванця (на південь від Кам'янця-Подільського), зміг відновити умови 

Зборівського договору. 

В Україну було направлено російське посольство на чолі з боярином 

Бутурліним. 8–9 січня 1654 р. у Переяславі за великого збігу народу на Раді 

Запорізького козачого війська Богдан Хмельницький проголосив про 

приєднання України до Росії. Усі учасники Ради присягнули Росії: «Бути їм із 

землями та з містами під государевою високою рукою навіки невідступним» [6, 

с. 112]. 

Незабаром у Москві було підписано «Статті Богдана Хмельницького», які 

фіксували права та привілеї Війська Запорізького, козацької старшини, 

української шляхти, великих міст – значно ширші порівняно з тими, якими вони 

користувалися за панування Речі Посполитої. Україна мала керуватися 

гетьманом, на місцях зберігалися полкові військово-адміністративні органи, а 

реєстр було визначено у 60 тис. осіб. Але верховною владою в Україні відтепер 

вважався московський цар [7, с. 25]. 

Отже, узагальнюючи наведене, слід зазначити, що для повстання під 

проводом Б. Хмельницького характерно таке. По-перше, відсутність контактів 

повсталих із Росією. Союз із Московією ще не входив до планів Б. 

Хмельницького. По-друге, російський уряд не мав достовірної інформації про 

події в Україні. У його очах Б. Хмельницький виглядав зрадником законного 

короля та союзником кримських агресорів. По-третє, на думку Московії, значно 

серйознішу небезпеку, ніж Б. Хмельницький, представляли кримські татари. Для 

боротьби з ними на прохання польської влади на українські землі Речі 

Посполитої планувалося направити російські війська. Спрямовані гінці мали 

з'ясувати, куди саме слід направити війська, але на той час повстання охопило 
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всю територію Лівобережної України, і російські гінці потрапили до рук козаків 

Б. Хмельницького. Це викликало затримку з надсиланням російських військ на 

Україну, а тим часом до Москви надійшли докладні та достовірні відомості про 

те, що в Україні фактично розгорнулася народна війна проти «ляхів» та 

католицької церкви, і це призвело до серйозних змін у політиці російського 

уряду. 
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B. Khmelnytsky's relations with Muscovy 

Abstract: the historical preconditions of B. Khmelnytsky's relations with Muscovy 

are determined. The historical circumstances and stages of formation of bilateral 

relations between the then Ukraine and the Moscow Empire are outlined. The main 

historical events that led to the alliance with Muscovy are outlined. The circumstances 

of B. Khmelnytsky's appeal to the Moscow tsar with a request for a protectorate have 

been studied. 

Key words: uprising, Ukraine, Muscovy, tsar, Polish-Lithuanian Commonwealth, 

agreement, treaty. 
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партизанського з’єднання під проводом С. А. Ковпака у 1941-1942 році на 

території сучасного Шосткинського та Конотопського районів. 

Ключові слова: Друга світова війна, Сумське партизанське з’єднання, 

Путивльський партизанський загін, партизани. 

Сумщина – колиска  партизанської слави. Саме на території Сумської 

області у роки Другої світової війни зародився партизанський рух під проводом 

Сидора Артемовича Ковпака – двічі  Героя  Радянського Союзу, який відіграв 

значну роль у визволенні Батьківщини з рук німецьких окупантів [4]. 

Метою даного дослідження є аналіз формування та підготовки 

партизанських загонів, перебігу подій рейдів під проводом С. А. Ковпака на 

території Конотопського та Шосткинського районів Сумської області. 

Аналіз досліджень з даної теми свідчить про багату матеріальну базу, яка 

дає інформацію  про початкові етапи регіональних рейдів та повномасштабний 

рейд від Путивля до Карпат під проводом С. А Ковпака. З численних праць, 

архівних документів, воєнних щоденників, листів та спогадів командирів, самих 

партизан С. А. Ковпака «Від Путивля до Карпат», В. С. Руднєва «Щоденник 

комісара Руднєва», Г. Я. Базими, В. М. Кудрявського, І. Г. Токара та інших ми 

можемо проаналізувати та вивчити події того часу. На сьогоднішній день мало 

дослідників цікавляться темою партизанщини більш детально, але слід 

виокремити О. В. Вербового, який присвятив декілька своїх праць Сумському 

партизанському з’єднанню [4, 1, 5]. 

У серпні 1941 року за рішенням Путивльського райкому КП(б)У було 

створено 2 партизанські загони. Перший загін знаходився у Спадщанському лісі, 

його командиром був С. А Ковпак. Другий, під  командуванням С. В Руднєва, 

розташовувався у Монастирському лісі. Пізніше ці два загони були об’єднані в 

один єдиний Путивльський партизанський загін, який складався із 57 бійців, 

командира С.А Ковпака та комісара С. В Руднєва. У цей час почав свою 

діяльність Воргольський партизанський загін під командуванням С. Ф 
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Кириленка, який у жовтні 1941 року також об’єднався із Путивльським загоном. 

[7, 3]. 

У партизани йшли люди з різних сіл та містечок. Основна маса людей 

сходилася з таких сіл як: Литвиновичі, Зазірки, Воргол, Ярославець, Камінь, 

Андріївка, Тулиголове, Дубовичі та ін. Значну частку становили бійці з Путивля, 

Кролевця, Глухова, Конотопу та Шостки. Усі вони ретельно готувалися до 

боротьби з німецькими окупантами, які захоплювали і встановлювали свої 

порядки в селах та містах Сумщини.  За два місяця партизани створили у лісах  

продовольчі та матеріальні бази. Бійці заготовили 4 т варення, 1 т ковбаси, 5 т 

яловичини, 1,5 т цукру, 0,5 т сала, 100 кг макаронних виробів, 1,5 т зернових 

культур, 500 пар білизни, 100 шт теплих піджаків, 75 шт маскувальних халатів 

та 1 т бензину і нафти. У Путивльському партизанському загоні діяла невелика 

пропагандистська група людей, яка мала вплив на жителів сіл Литвиновичі, 

Яцине, і саме завдяки пропагандистському руху виникла активність серед людей, 

яка допомагала партизанам [1, c. 86-87]. 

У середині жовтня 1941 року у Спадщанському лісі партизани відбили 

наступ німців у супроводі двох танків. У ході бою було знищено один танк, а 

інший захоплено бійцями загону. Як зазначав у своїх спогадах С. А. Ковпак: 

«Коли затихли вибухи і згасло полум’я, ми налічили всередині танка дев’ять 

обвуглених трупів. Екіпажі обох машин, що проникли в Спадщанський ліс, 

згоріли живцем» [4, c. 49-52]. 

У цей час у Дубовичах була організована партизанська група, яка стала 

частиною Глухівського партизанського загону під командуванням П. Л. 

Кульбаки. У складі групи було 11 чоловік: А. І. Противень, М.П. Рибалка, А. П. 

Фесенко, Д. І. Фесенко, З. Д. Ковтун, А. Д. Кербут, П. С. Дорошенко, В. Я. 

Дубина, Д. Д. Ковтун, І. Д. Ковтун, І. О. Кравченко. У вересні та жовтні 1941 

року  Глухівський партизанський загін, до складу якого входили 24 бійці, 

здійснив низку диверсій, унаслідок яких було підірвано 2 мости на дорогах 

Глухів - Ярославець,  Глухів - Тулиголово, залізничні мости, підбито 4 
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автомобіля та проведено нальоти на німецькі гарнізони. Восени 1941 року діяв 

Шалигінський партизанський загін,  який у січні 1942 року разом із Глухівським 

загоном увійшли в оперативне підпорядкування Путивльського партизанського 

з’єднання. 22 січня 1942 року партизани спільно провели декілька операцій з 

розгрому німецького гарнізону в с. Слоут, ліквідації  магістралі Москва - Київ  

між станціями Маково та Терещенська, знищення залізничних мостів [2, c. 90-

94, [6]. 

22 лютого 1942 року Путивльський партизанський загін, який налічував 

півтисячі бійців, вирішив перейти в село  Дубовичі, по дорозі розгромивши 

німців біля сіл Зазірки, Ярославець і Тулиголово. У Дубовичах  загін отримав 

звернення від К. Г. Онопченка та В. М. Кудрявського щодо створення 

Кролевецького партизанського загону. У результаті було створено Кролевецький 

загін, який спочатку називався оперативна група № 12 [2, c. 95], [4, c. 91]. 

23 лютого 1942 року у День Червоної армії С. А. Ковпак та С. В. Руднєв 

влаштували парад партизан. Зі спогадів С. А. Ковпака: «Навколо Дубовичів -

великі  Слоутські ліси. Партизани прибували в село на парад у різний час, з 

різних напрямків лісовими дорогами – пішки, на лижах, верхи, саньми. Побувати 

на параді хотілося всім, тому більшість бойових груп  вислала своїми 

представниками на нього всіх вільних од нарядів бійців» [2]. Організатори 

дійства мали на меті перехитрити німецькі війська. С. А Ковпак та С. В. Руднєв 

розуміли, що ворог поряд і може наглянути будь-якої миті. Після проведення 

параду німці направили у Дубовичі 105 Угорську дивізію, яка повністю оточила 

село. Партизанам вдалося перемогти у бою з фашистами, відкинувши їх на 

велику відстань та завдавши значних  втрат. Згодом партизани  пішли у бік с. 

Веселого, яке лежить між Шалигіним та Путивлем. С. А. Ковпак говорив про с. 

Веселе: «Місцевість навколо відкрита: ліс тягнеться віддалік села тільки на 

півночі. Тут були хороші умови для ведення вогню, а це мало для нас неабияке 

значення. Противник здалеку мусив наступати під обстрілом, ідучи глибокою 
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сніговою лавиною.» Після цих подій бійці ще декілька разів відбивали німецькі 

гарнізони у  Дубовичах [4]. 

У травні 1942 року партизани вели бої у Путивлі, після чого вщент 

розгромили противника біля р. Клевень. У той самий час велися героїчні бої біля 

сіл: Тулиголове, Зазірки, Воргол, Мутин, Литвиновичі та р. Сейм. Одним із 

найзапекліших боїв був бій під Литвиновичами, де у травні 1942 року 

розташувався загін С. А. Ковпака. Зі сторони м. Кролевець німці відправили загін 

мадяр, щоб розправитися з партизанами. За 4 км від села відбувся бій з нерівними 

силами. Партизани, стомлені попередніми боями, змушені були відступити в ліс 

Мариця, що неподалік від Воргола. Після цього армія ворога почала жорстоку 

розправу з мешканцями села: палили будинки, грабували сім’ї, вивели населення 

в центр села і спрямували на них гармати. Над людьми, які мали хоч якийсь 

зв’язок з партизанами, знущалися з особливою жорстокістю [2], [6]. 

Отже, перед виходом партизан у великий рейд до Правобережної України 

ковпаківці пройшли низку перешкод і боїв проти німців на території 

Конотопського та Шосткинського районів Сумської області і цим самим набули 

певного досвіду, який став у нагоді в майбутніх боях. Завдяки ретельній 

підготовці бійців та вмілому командуванню С. А Ковпака та С. В Руднєва 

партизани з легкістю здобували перемоги у сутичках з ворожими гарнізонами. 

Гарні відносини та підтримка місцевого населення з сіл та містечок 

Конотопщини та Шосткинщини сприяли успіхам ковпаківців у визволенні 

територій. 
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Анотація. У даній статті розповідається про людей, які рятували євреїв 

під час Голокосту 1941-1944 років. Автором були досліджені події , які 

відбувались у Вінницькій області. Темa прo Прaведникiв Свiту нa 

пoстрaдянськoму прoстoрi пoчaлa пiднiмaтися єврейськими oргaнiзaцiями 

кoлишнiх в'язнiв геттo i кoнцтaбoрiв, тaк як серед їх членiв булa великa 

кiлькiсть тих євреїв, якi були врятoвaнi не євреями. Нa сьoгoднiшнiй день, це 

питaння не дo кiнця дoслiджене.  

Ключові слова: Євреї, праведники народів  світу, праведники Вінниччини, 

Голокост, Друга світова війна. 

Метою нацистського рейху було становлення світового панування. Задля 

цього нацисти були ладні знищувати цілі народи. Гітлер сказав : «тільки німець-

арієць є те, що ми називаємо словом людина» [3]. Інші народи в його ідеології 

були недолюдьми, в тому числі і ми, слов’яни. Проте, найбільше не пощастило 
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євреям – вони взагалі були  поза класифікацією та підпадали під тотальне 

знищення.  

Загалом, друга світова війна нам показала злочини проти людства, настільки 

страшні, що про них часто не прийнято говорити. Це те, про що хочеться забути. 

Проте, ми не маємо права про таке забувати, а особливо про тогочасних героїв, 

які в тих умовах не втратили людяності, не боялись боротись і врятували 

мільйони життів.  

Першими їх на собі відчули євреї. Гітлер одразу почав  остаточне вирішення 

єврейського питання. Було прийнято рішення про знищення 11 мільйонів 

європейських євреїв. Для цього  створили 4 спеціалізованих групи, яким 

доручилась ця справа. На території України діяла група «С» та «Д». В Україні на 

той час проживало 3 мільйони євреїв. Для початку від них вимагалась реєстрація 

(повідомити ім’я, прізвище, стать та адресу проживання), а також вони мали 

носити на грудях зліва жовті шестикутні зірки. Згодом їм заборонялось 

відвідування будь-яких культурних заходів, освітніх та відпочинкових закладів, 

користуватись громадським транспортом, тротуарами, займатись торгівлею, 

банківськими справами, здійснювати грошові операції, володіти 

радіоприймачами автомобілем чи іншим майном. Єврейські лікарі та аптекарі 

могли надавати послуги лише євреям.  Також їм було заборонено змінювати 

адресу проживання та покидати місцевість. Потім їх усіх було виселено з сіл та 

зосереджено в окремих районах міст, в так званих гетто. На території сучасної 

Вінниччини було створено 65 гетто в німецькій зонні окупації і близько 40 в 

румунській зоні, так званій Трансністрії. Цю територію було заборонено 

покидати. Їжа та інші засоби для життя туди постачались в мінімальних 

кількостях, аби забезпечити існування. З часом почалися погроми та розстріли 

євреїв. Люди масово почали шукати порятунку на східних територіях України, 

де зосереджувались радянські війська, та в Трансністрії – вважалось, що там є 

шанс на порятунок, бо там не відбувалися розстрііли. Хоча, в тамтешніх таборах 

євреї гинули від важкої праці, поганих умов прожиття та хвороб, які 
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спричинялись найчастіше антисанітарією.  Під час таких акцій у вересні 1941 та 

16 квітня 1942 у Вінниці загинуло біля 20 тисяч євреїв. За словами очевидців їх 

розстрілювали біля лісу за містом. 7 листопада 1941 у Немирові - 2680 осіб [2]. 9 

і 16 січня 1942 в Хмільнику було вбито 7040 людей [4]. Загалом, на Вінниччині 

під час Голокосту було розстріляно та замучено 205 тисяч євреїв.  

Але, все ж таки,  деяким євреям доля послала шанс на порятунок. Цим 

шансом ставали звичайні пересічні люди. І на мою думку, їм приділено мало 

уваги та визнання. Мова йде про праведників народів світу. 

Праведник народів світу – це почесне звання, що присвоюється від імені 

Ізраїлю людям не єврейської національності, які у важкий момент протягнули 

євреям руку допомоги, проявили героїзм та ризикували своїм життям задля 

їхнього порятунку. Ці звання носять вихідці з 44 країн світу. Україна в цьому 

списку займає 4 місце і налічує 2544 героїв. Проте, імена цих людей не часто десь 

можна побачити, на відмінну від широко відомих Оскара Шиндлера, Ірени 

Сендлер, Леопольда Сохи чи Якова Сухенка, про яких зняті фільми чи написані 

книги. В одній Вінницькій області було 500 праведників. Такі люди були, 

напевно, в кожному районі. Також є згадки про праведників з мого сусіднього 

села Корделівки Калинівського району Вінницької області, ними є сім’ї 

Козачковської Лариси та Карпики Майї, внучки праведника Туровського Юрія 

[1]. 

 «Я не вважаю себе героєм, я і моя сім’я робили те, що мали», -  каже у 

своєму інтерв’ю для німецько-української медійної платформи «DW» один із 

праведників, що живе у с. Війтівці Липовецького району, Назаренко Василь 

Мусійович. Його сім’я переховувала жінку Анну з її  дитиною Бетою з другої 

половини серпня 1941 по 7 січня 1944 років.  Василь Мусійович розповідає, що 

євреї тікали в села, просили їжі та переночувати. Так до них і попросилась Анна, 

а на ранок попросила, аби ми їй допомогли [8]. Його тато Мусій Васильович, 

скликав сімейну нараду, де всі проголосували за рішення допомогти. Потім 

жінка ще сказала, що її дочка зараз перебуває в гетто. Було вирішено, що його 
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сестра піде в Липовець (за 18 км) і спробує відшукати дівчинку. Вона швидко 

знайшла її по опису і привела додому. В них існували спеціальні знаки на 

випадок обшуку чи ще якоїсь не певної ситуації : той, хто перебував в хаті, мав 

швидко сповістити перехованок, ті ж мали вилізти у вікно і бігти в поле чи річку, 

що були за хатою [9]. Також в цей час невпинно поширювалась німецька 

пропаганда. Були оголошення, що ті, хто переховує євреїв будуть розстріляні, а 

будинок зрівняний з землею. «Тому ми коли лягали спати – не знали чи 

прокинемось ранком живі. І своїх сусідів боялись більше, ніж німців» - пригадує 

наш герой. По закінченню Голокосту Анна з Бетою переїхали у Вінницю. Їхні 

сім’ї листувались щотижнево протягом багатьох років, аж до смерті Беати [10]. 

Багато таких схожих історій можна зустріти з Літинщини, Брацлавщини, 

Шаргородщини, Барського, Погребищецького та інших районів. Українці  євреїв 

не лише переховували та надавали засоби для існування, хоча часто самі нічого 

не мали, а і допомагали зробити нові документи, переїхати в більш безпечніші 

області держави, деякі видавали їхніх дітей за своїх, якщо раптом потрібна була 

медична допомога, також відомі випадки всиновлення дітей заради їх спасіння. 

Прізвища родин Бедеха Максима, Байдак Олександри, Богорад Ніни, 

Афаначенко Хавронії, Ситнюк Єфросинії та багатьох інших, будуть назавжди 

викарбувані на Стіні Честі в Саду Праведників у Яд Вашемі в Єрусалимі та 

занесені в історію як людей, що проявили справжній героїзм та людяність  [6]. 

Також очевидці кажуть, що велика кількість євреїв йшли в партизани. В 

архівах вказано про 300 партизанів єврейського походження на Вінниччині. 

Серед них такі імена як: Берта Вулинська, Бася Цукерман, Арон Плафер, Микола 

Кац та інші [7]. 

Щорічно 14 травня в Україні відзначають День пам’яті праведників народів 

світу. На жаль, багато імен залишились нам невідомими, адже за часів СРСР це 

питання не досліджувалось, швидше, навіть, замовчувалось. До часів 

незалежності України було відомо лише про 100 праведників. Ця тема і досі 

залишається малодослідженою, тому ми маємо сприяти поширенню цієї 
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інформації, маємо говорити про тих людей, які ризикуючи власним життям, які 

не маючи ніякої зброї, крім совісті, самі не підозрюючи того, можливо, врятували 

цілу націю. Ми маємо наслідувати прикладу праведників народів світу, адже як 

ми бачимо історія циклічна [5]. 
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                                    Righteous people of Vinnytsia region  

        

     Abstract. This article describes the people who saved Jews during the 

Holocaust of 1941-1945. The author investigated the events that took place in 

Vinnytsia region. In difficult times, Jews were forced to hide. It would be extremely 

difficult and dangerous to hide without assistance. All concerned people extended a 

helping hand to the Jewish people. And people did all this unselfishly, risking not only 

their lives, but also the lives of their families. These people are called the righteous 

peoples of the world. The topic of the Righteous Among the Nations in the post-Soviet 

space began to be raised by the Jewish organizations of the former prisoners of the 

ghetto and the concentration camp, as well as among their members. To date, this issue 

has not been fully explored. Every year new facts of Holocaust events appear on the 

territory of Ukraine. 

     Key words: Jews, righteous peoples of the world, righteous people of Vinnytsia 

region, Holocaust, World War II. 
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Трансформація поліетнічності сільського населення на сучасному 

етапі  (на прикладі чесько-українського села Миколаївка Хмільницького 

р-ну Вінницької обл.) 

 

У статті на прикладі двоетнічного (чесько-українського) села 

продемонстровано основні сфери етнічної культури, де нині формуються 

полікультурні традиції . 

Ключові слова: полікультурність, поліетнічність, традиції, чеська 

громада, чехи- колоністи. 

Постановка проблеми. На перший погляд глобалізаційні процеси ведуть 

до спрощення варіативності етнічних культур, утім дослідження свідчать, що 

трансформація етнічних культур може відбуватися різними шляхами. Один з них 

– це формування полікультурних традицій в поліетнічному середовищі.   

Мета: висвітлити особливі прояви полікультурності одного з сільських 

населених пунктів Вінниччини – чеського села Миколаївка, Хмільницького 

району Вінницької області. Основою дослідження є авторські польові 

спостереження 2019–2021 рр. та матеріали польових експедицій до с. Миколаївка 

2010 р. студентів Вінницького державного педагогічного університету ім. М. 
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Коцюбинського під керівництвом І. М. Батирєвої, Н. В. Жмуд, що нині 

зберігаються у фонді архіву лабораторії з етнології та культури Поділля 

історичного факультету [5].       

Актуальність визначається необхідністю вивчення сучасних 

глокалізаційних процесів у сільській місцевості. Село Миколаївка цікаве тим, що 

до сьогодні, попри глобалізаційні процеси, понад 100-річний розрив з 

материнської територією та тісний контакт з українським населенням місцева 

чеська громада зберігає особливості етнічної культури. Її предки емігрували з 

Чехії у 1860-70-х рр. Змінювалися кількість населення, політична та економічна 

системи в країні, йшли міграційні процеси, втім місцева громада продовжувала 

зберігати свою оригінальність. Основним чинником, що не дав їй розчинитися в 

навколишньому українському середовищі, було чітке осмислення себе як 

представників чеського народу в способі життя, мові, звичаях, піснях, кухні. Ця 

спадщина бережно передавалася новим поколінням. Причому нині 

спостерігається те, що люді, які не мають чеського коріння, але проживають у 

селі, пишаються приналежністю до місцевої громади і досить активно 

переймають деякі чеські традиції.  

Внаслідок дослідження виявлено, що найкраще до сьогодні збереглися такі 

традиції чеського народу, що перейнято й представниками українського етносу:  

1. У місцевому житлі традиційно споруджується мансардний поверх, 

високий двоскатний дах, лучкова надвіконна перемичка, що виконувала функцію 

сандрика з дугоподібним фронтоном. Доволі часто й досі під одним дахом 

будується житло для людей і хліви для утримання худоби, птиці та іншої 

живності.  

2. Традиційним є збереження національної кухні. Чеській кухні 

притаманні холодні, м’ясні, пекарські страви: «buraček», «kucmoch», «salticon», 

«kramflajš», «iternice», «paprikač» «koláče», «preclyky», «podǔšky», «ružičky» a 

dorty «lymony», «smetánik», «medovik», що й сьогодні користуються 

популярністю у односільчан поза етнічної приналежності [1].  
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3. Поліетнічна духовна культура. Одне з католицьких свят, яке 

святкують чехи 6 грудня, це – «Mikulaš». В оселях, де є маленькі діти, чекають 

гостей. Це прихід Святого Мікулаша з ангелами та чортами. Для слухняних діток 

чекають у торбинці подарунки, а розбишакам чортинята дають різку [4]. Хоч 

переважна більшість чехів прийняла православну віру, але Різдво Христове, 

Новий рік та Паску святкують за католицьким календарем. Нині у змішаних 

чесько-українських родинах святкують двічі: за католицьким та православним 

календарем [4]. 

Коли дерева вкривалися листям, влаштовували «маївку». «Май» – це тонка 

ялинка із зеленою кроною. Першого травня усі закохані юнаки мали можливість 

освідчитись у коханні дівчині. Парубки ставили деревце біля хати своєї коханої. 

Проте ялинку наряджали хустинами, квітами, фігурками, цукерками. 

Коли людина віджила свого віку, вона постає перед Богом, увійшовши у 

вічність. У сім’ях, де тече кров переселенців чехів-колоністів, зберіглася молитва 

на чеській мові. Приходять «бабічки» та моляться і співають за упокій душі. 

«Dušičky» – поминальні дні, що припадають у перші дні листопада, 

присвячені пам’яті померлих. День всіх святих, що не мають протягом року 

власного свята – 1 листопада. А 2 листопада – День поминання покійних родичів. 

В день Душечок всі жителі села збираються біля могилок, прикрашених 

різнобарв’ям квітів хризантем і запалюють свічки, згадуючи своїх рідних у 

молитві. У цей день можна почути слова «Тілу спокій, душі мир». Вважається, 

що молитва живих допомагає душам очиститися від свої гріхів. Цей день в селі 

відзначається не лише чехами – він є поминальним днем для всіх сельчан 

незалежно від національності. 

4. У місцевій школі за сприяння директора Л.Я. Лановик (уродж. 

Рішан) існує факультатив вивчення чеської мови та пришкільний музей культури 

та побуту села. Ларисою Ярославівною, чешкою за походженням, створений 

чеський народний аматорський фольклорно-етнографічний ансамбль 

«Студанка», який бере участь в районних, обласних, всеукраїнських та 
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міжнародних краянських конкурсах. У такий спосіб українське населення села 

також засвоює чеську культуру.  

У 2016 р. загальноукраїнський телеканал «Перший» зняв художньо- 

документальний фільм у рубриці «Чехи і Україна»: «Історія одного 

переселення». Де основними героями стали миколаївські нащадки чехів- 

колоністів [2]. 

Висновки. Попри час село Миколаївка залишилося маленькою скалкою 

своєї батьківщини Чехії, причому навіть сьогодні в орбіту його культури 

втягується й місцеве українське населення. І це не завжди стосується чесько-

українських родин. Навіть приїжджі із сусідніх сіл поступово переймають деякі 

елементи культури чеського етносу. 
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Значення історичної науки для сучасного суспільства 

 

У статті розкривається значення історичної науки для сучасного 

суспільства. Пояснюється сучасний стан української історії. Виокремлюються 

основні проблемні моменти даної теми та попри їх наявність робиться акцент 

на перспективи подальшого розвитку історичної науки. 

Ключові слова: історія, історіографія, соціальні події, історизм, 

суспільний лад. 

Історія – це наука про об'єктивний історичний процес. Найчастіше термін 

«історія» використовується для позначення людської історії. У такому розумінні 

історія є минула соціальна дійсність, події та здійснення минулого суспільного 

життя. Історією можуть називатися потік соціальних подій – війни, мирних 

договорів, географічних експедицій, фази економічного розвитку, наприклад, 

історія феодалізму, історія розвитку стилів у мистецтві.  

Сучасний стан української історичної науки позначений рядом обставин, які 

мають проблемний характер. Певну їх частину українська історія отримала «у 

спадок» від радянської та діаспорної історіографій, інші ж, навпаки, стали 

проявом незадовільного фінансування та організації уже за часів незалежної 

Української держави, решта ж є свого роду «хворобами становлення», яких 

зазнає кожна історична наука у певний момент. Попри наявність вказаних 

проблемних моментів, сучасна українська історична науки має значний 

потенціал і всі перспективи для свого подальшого зростання. 

Для адекватного розуміння історії важливим є історизм. Це принцип 

підходу до явищ минулої історії, який орієнтує на її особливість, неповторність, 

несхожість на ту історичну епоху, в якій ми живемо. Цей принцип необхідний, 

щоб ми не перекручували історію, не приписували б сучасні поняття та уявлення 

людям минулого. Пізнання історії важливо для розуміння сьогодення та 

майбутнього. Ми не можемо правильно зрозуміти ті проблеми, з якими ми 

стикаємося сьогодні, якщо не знаємо тих. подій та причин, що призвели до 
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нинішнього стану. Досвід історії вчить людей, але тільки в тому випадку, якщо 

люди здатні слухати. Деякі з науковців вважають, що той, хто не пам'ятає свого 

минулого, засуджений на те, щоб пережити його знову [1]. 

Вивчення історії пов'язані з великими труднощами, оскільки об'єкт 

вивчення – минуле. Одне з головних завдань історика, на мою думку, це описати 

все так, «як воно було насправді», щоб показати поступовий розвиток 

суспільства, де один суспільний лад закономірно змінюється іншим. Можна 

сказати, що реальність історії проявляється насамперед у дії суспільних законів... 

[2]. Ніхто, наприклад, не зможе, взявши якийсь один момент із життя 

суспільства, встановити дію закону відповідність виробничих відносин 

характеру та рівню розвитку продуктивних сил. Цей закон виведено на основі 

вивчення значного відрізку шляху, пройденого людством. 

Вивчення історії України може слугувати чинником патріотичного 

виховання молоді, дає їм можливість зрозуміти основні явища та процеси 

суспільного життя українського народу та народів, що населяли Україну в 

минулому, сформувати стійку систему знань з історії України; вміти самостійно 

пояснювати минуле; вміти розуміти і аналізувати суспільно-політичні реалії 

нашого сьогодення. 

Отже, відображення історичної дійсності є її реконструкція, відтворення. 

Завдання історичного пізнання, як і будь-якого іншого, полягає в тому, щоб дати 

максимально вірний зліпок з реальності, але в історії ступінь відносності, 

гіпотетичності знання більше, ніж будь-де. 
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Історія с. Красненьке Вінницької області: Історіографія та джерельна 

база дослідження 

 

Анотація. У статті основну увагу звернено на аналіз основної наукової  

літератури та джерел для вивчення історії с. Красненьке. 

Ключові слова: історіографія, с. Красненьке, Вінниччина. 

Історіографія як спеціальна галузь історичного знання є найважливішою 

складовою частиною історичної науки. Історична наука пройшла довгий і 

складний шлях, і фахівцям необхідно осмислити етапи цього шляху, підвести 

підсумки виконаної роботи і поставити нові завдання. Все це покладається на 

історію історичної науки. Таким чином, історична наука є основою для розвитку 

історіографії. 

Термін «історіографія» (від грец. ίστορία – розповідь, оповідання – та 

γράφω– пишу; буквально – опис, описання історії) є одним з найуживаніших в 

історичній науці, але водночас і найменш точним за адресною спрямованістю. 

У даній статті аналізується історіографія  історії створення та розвитку с. 

Красненьке на Вінниччині з XVII ст. до поч. XXI ст. в дорадянській, радянській 

і сучасній вітчизняній історіографії. Історіографія проблеми, яка покладена в 

основу роботи є не досить достатньою й характеризується наявністю не 

систематичних та уривчастих свідчень з історії села. 

Похилевич Л. І. у праці «Сказания о населенных местностях Киевской 

губернии или Статистические, исторические и церковные заметки о всех 

деревнях, селах, местечках и городах, в пределах губернии находящихся» 

наводить дані про відстань від села до районного пункту та до сусіднього села 

Жорнище, кількість населення та інформацію про Михайлівську церкву, яка 

знаходилась у с. Красненьке [1, с. 314]. 

Загальну характеристику соціально – економічного життя села Красненьке 

подає в себе «Історія міст і сіл Української РСР. Вінницька область» видана у 

1972 р. [2, с. 281]. 
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 Бабенко І. у праці «Сторінки історії Іллінеччини в працях істориків, 

археологів, краєзнавців» вмістив статті, нариси, замальовки та нотатки про село 

[3, с. 26, 29, 48]. 

У праці Радзіха  І. «Собор душі нашої» розповідається про недобудовану 

церкву в Красненькому, та священнослужителів, які правили в селі [4, с.78]. 

Бабенко І. у праці «Іллінеччина в глибині століть і в наш час» наводить  

найперші відомості про село та як розвивалось село в XX столітті [5 c. 223-227]. 

Книга «Крізь плин віків» Радзіха І. містить матеріали про історію села 

Красненьке в XX столітті [6 с.87-88]. 

Вагомий внесок у вивчення історії села зробив Фарисей Д. у своїй праці 

«Село моє Красненьке» виданій у 2004 р., над якою автор працював не один рік. 

У книзі зібрано, систематизовано й опрацьовано сотні архівних документів, 

історичних праць та спогадів звичайних сільських людей, які були очевидцями 

подій. Автор розповідає про істоію села села Красненьке, до початку ХХ ст., про 

події часів Національної революції революції, про Голодомор, війну та 

післявоєнне відродження [7]. 

Брижак Г.,  директор школи, у статті «Ювілей на всі 100.» написала про 

святкування 100-річчя школи [8, с. 3]. Про це ж писав також Волошенюк В. у 

публікації «Красненьківській школі 100 років!» [9, с. 3]. 

Таранюк Є. написав про історію села Красненьке у статті «Село моє щасливе 

і нещасне» [10, с. 2]. 

У матеріалах з архіву «Сведения о национальном составе населения районов 

округа» наводиться інформація про національний склад населення села [11]. У 

наступному фонді є дані про розкуркулених жителів с. Красненького [12]. Також 

тут надається протокол загальних зборів членів с/господарчої артілі «Червоний 

Богатир» [13]. 

Нагорна Д. провела польові дослідження, в ході яких провела опитування 

місцевих жителів. Гороховська Н. розповідала про звичаї та обряди на селі [14]. 

Бойко Надія  розповіла про народний одяг [15]. Фарисей Поліна Яківна повідала 
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про весільні, великодні звичаї та обряди зустрічі весни, також заспівала пісень 

[16]. Волошенюк Віктор розповів про історію села, господарську діяльнісь та 

архітектуру [17].  
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Археологічні дослідження Хмільницького району 

 

Анотація. У даній статті проаналізовано археологічні розвідки, які 

проводились у період 1949-1994 років та детально описано знахідки на 

території Хмільницького району. Це дослідження має на меті, перш за все, 

звернути увагу як науковців, так і пересічних громадян на величезний культурний 

пласт, що залягає на Поділлі, зокрема у  Хмільницькому районі.  

Ключові слова: Археологія, Хмільник, «АБРАСАКС», Петриківці, Трипілля, 

Черняхівська культура, Сандраки, Пізньотрипільська культура.  

 Археологія – комплексна історична наука, що вивчає історичне минуле 

людства за речовими історичними джерелами (стародавні предмети, конструкції, 

споруди, наслідки людської діяльності) або археологічними пам’ятками. На 

території сучасного Хмільницького району знаходилось / знаходиться безліч 

археологічних пам’яток. Проблема в тому, що мало людей знають, які цінні 

пам’ятки було знайдено на території їх малої батьківщини.  
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Мета дослідження: Метою цього дослідження є аналіз зроблених 

археологічних відкриттів на території Хмільницького району та детальний  опис 

цих знахідок в період з 1949-1994 р.  

Аналіз останніх досліджень. За останнє десятиріччя з'явилося багато 

збірок, документів і матеріалів про археологію Вінниччини, нерідко там можна 

зустріти згадки про населені пункти Хмільницького району. Важливою працею 

з мого питання є робота Андрущенка В. П. [8]. Архівні данні показують, що на 

території Хмільниччини було здійснено багато археологічних експедицій. Також 

це питання розглядали такі  дослідники, як Лагодовська О. Ф. [11] та Тарапата Д. 

О. [7]. 

Село Петриківці Хмільницького району дуже багате своїм історичним 

минулим. Жителі села на його території знаходили час від часу цінні, на їх думку, 

речі, але цими знахідками ніхто не цікавився 

 В селі Петриківці в 1954 році місцеві будівельники зводили приміщення 

вівчарника і під час копання котлована знайшли в землі кістки, щось подібне на 

медальйон, черепки від посуду. Місцеве керівництво вирішило, що то останки 

загиблих воїнів, які звільняли село від фашистських загарбників, а тому їх 

перехоронили з почестями на місцевому кладовищі. До цього часу вважається, 

що це могила загиблих радянських воїнів, хоча це далеко не так. 

В наступні роки діти, дорослі знаходили на схилі ставка то черепки, то ще 

якісь «дрібниці», про них повідомляли у керівні інстанції, але реакції на це не 

було. 

В 1973 році в колгоспі будували водовід до одного з тваринницьких 

приміщень, і екскаватор знову почав викопувати кістки та незвичайні речі.  

Серед них учні місцевої школи знайшли медальйон і знову вирішили, що це 

знахідка загиблого нашого воїна, тому вчителі відправили її в  Москву у 

військово-історичний музей [9]. Прийшла відповідь, що діти знайшли цінний 

історичний експонат. Нині цей медальйон в Московському історичному музеї, а 

в сільській раді і музеї міста Хмільника залишилась його фотографія. 
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В інституті археології АН СРСР після ретельного вивчення встановлено, що 

різьблений камінь є стародавнім амулетом з магічним словом «АБРАСАКС», 

написаним грецькими буквами. Цей амулет відомий і як печатка-гемма. 

Потрапила вона на територію села, ймовірно, із Херсонеса або інших міст- 

колоній північного Причорномор’я. 

З одної сторони гемми зображена єгипетська богиня Ізіда – богиня 

родючості, яка сидить на лотосі (у єгиптян символ безсмертя, відродження). 

Перед нею стоїть бог Анубіс – покровитель мертвих. Він зображений у вигляді 

шакала. З другої сторони гемми написано магічне слово «АБРАСАКС» - ім’я 

«верховного керівника небес», в літературному значенні якого сховано число 

365, рівне числу днів у році [10]. 

Ця печатка відноситься до другого століття нашої ери, дуже рідкісна, 

оригінальна своїм зображенням. На території Радянського Союзу таких печаток 

«АБРАСАКС» знайдено всього дві, одна з них в Петриківцях [2], [3]. 

Могильник в селі Петриківці Хмільницького району Вінницької області, 

який був відкритий Б. І. Лобаєм, розташований західніше Північної околиці села 

в урочищі Глинище. Він займає високий лівий корінний берег без іменної 

притоки р. Самець. За останні роки різними господарськими роботами було 

зруйновано не менше восьми поховань, знахідки з яких частково потрапили до 

різних музеїв. Відстань між крайніми зруйнованими похованнями дозволяють 

вважати, що могильники мають значні розміри [3]. 

В 1992 році була сформована експедиція, яку очолив Борис Іванович Любай 

від Вінницького краєзнавчого музею, від інституту археології Академії наук 

України - кандидат історичних наук Борис Вікторович Магомедов та науковий 

працівник національного музею історії України Максим Євгенович Левада. 

На кошти Вінницького музею були проведені невеликі розкопки, загальною 

площею в 44 квадратні метри. Досліджено 6 поховань, з яких 2 були безурнові 

трупоспалення. Під час своєї роботи археологи натрапили на одне з найдавніших 

захоронень, які датуються III-IV ст. нашої ери. Всі захоронені, серед яких була 
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одна жінка і двоє дітей, лежали головами на північ. Захоронення були не 

звичайні, то були заможні люди. Свідченням тому є знайдені в захороненнях 

срібні фібули, защіпки для одежі, срібний амулет, скляні прясла, намисто, срібна 

монета. Є припущення, що в Петриківцях археологічні розкопки проводились на 

захороненнях одного з готських племен, яке там мешкало на другому березі 

річки. Поселення було великим, за припущенням археологів, воно тягнеться 

понад річкою більше двох кілометрів. 

Могильник дав різноманітний речовий матеріал. Гончарний посуд, 

характернийний для Черняхівської культури: миски відкритого та закритого 

типів, столові та кухонні горщики, столовий дворучний глек, кубок. Ліпний 

посуд представлений двома посудинами з іксовидними ручками та однією 

рустованою поверхнею типу «шаленурне». Ця кераміка характерна для 

пам'ятників Вльбарської культури. Крім того, знайдено гребені з оленячого рогу, 

бронзові прикраси, намисто, тощо. Датуючими предметами на могильнику є 

фібули, пряжки та гребень. Дві бронзові і одна білокова підв’язані фібули 

датуються другою половиною ІІІ – першою чвертю ІV ст. Фрагментована фібула-

монстр відноситься до середини – кінця III ст. Бронзова язичкова пряжка 

датується більш широко – IV ст. Гребені представлені двома екземплярами з 

трапецієвидною спинкою. Вони існували починаючи з другої третини ІІІ ст. У 

шарі могильника знайдено підвіску з срібної римської монети [1], [8 с. 92-94]. 

Розкопки велися в Петриківцях в 1992, 1993 та 1994 роках. Планувалося, що 

ця робота розтягнеться ще на 3-4 роки, а можливо й довше, бо це з найбільше 

захоронення ІІІ-IV століття нашої ери, яке відоме в науці. На жаль, за браком 

коштів розкопки в селі після 1994 року більше не проводяться. 

Звіт про розкопки могильника Черняхівської культури в селі Петриківці за 

1993 рік знаходиться в сільській раді. 

В селі Петриківці знайдено і досліджено найбільше в Європі залишки 

Черняхівської культури II ст. н.е. [4]. 

Підсумовуючи, під час розкопок було знайдено: 
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 - кераміка ІІ ст. н.е., 

 - вироби з бронзи/голки/фібули, 

 - кістяний гребінець, 

 - бурштинові підвіски, 

 - скляні буси, 

 - прясла глиняні, 

 - залізний ніж і пряжка, 

 - монети Римської імперії, 

 - печатка – гемма. 

 Залишки культур різних періодів було знайдено і в інших селах райогну: 

1) Село Білий Рукав 

Черняхівське поселення Білий Рукав 2 – на правому березі ріки Хвоса на 

схід від траси Бердичів – Хмільник, розміри – 500 на 100 метрів. 

Біля села зі східного боку на березі ріки Мезяри – вали і насипи, тут 

попадаються черепки і цеглини, брама в городище була зі сходу і заходу. За 

переказами, тут було якесь містечко [1], [5]. 

2) Село Великий Острожок 

Черняхівське поселення Великий Острожок 1 – на правому березі ріки 

Витхла за західною околицею села, розміри – 400 на 100 метрів. [1], 

Поселення Черняхівської культури Великий Острожок 2 – на лівому березі 

притоки ріки Витхла за 2,4 кілометри на схід від села, розімри – 500 на 50 метрів 

[5],. 

3) Село Голодьки  

На східній околиці Голодьків, на площі 8 – 12 гектарів – трипільське 

поселення. В північно-східній околиці села Голодьки – черняхівське поселення. 

На північній околиці Голодьків, в урочищі Шабашова – давньоруське поселення. 

В одному кілометрі від села на схід, в урочищі Шабашова, на високому і 

крутому пагорбі – городище, яке називають Замчище. Це городище круглої 

форми, займає біля двох гектарів, обнесене валом з двома глибокими ровами. 
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Відстань між ровами – 13 метрів. Замчище має в довжину і ширину 130 метрів. 

В селі Голодьки є ще одне давньоруське городище Х – ХІ століть нашої ери. 

На правому березі ріки Буг – вали, які оточені з півночі рікою, а з півдня – 

яром. Вали йдуть півколом, і місцевість, які вони оточують, має площу біля 

одного гектара [1], [5]. 

4) Село Грушківці 

Обстежено два відомих раніше городища з метою локалізації та 

встановлення їх культурно-хронологічної приналежності. Городище Грушківці 

Хмільницького р-ну — локалізоване та зафіксоване точне місцезнаходження. 

Обстежено стан укріплень. Городище знаходиться на землях с. Грушківці 

Байківська с/р у лісі. Має майже округлу форму, добре збережений вал та рів 

практично по усьому периметру, висота валу з напільного боку не перевищує 2 

м. Із західного боку городище має понижений майданчик, оточений додатковим 

валом, висота валу не перевищує 1 м. Загальна площа городища разом з 

додатковими укріпленнями 0,98 га. На території майданчика виявлено 

підйомний матеріал, який дозволяє попередньо віднести городище до часу 

існування уличів (Х—ХІІ ст.). На полі, розташованому на іншому березі ставу, 

на захід від городища на площі у 3 га зібрано різночасовий підйомний матеріал, 

серед якого фрагменти кераміки неолітичної доби, східно-трипільської культури 

(етап BII—CI), епохи бронзи (тшинецька культурно-історична спільність) 

(визначення кераміки здійснене співробітниками відділу енеоліту — бронзової 

доби ІА НАНУ Д. Чорноволом, С. Лисенком). Багатошарове поселення отримало 

назву Грушківці 1. Територія поселення розорюється [12].  

5) Село Гулівці 

Обстежено городище у с. Гулівці (кол. Комунарівка), яке згідно паспорту 

об’єкту 1965 р. є городищем Х—ХІ ст. На городищі встановлено охоронний знак. 

За результатами візуального обстеження можемо стверджувати, що укріплення є 

пізньосередньовічного або ранньомодерного часу. Якщо на цьому місці і було 

городище середньовічного часу, воно сильно переплановане і з’ясування 
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наявності на ньому середньовічного шару потребує додаткових досліджень. 

Укріплення сильно пошкоджені господарською діяльністю, на території 

городища розташовані приватні садиби. Збережена частина городища становить 

0,67 га. [12].  

          6)Село Широка Гребля 

На південній (або східній) околиці села Сандраки, в урочищі Пагурок (800 

– 900 метрів від поселення в урочищі Кам’яний Яр), на мису височини, 

розташованої над долиною невеликого безіменного струмка, що впадає в ріку 

Південний Буг – поселення Трипільської культури, бронзової доби, 17 – 18 

століть та скіфське городище. Городище називається Замчище, півкілометра на 

південь від села і один кілометр від Ріки Буг. Це овал, оточений ровом довжиною 

260 метрів, довжина городища. Найбільший діаметр городища – 90 метрів, 

ширина – 56 метрів. Поверхня рівна, за переказами тут було місто Заголов’я. З 

боку долини струмка схили Пагурка круті. Із сходу та півносі розрашовано 

невеликів яри. Північно-східний бік Пагурка є напільним і сполучає його з 

похилими схилами плато, яке плавно спускається до долини Південного Бугу. З 

напільного боку рів і вал, які добре помітні. Поруч розрашовані рів і вал, які 

майже розорані. 

Трипільське поселення – на східній околиці села, в урочищі Кам’яний Яр. 

Пам’ятка знищена внаслідок руйнації яру. На північній околиці села – поселення 

доби бронзи. На південь від села – поселення бронзового віку. У центрі села – 

зарубинецьке поселення. На схід від села – поселення Черняхівської культури. 

На південь від села – поселення VIII – IХ століть [1], [4]. 

7) Село Курилівка 

На південний схід від Курилівки, в урочищі Кругляк – трипільське 

поселення. На південній околиці села, на пагорбі біля русла ріки Південний Буг 

між урочищами Фільварок та Максимівка – трипільське поселення, простежена 

площа пам’ятки 50 гектарів. На захід від Курилівки – черняхівське поселення. У 
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центрі Курилівки – поселення черняхівської культури. На західній околиці 

Курилівки – черняхівське поселення.  

В трьох кілометрах від Курилівки, в лісі на високому місці – городище, яке 

називається Замчисько. Чотирикутник довжиною 360 метрів, шириною 310 

метрів і периметром 1350 метрів. Зі всіх боків обведене валом, ворота – з півдня. 

Займає площу біля шести гектарів [5]. 

Висновки: Проаналізувавши ці документи та свідчення, можна зробити 

висновок, що Хмільницький район багатий на археологічні пам’ятки різних 

часів. Також в деяких селах знаходяться дуже унікальні пам’ятки, наприклад, 

печатка-гемма з села Петриківці.  
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Archaeological research of the Khmilnitsky district 

 

Abstract. This article analyzes the archaeological reconnaissance that was 

conducted in the period 1949-1994 and describes in detail the findings on the territory 

of Khmilnitsky district. This study aims, first of all, to draw the attention of both 

scientists and ordinary citizens to the huge cultural layer that lies in Podillia, in 

particular in the Khmilnitsky district. 

mailto:cool.alex240500@gmail.com


 

 

342 
 

Key words: Archeology, Khmilnik, «ABRASAKS», Petrikovtsy, Trypillia, 

Chernyakhovskaya culture, Sandraki, late Trypillian culture. 

 

 

УДК 94:794.1 

Сидорика В. І. 

група 2542 

 Національний університет кораблебудування  

імені адмірала Макарова  Миколаїв, Україна.  

vladiksidorika@gmail.com 

Федоренко М. О. 

кандидат історичних наук, доцент  

кафедри соціально-гуманітарних дисциплін,  

Національний університет кораблебудування  

імені адмірала Макарова  

Миколаїв, Україна. 

 m.o.fedorenko@gmail.com 

 

Вплив історичних шахових особистостей на становлення морально-

вольових якостей молодих спортсменів 

 

«Шахи – це за формою гра,  

за змістом – мистецтво,  

а за труднощами оволодіння грою - наука». 

 

У статті досліджуються вплив історичних шахових особистостей; 

гросмейстерів, чемпіонів світу та їх вплив на формування морально-вольових 

якостей молодих спортсменів – шахистів. Наведено висловлювання, які і 

сьогодні мають особливий сенс у багатьох життєвих ситуаціях. 

Ключові слова: морально-вольові якості, історичні шахові особистості, 

спортсмени – шахисти. 

 

mailto:hamisek@ukr.net
mailto:hamisek@ukr.net


 

 

343 
 

Формування морально-вольових якостей молодих спортсменів – шахистів 

неможливе без врахування досягнень та шляхів подоланих видатними шахістами 

світу які творили історію шахів. 

Шахи – прообраз життєвої боротьби… Вони корисні для навчання боротьбі, 

якою пронизане життя. Ми повинні розвивати у собі потрібні сили. Для 

діяльності в умовах протиборства. Це висловлювання другого чемпіону світу, з 

шахів, – Емануіла Ласкера. Тому без досягнення стійких морально-вольових 

якостей молодим спортсменам – шахистам неможливо ставати переможцями в 

цій життєвій боротьбі. 

Мета статті – показати вплив історичних шахових особистостей; 

гросмейстерів, чемпіонів світу на гартування щойно сформованих морально-

вольових якостей молодих спортсменів – шахистів і присвячена ця робота. 

З історії шахів ми знаємо, що інколи протиборство приймало жорсткий, 

безкомпромісний характер, «на грани фола». Так наприклад, матчі; Ласкер-

Капабланка, Капабланка-Алехін, Карпов-Корчний та деякі інші проходили в 

зовсім не дружній обстановці. Невиправданна агрессивність, жорстке 

протиборство, заздрість, бажання досягти перемоги будь-якою ціною 

зустрічаються в спортивному житті. І шахи – не виняток. Витримати таке 

навантаження можливо тільки при загартованих морально-вольових якостях, 

особливо у молодих спортсменів – шахістів. 

Навчитися витримувати тиск, прессінг, зберігаючи самоконтроль, – важливо 

як для шахів, так і для повсякденної реальності. 

Морально-вольові якості - це термін з галузі спорту, де завжди є 

протиборство. В шахах це протиборство навичок, розумових здібностей, волі, 

раціонального мислення, уважності, самоконтролю, вмінню концентруватись на 

головному та багатьох інших якостей.  

«У процесі занять та гри в шахи розвиваються якості, важливі для 

повсякденного життя, що формують особу людини, це її морально-вольові 

якості»: – Гаррі Каспаров, чемпіон світу. 
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Раціональність. 

Дуже важливо навчитися мислити раціонально. Мислення – саме те, чим усі 

ми займаємось у житті чи не щохвилини. У процесі гри спортсмен – шахист 

постійно вирішую одну і ту ж задачу – вибір кращого рішення. Кращий тренажер, 

ніж шахи, важко навіть уявити. Ще один найважливіший параметр нашого життя 

– час. Шахісту дається певний час на обміркування. І це змушує його раціонально 

розподіляти, щоб банально не прострочити час, що равносильно поразці.  

Увага. 

Важливо вчитися уважності, самоконтролю, вмінню концентруватись на 

головному. І в процесі гри уважність, концентрація уваги розвиватимуться самі 

собою. 

Інтуїція. 

Інтуїція – річ загадкова, але багато в чому Грунтується на досвіді, часто 

неусвідомленому. Часто і в житті ми покладаємося на інтуїцію тоді, коли важко 

ухвалити рішення на основі логіки. «Шахи – чудовий тренажер для розвитку 

інтуїції»: – Тигран Петросян, чемпіон світу. 

Аналіз. 

Долучаючись до шахової гри спортсмен починає розуміти, що виграш ніхто 

не піднесе, як «на блюдечку подати». Необхідно докладати розумових зусиль. 

Неусвідомлено молодий спортсмен викроистовує логічне мислення, розвиває 

аналітичний апарат. Вчиться знаходити головне, аналізувати дані та знаходити 

рішення на основі узагальнення. «Шахи вчать вірно оцінювати свої сили, 

аналізувати, логічно мислити, не кажучі вже про те, що шахи развивають 

пам’ять»: – Хосе Рауль Капабланка, чемпіон світу. 

Відповідальність. 

Відповідальність йде пліч-о-пліч з самостійністю. Результат партії залежить 

тільки від тебе, від твоїх знань, ухвалених рішень, емоційного стану. Вміння 

передбачити дії суперника. Тобто повна відповідальність. «Взагалі; шахи – це не 



 

 

345 
 

тільки боротьба розумів, а й боротьба нервів»: – Михайло Ботвінік, чемпіон 

світу. 

Взаємодія з партнером. 

Під час гри ми намагаємось зрозуміти партнера. Про що він думає, 

передбачити його дії, його емоційний стан та багато іншого. Спочатку це просто 

спостереження за партнером, яке виявляється по-різному. Хтось сверлить 

поглядом, як це робив Анатолій Карпов чи Олександра Горячкіна, а хтось 

крадькома кидає погляд час від часу. Здатність розуміти – перший крок до 

управління. Розуміння суперника – ключ до впливу на суперника.  

Висновок. 

«Людина повинна дивитися вперед і відкривати для себе нові горизонти, 

добиватися в шахах більшого, ніж могла очікувати»: – Гаррі Каспаров, чемпіон 

світу. 
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Українські національні традиції у символіці та фалеристиці доби 

першої світової війни та національної революції 1917 – 1921 рр. 

 

У статті розглянуто формування національної української символіки та 

фалеристики періоду Першої світової війни та Української національної 

революції 1917 – 1921 років у лавах українських збройних формувань Українських 

січових стрільців, армії Української держави та збройних силах УНР. 
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Історія символіки та системи нагород є цінним джерелом у дослідженні 

військової історії, яка є базовим елементом державності. Особливої уваги 

заслуговує становлення вітчизняної фалеристики новітньої доби. Витоки 

формування української мілітарної системи нагород пов’язані з історією легіону 

Українських січових стрільців. 

Зокрема однією з перших таємних військових відзнак Українських січових 

стрільців у 1913 р. стає зображення черепа з написом: «Смерть або воля», яку 

видавали довірочно тільки заприсяженим членам», і наводить цікаві відомості 

про творення військових відзнак у часи Визвольних змагань. Це стосується, 

наприклад, інформації про розробку відзнак у часи гетьманської української 

держави, проекти яких після антигетьманського повстання спочатку потрапили 

до штабу Галицької армії, згодом до штабу бригади УСС, а у квітні 1920 р., після 

битви під Махнівкою, що на Вінниччині, – до рук поляків [1, с. 23].  

Дослідник В. Манзуренко віднайшов та описав понад 20 відзнак, які 

зберігаються в колекції українських нагород доктора Юрія Сас-Подлуського у 

Чикаго (США) [2, с. 130]. 

В. Манзуренко висловлює припущення, що ці відзнаки було спроектовано й 

виготовлено в одному з таборів для інтернованих українських вояків на території 

Польщі, про що свідчить напис на закрутці однієї з них. Крім цього, віднайдено 

серед документів Центрального архіву Війська Польського у Варшаві проект 

емблем родів зброї, тоді було й виготовлено військові відзнаки, наявні в колекції 

Ю. Сас-Подлуського. Таким чином, період інтернування Армії УНР фактично 

можна вважати останнім етапом у розвитку української військової символіки 

часів національно-визвольної боротьби першої чверті ХХ ст. Знаки, виявлені В. 

Манзуренком, умовно поділяються на дві групи. На кожній відзнаці першої 

групи є загальне зображення лева в щиті [2, с. 132], поверненого вправо (як на 

гербі ЗУНР), що двома верхніми лапами спирається на скелі (подібно до відзнак 
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усусів). Дослідник робить припущення, що знаки зі збірки Ю. Сас-Подлуського 

мають стосунок до Західно-Української Народної Республіки, а виготовив їх 

автор, який спочатку воював у лавах усусів, а потім в УГА, оскільки митець 

намагався поєднати традиції цих двох військових формувань.  

Знак, який має зображення перехрещених гвинтівок, а під ними напис 

«УСС», можливо, планувалося надавати ветеранам УСС, які під час Першої 

світової війни воювали в піхотних частинах, а для кавалерії, ймовірно, 

призначався знак з перехрещеними шаблями на тлі підкови й написом «УСС». 

Були спроектовані знаки для вояків моторизованих підрозділів, а також 

телеграфістів і радіотелеграфістів.  

Друга група відзнак має зображення тризуба [3, с. 134]. У горішній частині 

знака вміщено тризуб, під ним – дві перехрещені гармати, що вказує на його 

стосунок до артилерійських частин. Інший знак містить посередині зображення 

хреста, виконане в синій емалі, під ним – два перехрещені мечі, у верхній частині 

знака – тризуб, у нижній – пластина з датами «1918 – 20». В архіві родини 

Новаківських у Львові [4, с. 135], В. Манзуренко виявив чотири невідомі й 

недосліджені проекти українських відзнак [5, с. 143]. Перший з віднайдених 

проектів О. Новаківського датований 1916 р. На ньому – ескіз відзнаки для усусів 

і кілька його варіантів. На другому аркуші – два проекти, один з них має дати 

«1914» і «1918». Ще на двох аркушах – зображення в кольорі. Ці проекти відзнак 

виконано на однаковому папері у єдиному стилі. Один аркуш, на жаль, 

пошкоджений – бракує нижнього лівого кута. Очевидно, там був проект відзнаки 

з національною символікою, який пізніше, у радянські часи, родина мистця 

знищила. У центрі цього аркуша – проект знака, де зображений «стрілецький 

Архангел, з розвиненими крилами, зі щитом, піднесеним на лівому рамені, й 

мечем у правій руці» [5, с. 150]. Ці проекти відзнак мистець розробив у 1916 р., 

а пізніше, в 1928, коли вирішувалося питання про вшанування пам’ятними 

відзнаками вояків УСС і учасників Національної революції 1917 – 1921 рр., він 

їх доопрацював.  
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Українська військова символіка у своєму єдиному історичному полотні має 

дві течії, які дослідник М. Чмир [6, с. 12] умовно називає галицькою і 

наддніпрянською. Галицька традиція бере свій початок од військового 

формування Легіону Українських січових стрільців – першої української 

військової формації XX ст., що постала у складі австро-угорської армії з вибухом 

Першої світової війни.  

Однострій Українських сiчовиx стрiльцiв (УСС) у 1915 – 1917 рр. не дуже 

вiдрiзнявся вiд однострою звичaйного aвстрiйського вояка [7, с. 114]. У 1917 р. 

до форми УСС внесено зміни: з’явилися шaпки з левиком, синьо-жовтi пiдвiски 

нa бaгнетi й синьо-жовтi стрiчки нa комiрax. Стрiльцi почaли носити мaзепинки 

й зiрки в один ряд нa комiрi (aвстрiйцi носили зiрки поперек комiрa). I тiльки в 

1919 р. УСС отримaли свою постiйну форму [8, с. 50]. Вiдмiтною особливiстю її 

був стрiлецький крiй притaленої сорочки (френчa) з нaклaдними кишенями. 

Штaни зaпрaвляли в чоботи aбо обмотувaли обмоткaми. Нa комiрi нaшивaли 

сукняну зубчaтку, колiр якої вiдповiдaв родовi вiйськ. У стaршин вонa мaлa 

тоненький золотий кант, у булaвниx стaршин розмiщувaлaся нa золотому 

пiдклaдi. Генерaльськa зубчaткa булa мережaнa срiблом нa золотому полi. 

Вiдзнaки стaршинськиx i пiдстaршинськиx ступенiв крiпили нa рукaвax. 

Відповідно до роду військ зубчатки були: сині – у піхоти, цеглясті – у артилерії, 

жовті – у кінноти, попелясті – у саперів, білі – у літунства і т. ін. На традиційному 

головному уборі січових стрільців, мазепинці проекту Дмитра Катамая, 

з’явилася кокарда з написом «У.С.С.1914», автором якої був хорунжий УСС 

Юліан Буцманюк [9, с. 158].  

Пixотa носилa в бойовиx умовax i нa пaрaдi стaлевi шоломи французького 

зразка «Адріан М.16» з тризубом або кокардою, встановленою гетьманом П. 

Скоропадським. У час протигетьманського повстання її доповнювала червона 

стрічка, запроваджена С. Петлюрою для «Республіканського війська» 8 грудня 

1918 року [8, с. 41]. Кавалерія була одягнена у кожушки, овечі шaпки iз сукняним 

верxом мaлинового кольору. У військових формуваннях січових стрільців діяла 
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рангово-посадова система, якій відповідали рангові відзнаки [4, с. 110]. 

Заслуговує на увагу публікація Ю. Мицика [10, с. 9], де автор наводить цікаві 

дані з історії прапора Українських січових стрільців доби відродження 

Української держави, насамперед, ЗУНР у 1918 році. В особистому архіві Івана 

Боберського в Канаді, котрий відзначився як теоретик сокільсько-січового руху 

і активний діяч Західно-Української Народної Республіки, Ю. Мицик 

ознайомився з його щоденником. У ньому, зокрема, занотована інформація щодо 

одностроїв, емблем та символіки УСС, а пізніше ЗУНР, в тому числі поданий 

опис прапора усусів: «Один бік прапора червоний, другий синій. На червоному 

підложжі Архангел Михайло, з крилами, піднесеними вгору, які надають його 

постаті силу й розмах. В лівій руці він держить щит, на якому видно лева, 

зверненого в правий бік видця. В правій руці він тримає меч, задержаний в долині 

в цій хвилині, коли має піднестись до удару… На синім боці прапора зелений 

лавровий вінець з написом посередині «У.С.С.1914». До прапора додається 

багряна стрічка із золотим написом: «Українським січовим стрільцям – 

жіноцтво» [10, с. 9].  

С. Пахолко подає опис і малюнок військової відзнаки «Стрілецька Рада», 

яку носили члени колегії коменданта січових стрільців. Рада була сформована 19 

січня 1918 р., проіснувала до липня 1920 р. як дорадчий орган й стала в процесі 

роботи і боротьби січових стрільців вирішальною інституцією в усіх засадничих 

справах, зокрема, у питаннях ідеології, політики та організації. У Національному 

музеї історії України в Києві зберігається шість відзнак, що мають вигляд 

монограми з двох літер «С», переплетених гілкою червоної калини. Відзнаку 

одержували члени Стрілецької Ради. Вона є високохудожньою фалеристичною 

пам’яткою часів Визвольних змагань, автором якої був відомий український 

різьбяр і скульптор Михайло Брянський (1883 – 1956 рр.) [11, с. 10 – 11].  

Є дані про виготовлення воєнного хреста Українських січових стрільців, 

яким нагороджували усусів за бойові заслуги. Так, Центральна Управа УСС у 

Відні 21 березня 1918 р. повідомляла від імені поручника Володимира 
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Старосольського: «Відзнака заслуги» готова вже від 12.ІІІ. Залучаю один взір. 

Буде коштувати без стяжки в сей воєнний час – 12 корон» [3, с. 3]. В ході 

переписки стосовно нагороди В. Старосольський у листі від 07.08.1918 року до 

Центральної Управи УСС зазначав: «Стрільці ждуть нетерпеливо на «своє» від-

значення, ждуть його і стрільці з Києва» [3, с. 3]. Проте відомостей щодо 

нагородження стрільців цією відзнакою немає.  

Військова символіка в Галичині має своє коріння. Кіннотник Галицької 

дворянської гвардії, що існувала у Відні 1781 – 1793 рр., мав прапорець з темно-

синім (угорі) та жовтим (унизу) кольорами, а по середині – дві горизонтальні 

стрічки з протилежним розташуванням кольорів [12, с. 2]. Створена в травні 1848 

р. у Львові Головна Руська Рада ініціювала прийняти за національну символіку 

галицьких українців традиційний синьо-жовтий прапор та герб – жовтий 

(золотий) лев на синьому полі, що спинається на скелю, і за-кликала український 

народ до створення загонів національної гвардії – «народної стражі». У липні 

1848 р. у Дрогобичі був організований загін української гвардії і відбулося 

освячення синього прапора з жовтим левом [12, с. 1 – 2]. 

Бойовим прапором корпусів і бригад Галицької армії став державний синьо-

жовтий прапор, що свідчить про сталість традицій державницької символіки на 

теренах Галичини. Армія, що тут постала у 1918 р., [13, с. 86] за півторарічний 

час бойового існування назву змінювала тричі. Спершу вона відома як Галицька 

армія. Потреба виокремити національну приналежність постала при підписанні 

договору із Добровольчою армією генерала А. Денікіна у листопаді 1919 р. 

Відтоді вона іменується Українська Галицька армія (УГА). У січні 1920 р. при 

підписанні договору з 12-ю армією Робітничо-селянської Червоної армії було 

зроблене політико-ідеологічне уточнення до назви і армія почала називатися 

Червона Українська Галицька армія (ЧУГА). Лише згодом у 1920 – 1930-х рр. в 

діаспорній літературі утвердилася назва Українська Галицька армія.  

До кінця 1918 р. стрільці та старшини армії носили старий австрійський 

мундир і знаки розрізнення до нього. Також для галицьких військ надавала 
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однострій російського зразка УНР з ініціалами на рукаві шинелі «Р.У.» [14, с. 

25]. Власну форму, або «однострій для українського війська Західної області 

Української Народної Республіки» розробляли протягом лютого-березня 1919 р. 

22 квітня 1919 р. XLVI рoзпoрядoм Державнoгo секретаріату військoвиx справ 

(ДСВС) [14, с. 25 – 42] було встанoвлено пoльoвий oднoстрій та відзнаки, що їх 

рoзрoбив четар УСС Л. Лепкий [506, с. 105]. Одним із головних творців 

однострою був Іван Боберський, який вважав, що «однострій має в своїм вигляді 

дати докази самостійного смаку і питомої культури українського народу» [15, с. 

282].  

Однострiй Гaлицької aрмiї був подiбний кроєм до австрійського [13, с. 50]. 

Сорочкa (френч) короткa iз сторчово-виложистим комiром, нa ньому сукнянa 

зубчaткa, колiр якої вiдповiдaв роду зброї (синiй, червоний, мaлиновий aбо 

сiрий) [7, с. 116]. У стaршин зубчaткa булa обведенa золотим широким шнур-

ком, у булaвниx стaршин вонa розмiщувaлaся нa золотому пiдклaдi, у генерaлiв 

– нa золотому прямокутному пiдклaдi. Степені стрільців і підстаршин пoзначали 

вузькими і ширoкими срібними смужками завдoвжки. Вiдзнaки ступенiв 

нaшивaли внизу рукава нa сукняному пiдклaдi вiдповiдно до роду вiйськ. На 

звання вказували кiлькiсть і розмiри стрiчок.  

Пixотинцi ходили в штaнях з обмоткaми i черевиках, вершники й 

aртилеристи – у чоботяx. Плaщ мали короткий, aвстрiйського крою, iз зубчaткою 

нa комiрi й вiдзнaкaми стaршинствa нa рукaвi. Шaпку носили округлу, з м’яким 

верxом i твердою околицею, що кольором вiдповiдaлa роду вiйськ; нaд дaшком 

поясок: у стрiльцiв i пiдстaршин – зелений, у стaршин – золотий [8, с. 55]. Через 

брaк сукнa й вiдповiдниx мaйстерень формa УГA нiколи не булa одного кольору 

й крою. Після вxoдження УГА у березні 1920 р. дo складу Червoнoї армії (під 

назвoю Червoна Українська Галицька армія – ЧУГА) старшинські відзнаки та 

степені скасoванo, замість степенів належалo викoристoвувати назви пoсад [7, с. 

67].  
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У Західно-Українській Народній Республіці була розроблена й 

запроваджувалася власна система нагород та відзнак. Драматичні події у Львові 

1 – 22 листопада 1918 р. залишили свій слід у розвитку національної 

фалеристики. Генеральний Секретаріат Військових Справ Західно-Української 

Народної Республіки у Львові у листопаді 1918 р. встановив орден Оборонців 

Львова [8, с. 101] трьох класів (великий, командорський і лицарський хрести) «як 

найвищий орден майбутньої української армії». Про нього згадує хорунжий 

Української Галицької армії М. Дем’янчук [17, с. 19].  

Дослідник В. Манзуренко стверджує, що з метою піднесення бойового духу 

вояків Українська Національна Рада 5 листопада 1918 р. звернулася до них з 

відозвою, у якій зазначалося: «Щоб увіковічити Ваш історичний подвиг, Ми, 

Українська Національна Рада, установляємо отсим для кожного з Вас найвищу 

військову відзнаку «За обняття Львова у власність Української держави»» [18, с. 

123]. Р. Климкевич за поданим девізом назвав її орденом Оборонців Львова. Ідея 

запровадити такий коштовний орден в умовах вкрай непевної ситуації і хиткого 

становища щойно проголошеної західноукраїнської держави видається 

фантастичною і є підтвердженням суспільного духовного піднесення. Відомо, 

що цей орден спроектував перший військовий комендант галицької столиці 

полковник М. Мартинович, а зображення його виконав поручник УСС І. Іванець.  

До системи відзнак, встановлених в УГА, належать: відзнака за хоробрість 

«Тризуб» чотирьох класів, відзнака «Тризуб до зброї», медаль за заслуги 

чотирьох класів (медаль Тризуба), медаль для поранених, хрест для духівників і 

«Листки Червоної Калини» для медиків [19, с. 63]. Проте виготовити встановлені 

відзнаки з огляду на історичні обставини не вдалося. Відомо лише про реалізацію 

задуму стосовно бойового відзначення УГА «Золотий Тризуб» (очевидно 

«Тризуб») М. Бринським у Станіславові [8, с. 144].  

Отже, вивчення досвіду вітчизняної та зарубіжної історіографії дало змогу 

розробити і запропонувати періодизацію історії становлення військової 

символіки, що має не тільки пізнавальне, а й практичне значення. Згадана 
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періодизація ґрунтується на основному процесі державотворення у часи Першої 

світової війни та національної революції. Така структурна властивість зумовлена 

загальними закономірностями та внутрішніми протиріччями еволюції державної 

і політичної системи, суспільного і культурного життя, а також особливостями 

динаміки діяльності української армії. Дослідження теми дало змогу виявити ряд 

характерних особливостей історичного процесу опрацювання та запровадження 

як державної, так і її складової частини – військової символіки України. 

Особливістю процесу становлення української військової символіки є те, що він 

має два джерела, які врешті-решт поєднуються. Галицька традиція бере свій 

початок од військового формування Українських січових стрільців, а 

наддніпрянська започаткована в лавах Російської армії із початком її українізації.  

В результаті дослідження встановлено, що при розробленні однострою 

врaxовaно давні традиції українського військового костюма, зокрема козацького, 

використано також зразки російської, австрійської, німецької, польської тa 

інших армій. Булава, бунчук і козацький прапор, поряд із назвою воїна – козак, 

виступають як свідчення успадкування традицій козацького війська.  

Доведено, що система рангових відзнак української армії періоду 

Визвольних змагань була досить складною і має ряд особливостей. Власні 

системи відзнак військових рангів мали збройні сили Української Народної 

Республіки, Української Держави, Заxіднo-Українськoї Народної Республіки та 

Української повстанської армії. Характерною ознакою систем відзнак є 

опрацювання власної української термінології і заперечення досвіду інших 

армій.  

Аналіз діяльності керівництва українських державних формацій доводить, 

що воно надавало великого значення створенню нагородної системи та вживало 

заходів щодо її опрацювання й утвердження. На розвиток системи українських 

державних військових нагород впливали тогочасні військово-політичні події й 

обставини, а особливо військове протистояння. Складні історичні обставини й 

умови діяльності не дали змоги завершити роботу зі створення та налагодження 
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механізму функціонування нагородної системи. Свого подальшого розвитку 

нагородна система, встановлена за часів Визвольних змагань, набула за межами 

України, на еміграції.  

В результаті дослідження доведено, що ряд рішень уряду було спрямовано 

на запровадження військових прапорів. На початку творення української армії не 

було сприятливих умов для відзначення військових утворень прапорами у 

значенні Бойових прапорів військових частин. Військові частини, що постали в 

Україні, спонтанно вживали жовто-блакитний прапор, що скоріше було ознакою 

їх національної або державної приналежності, аніж військовим атрибутом. З 

часом опрацьовано систему стягів для Армії УНР. В Галицькій армії 

запроваджено систему командних хоругв для позначення місця розташування 

органів військового управління. Стяги Армії УНР та командні хоругви Галицької 

армії мали суто розпізнавальне значення. Тільки на завершальному етапі було 

запроваджено зразок єдиного військового прапора у значенні Бойового прапора 

військової частини.  

Свого подальшого розвитку нагородна система, встановлена за часів 

Української Народної Республіки, набула за межами України, в еміграції. Після 

поразки Армії УНР у листопаді 1920 р. та інтернування її на території Польщі 

українському війську вдалося зберегти свою організацію і, незважаючи на 

складні умови існування, почати розробку власних нагрудних знаків і навіть 

нагород. Це період історичного процесу становлення і розвитку української 

державної та військової символіки у часи Національної революції, який 

обмежується моментом остаточної демобілізації армії – 30 червня 1924 р. У цей 

період були розроблені проекти військової символіки, що їх подавали на розгляд 

Головному отаманові Війська УНР, потім видавався наказ Головної Команди 

Війська УНР про встановлення того чи іншого нагрудного знака чи нагороди. 

Відомо про встановлення таких нагород і нагрудних знаків: нагрудний знак 

Спільної військової школи; нагрудний знак Охорони Головного отамана Війська 

УНР; відзнака «Хрест Залізного Стрільця»; нагрудний знак Юнацької школи з 
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підготовки старшин військового часу в таборі Каліш, а також нагрудний знак 6-

ї Січової стрілецької дивізії. Вдалося виготовити лише нагрудний знак Спільної 

військової школи і «Хрест Залізного Стрільця». Стосовно інших нагрудних 

знаків інформації немає.  

На усіх нагородах і нагрудних знаках присутнє зображення Державного 

герба УНР – Тризуба. Часто використовували також зображення козацьких 

клейнодів та зброї. Історик М. Чмир звертає увагу на те, що у вказаній символіці 

втілена ідея мученицького шляху, пройденого українськими вояками в боротьбі 

за волю Батьківщини. Це проявилося у використанні тернового вінка, а також 

зображенні колючого дроту у символіці ордена «Визволення». Моток дроту 

також був одним з елементів нагрудного знака 6-ї Січової стрілецької дивізії. [6, 

с. 10].  

Таким чином, у період Національної революції 1917 – 1921 років символіка 

Української армії розвинулася від простої форми – жовто-блакитних пов’язок не 

рукaвi – до цілком завершеного комплексу: од перевіреного під час бойових дій 

однострою з усіма знаками символічного означення до нагородної системи та 

системи військового прапорництва, вінцем якої є прапор військової частини 

єдиного зразка.  
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семантичне наповнення образу поляків на території українських земель Австро-

Угорщини та Російської імперії. 
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Важливим чинником співпраці сусідніх народів у контексті політичної, 

економічної та культурної взаємодії є зафіксоване у історичній пам’яті 

сприйняття ними один одного. Особливість цього феномену полягає насамперед 

у протилежності зафіксованих у мнемонічному вимірі поглядів на ту чи іншу 

історичну подію, персону тощо [2, с. 68]. 
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Однією із визначальних складових процесу сприйняття народами один 

одного є усвідомлення власної окремішності тобто – фактичне конструювання 

власної національної доктрини, що згодом формує відмінну від сусідських 

національну ідентичність. Одним із дієвих інструментів тут є перетворення 

національної історії на т.зв. «національні» та «історичні» міфи, що нерідко 

включають подекуди стереотипні уявлення про «інших» [5, с. 12]. 

Актуальність дослідження обумовлюється тим, що не зважаючи на значне 

зацікавлення у постмодерних історичних дослідженнях проблемою 

конструювання «образів» у міжнаціональних відносинах, сьогодні подібні 

розвідки практично оминають періодичні видання, розглядаючи їх як другорядне 

джерело. 

Метою нашої роботи є шляхом вивчення контенту першої української 

щоденної політичної, економічної та літературної газети «Громадська думка», 

з’ясувати образ поляків, що побутував у міжнаціональному дискурсі на 

поч. ХХ ст. 

До дослідження «образів», як історичного феномена у різні часи долучалися 

Т. Снайдер, Л. Зашкільняк, В. Масненко, А. Касіян, С. Кульчицький, М. Мінаков 

та інші. 

«Громадська думка» широко висвітлювала величезну кількість важливих 

соціально-політичних подій часів Першої російської революції. Зокрема, з-

поміж них варто виокремити питання ставлення поляків до українського 

питання, що на поч. ХХ ст. жваво обговорювалося як у польському, так і 

українському ліберал-демократичному таборі [4, c. 2]. 

Так, характеризуючи польську пресу ми помічаємо те, що кореспонденти 

«Громадської думки» помітили певні шовіністичні настрої газети «Kurjer 

Lwowski», органу польських людовців, де у спеціальній рубриці «Z ziem 

polskich» вміщувалися звістки з Києва. Це наштовхує на висновки, що польська 

радикальна демократія вважала землі українських губерній власне польськими 

[4, c. 2]. 
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Важкі часи переживали також і селяни на території Галичини – арені 

польсько-українського міжетнічного конфлікту. «Селянство наше заморене цим 

безправ’ям, у нього відібрано будь-яку можливість законно висловити свої 

бажання та стремління» – зазначають автори. Справа в тім, що поляки 

заперечували будь-яке право на участь селян у виборах своїх представників до 

парламенту, внаслідок чого галицьке селянство не мало легітимних можливостей 

звільнення від ґніту польських поміщиків [1, с. 2]. 

Не оминула конфронтація й академічну спільноту. Несприятлива ситуація 

склалася у Львівському університеті. Передумовою зіткнення була відмова 

ректора університету надати Українській студентській громаді приміщення для 

проведення зборів. Принципова позиція керівництва спровокувала українців до 

радикальних дій: «натовп вибив двері у одну залу…». У той же час депутація із 

500 польських студентів прийшла подякувати ректорові, про що голосно 

вигукували у коридорах. Це спричинило колотнечу між польськими та 

українськими студентами: «…билися кулаками, палками та чим попало». 

Українські студенти навіть спорудили барикади, заблокувавши тим самим 

бібліотеку. Бійка тривала до 4-ї години [6, с. 3]. 

Міжетнічна ворожнеча також відобразилася на релігійному житті краю. 

Поляки-католики мали погану славу конфліктування із православним 

українським населенням. Проте, на цьому релігійні незгоди не зупинялися. У 

польському суспільстві впродовж довгого часу діяла католицька секта маріявітів, 

котра вирізнялася тим, що не брала ніяких коштів за проведення таїнств та 

обрядів. Зрозуміло, що це не подобалося католикам-націоналістам. Спочатку 

супроти маріявітів поширювали чутки, що, мовляв, вони «висвячують» у 

священні сани неписьменних селян до того, що серед них скоро має з’явитися 

антихрист, а в кінцевому підсумку це обернулося нападами католиків із 

спробами захопити костели [7, с. 3]. 

До редакції «Громадської думки» надходила величезна кількість листів із 

Холмщини, де, не зважаючи на перевагу українсько-русинського населення над 
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польським, міжнаціональна боротьба відбувалася «не лише на ґрунті 

економічному чи політичному, а й на реліґійному та національному». 

Особливість полягає у тому, що усі поляки Холмщини традиційно були 

католиками, а от українці – як православними, так і уніатами і католиками. 

Проте, представники поляків, автоматично зараховуючи усіх католиків до 

польської нації, називали євреїв «поляками Аврамової віри» [3, с. 2]. 

Намагання «навернути» у католицизм православних українців переростало 

у справжні акти насилля. В одному з сіл Холмщини православному русину вночі 

повибивали усі вікна, а в окраїнах м. Межирічі у храмі повибивали вікна і двері 

та вкинули в середину дохлого кота і пса. У Влодавському уїзді священику 

спалили будинок та господарство, а із каплиць повикидали в болото ікони та 

церковні ризи та насипали в криниці вапна. Такі недостойні способи релігійної 

боротьби та поширення польської національної ідеї викликали лише відразу, 

ненависть та ворожнечу [3, с. 2]. 

Отже, проаналізувавши значний масив публікацій, можемо зазначити на 

тому, що на поч. ХХ ст. ліберально-демократична преса констатувала важке 

становище українців західноукраїнських земель, котрі співіснували із 

представниками польського населення, позиція яких часто викликало 

міжетнічну, політичну та культурно-реліґійну ворожнечу. 

Список використаних джерел та літератури 

1. З газет та журналів. Громадська думка. №19, 22 січня 1906 р., С. 2. 

2. Зашкільняк Л. Образ Польщі та поляків у сучасній Україні. 

Проблеми слов’янознавства. Вип. 60, 2011. С. 68-80. 

3. Левицький М. Українці і Поляки у Холмщині. Громадська думка. 

№33, 14 лютого 1906, С. 2. 

4. Леонтович М. Польська земля. Громадська думка. №46, 27 лютого 

1906, C. 2. 



 

 

363 
 

5. Масненко В., Гриневич Т., Касіян А. та ін. Історичні образи 

«сусідів» на українсько-польсько-білоруському прикордонні: міфи-студії-

пам’ять: колективна монографія. Черкаси: ФОП Гордієнко Є.І., 2018. 396 с. 

6. У Львівському університеті. Громадська думка. №41, 22 лютого 

1906, С. 3. 

7. Ще про маріявитів. Громадська думка. №105, 9 травня 1906, С. 3. 

 

Slozkin M. O. 

group IstA1-M20 

Ivan Ogienko National University of Kamyanets-Podilsky 

Kamianets-Podilskyi, Ukraine 

maximsliozkin@gmail.com 

Fedkov O. M. 

Doctor of Historical Sciences, Professor, Head of the Department of Archival 

Studies, 

special historical and legal disciplines 

Ivan Ogienko National University of Kamyanets-Podilsky 

Kamianets-Podilskyi, Ukraine 

san.fedkov@ukr.net 

 

The image of Poles in international discourse (based on the materials of the 

liberal-democratic newspaper Hromadska Dumka) 

 

The publication attempts to trace the construction and clarify the semantic content 

of the image of Poles in the Ukrainian lands of Austria-Hungary and the Russian 

Empire by analyzing the content of the newspaper Hromadska Dumka. 

Key words: "image of another", Polish-Ukrainian interethnic discourse, 

periodicals, newspaper "Public Opinion", Dnieper, Galicia. 

 

 

 

 



 

 

364 
 

УДК 930.1:[94:355.48]((47+57581)‘‘1979/1989‘‘ 

Тарасенко О. С. 

група 1МАІПУ 

Вінницький державний педагогічний університет  

імені Михайла Коцюбинського 

Вінниця, Україна 

korrukor1235412354a@gmail.com 

Романюк І. М. 

доктор історичних наук, професор 

Вінницький державний педагогічний університет  

імені Михайла Коцюбинського 

Вінниця, Україна 

Ivanvin8111@gmail.com 

 

Проблематика дослідження радянсько-афганської війни в Україні 

 

На основі аналізу літератури у статті досліджується, проблематика 

вивчення радянсько-афганської війни, мемуари учасників, розбіжності 

висвітлення подій в інших джерелах.Аналізуються причини проблем вивчення 

афганської війни,вітчизняною історіографією. 

Ключові слова: проблематика, дослідження, Афганістан, війна, 

історіографія. 

На відмінно від історіографії другої світової, афганісьска війна в науковій і 

публіцистичній літературі є на сьогодні недостатньо дослідженою проблемою. 

Вона не стала загальним лихом  для всього українського народу, а лише для тих 

хто брав участь та їхніх родин. Для більшості людей афганська війна 

залишається чимось далеким, то була для нас чужа війна. Такій ситуації також 

сприяло тотальне замовчування подій, бойових дій ОКРВ(обмежений 

контингент радянських військ).Чимало рішень які стосувались  радянсько-

афганської війни не були належно оформлені, не збереглись, або замовчуються. 
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Нашою метою є висвітлення українського фактору у вивченні афганської 

війни, адже близько 25 % від загального числа радянських військовослужбовців 

були українцями. 

Російська агресія, що і нині триває, змушує нас переглянути свої погляди на 

події радянської інтервенції. І для того щоб це було можливо потрібно зрозуміти 

недоліки джерельної бази. 

Одразу відзначимо, що не існує спеціального дослідження з даної проблеми. 

Як зазначає  С. В. Червонописькоий, А. А.  Костиря в праці «Історіографія війни 

в Афганістані»: «Виняток складають короткі історіографічні та бібліографічні 

огляди в передмовах, вступах, та списку використаних джерел та літератури, 

в деяких книгах про афганську війну» [7, c. 6]. 

Бібліографія афганської війни нараховує більш ніж 300 найменувань. 

В  основному, це офіційна, художня література,  мемуари, статті, книги пам’яті 

[7, c. 6]. Існував навіть спеціальний циркуляр 1980 року,який регламентував і 

дозував інформацію [1].У своїй праці В.М. Топорков «Історіографія радянсько-

афганських відносин» «Частина наукових досліджень про радянський період у 

своїх доведених на той час положеннях має протиріччя з дослідженнями, 

здійсненими в умовах нової Росії. Причина цього добре відома і про неї багато 

сказано» [6, c. 4].  

Ми умовно поділяємо джерельну базу афганської війни  за періодами. 

Першим періодом  виділяють літературно-публіцистичний (1980-1990 рр.). Для 

нього є характерним пом’якшення цензури [5]. Цей період  містить слабку 

джерельну базу.Другий період мемуарно-історичний,(1991 - до теперішнього 

часу). В другому періоді починають з'являтися спогади високопосадовців, які 

дають змогу більш детальніше розкрити події війни [2]. 

Майже у всіх областях України введені книги пам'яті загиблих в 

Афганістані. Книги пам’яті цінні тим, що містять короткі біографічні довідки або 

нариси. Але в них є певні неточності, обставини смерті деяких 

військовослужбовців досі залишаються під питанням [4].  
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Досі ведуться суперечки стосовно початку війни. Деякі автори називають 

дату 27 грудня 1979 рік. Проте директива міністра оборони СРСР чітко визначає 

не тільки точну дату,а і час перетину радянсько-афганська кордону 25 грудня 

1979 року 15:00 за московським часом, що і вважається початком війни. Деякі 

дослідники  вважають початком війни 1975 рік.[7, c. 22]  

Якщо говорити про розбіжності то можна згадати  і те, що, окремі події 

потребують адекватного визначення.У праці С. В.Червонописького, А. А. 

Костирі «історіографія війни в Афганістані» хоча й не повністю освітлюються 

окремі доволі важливе питання «так як, виникає питання: Чи є точним 

визначення – афганська війна? Громадянська війна в Афганістані, яка 

розпочалась в 1978 році, так і не закінчилась. Тоді що? Радянсько-афганська 

війна?» [7, c. 22]. В.М. Топорков зазначає «Проте й у працях вчених-афганістів 

пострадянського періоду висновки нерідко розходяться кардинально. Прикладом 

цього є, зокрема, оцінки таких важливих подій в афганській історії як взяття 

влади НДПА, введення радянських військ до Афганістану та їх виведення»[6, c. 

4]. 

Отже у сучасній  Україні вивчення даної проблематики є доволі актуальною 

темою. Підводячи підсумки, ми можемо зазначити що мемуари і інтервью 

виступають в якості відповідної джерельної бази і можуть висвітлити лише 

певну сторону цієї проблеми, що є особистим баченням откремих людей, 

радянсько-афганської війни. 
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Благодійність населення міст Поділля у роки Першої світової війни 

 

Анотація. У статті досліджуються основні напрямки, форми та 

конкретні прояви благодійності в роки Першої світової війни на Поділлі. 

Проаналізовано взаємозв’язок між державною, громадською та приватною 

благодійністю; основні мотиви благодійності та зміни суспільних настроїв в 

роки війни. 

Ключові слова: благодійність, Перша світова війна, приватні 

благодійники. 

Крізь призму «малої батьківщини» і дослідження певних періодів з її історії 

суспільство прагне збагнути та зберегти успадкований від попередніх поколінь 

спадок свого народу. Попри грандіозні політичні, економічні, суспільно- 

психологічні наслідки, Перша світова війна впродовж тривалого часу 

залишалася «забутою» як в історичній науці, так і в народній пам’яті. 

Світова війна, що   розпочалася   1914   р., стала не лише першим військовим 

конфліктом міжнародного масштабу, але і часом небаченого соціального 

напруження та виснаження. Перед державою та суспільством постали 

невідкладні питання: спорядження та утримання воїнів, лікування величезної 
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кількості поранених та покалічених, допомога сім’ям мобілізованих. Згодом до 

цих проблем додалися потоки біженців внаслідок зрушення з місць проживання 

мешканців прифронтових районів, масове сирітство та зубожіння. Розв’язання 

складного комплексу соціальних проблем потребувало спільних зусиль органів 

державної влади, громадськості, церкви. 

2013 року побачила світ колективна праця українських істориків «Велика 

війна 1914–1918 рр. і Україна» [4]. Це – перше в українській історіографії 

узагальнююче видання, присвячене впливу війни на суспільні процеси. Серед 

багатьох аспектів соціально-економічного життя на українських територіях 

порушується й така важлива проблема, як діяльність громадських організацій у 

справі допомоги військовослужбовцям та різним категоріям постраждалого 

цивільного населення. Окремі аспекти благодійності розглядаються у розділах, 

присвячених проблемі біженців, діяльності благочинних товариств і комітетів, 

православної церкви в роки війни. 

Із самого початку благодійницький рух підживлювалася патріотичним 

піднесенням населення та усвідомленням його прогресивної частини в 

неспроможності громіздкого державного апарату надавати адекватну допомогу 

постраждалим від воєнних дій [4, с.62]. Тому благодійницький рух охопив як 

представників різних соціальних верств і прошарків, так і станові й державні 

установи. На початку війни всі вони з великою енергійністю приступили до 

організації в кожному місті різноманітних благодійних товариств, комітетів зі 

збору пожертвувань,з опіки постраждалих на фронті військовослужбовців та 

їхніх родин тощо [3, с. 100]. 

Оскільки організація благодійності потребувала від її провідників та 

учасників багато зусиль і часу, не всім їм вдавалося пройти нелегкий іспит на 

витривалість. На третьому році війни газета «Юго-Западный край», 

характеризуючи настрої тогочасного соціуму, писала: «Нашої публіки вистачає 

дуже не надовго [2, с.57]. Як швидко спалахує, так швидко й згасає». Прикладом 

швидкого згасання людського ентузіазму був різкий спад благодійницького руху 
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в Могилеві-Подільському вже навесні 1915 р. З початком воєнних дій у місті 

почали діяти організації для допомоги родинам запасних, що через призов 

опинялися в матеріальній скруті, зумовленої тимчасовою втратою годувальника, 

– Попечительство та місцевий Педагогічний комітет[5, с.392].  

Перша організація надавала фінансову підтримку кільком сотням родинам, 

а друга – безкоштовно навчала більш ніж 100 дітей, батьки котрих пішли на 

фронт. Окрім того, Комітет опікувався дешевою їдальнею, призначеної для 

зазначеної категорії родин. Проте невдовзі члени Попечительства замість 

виконання суспільно-важливих завдань почали більше цікавитися власними 

проблемами. Унаслідок постійних чвар та розколу відбулася зміна керівництва. 

Водночас, можливостей дієздатнішого Педагогічного комітету, що складався 

винятково з місцевої молоді, для широкої допомоги родинам запасних явно не 

вистачало. 

Ще однією формою допомоги пораненим військовим стало добровільне 

надання приміщень для лазаретів у приватних квартирах. Деякі заможні люди 

брали поранених до себе додому. Хоча допомога менш грошовитих містян також 

була відчутною й викликала в суспільстві багато поваги[6, с.88]. До них, 

наприклад, належав учитель малювання Вінницького реального училища В. 

Коренєв, який на початку війни взяв на свій рахунок одне ліжко в шпиталі, 

щомісяця оплачуючи його утримання. 

Іншими формами благодійності були щомісячні відрахування із зарплати, 

лотереї-алегрі , «кружкові збори тощо [1, с.38]. Усе це проводилося як для 

надання допомоги військовослужбовцям і їхнім родинам, так і постраждалому 

від бойових дій населенню, зокрема біженцям. 

З огляду на цю тенденцію не буде зайвим охарактеризувати одну з форм 

ініційованої державою добровільно-примусової доброчинності. Навесні 1916 р. 

на теренах Правобережної України розпочалося масове залучення учнів для 

роботи на шкільних та громадських городах. У зазначеному заході влада вбачала 

як педагогічну, так і економічну користь. Перша полягала у виробленні в дітей 
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поваги до фізичної праці, друга – в збільшенні запасів продовольства в імперії на 

тлі його постійної нестачі. На виконання цього органи міського самоврядування, 

з одного боку, повинні були виділяти під городи земельні ділянки, а працівники 

навчальних закладів, з іншого боку, – організовувати трудові дружини з учнів. 

Місцеві думи зазвичай активно цій справі сприяли, що не останньою чергою 

пояснювалося наявності в їхньому розпорядженні великої кількості 

невикористаних земель. Тому, наприклад, у травні 1916 р. у різних частинах 

Києва дружинами учнів народних училищ було засіяно 11,5 десятин міської 

землі. На городах посадили картоплю, моркву, кукурудзу й капусту [7, с. 3]. 

Неодноразові повідомлення правобережними газетами про прояви місцевим 

населенням індиферентності доводили її системний характер. Так, у січні 1916 р. 

в «Юго-Западном крае» були піддані різкій критиці місцеві багатії за явне 

небажання жертвувати на користь бідного населення. Автор стверджував, що 

благодійність більшості заможних людей зазвичай обмежувалася висловленням 

співчуття, а як тільки йшлося про реальну допомогу, вони одразу вказували на 

«дорожнечу життя». Розміщення статті на першій шпальті часопису, та ще й у 

новорічному номері, вже само собою засвідчувало суспільну значущість 

проблеми. 

Таким чином, в період Першої світової на території Поділля здійснювалась 

активна благодійна діяльність, в якій брали участь органи місцевого 

самоуправління, громадські та доброчинні організації, приватні особи. 

Соціальний склад благодійників був різноманітним, вперше активну участь у 

доброчинній діяльності взяли жінки. Благодійність набула різних форм: турбота 

про воїнів та їх родини, влаштування лазаретів, матеріальна та моральна 

підтримка бійців, піклування про біженців. Ця діяльність об’єднувала 

представників різних соціальних та етнічних верств. Однак тривалий характер 

війни, важкі втрати та масове зубожіння зумовили зміну суспільних настроїв від 

патріотичного піднесення до антивоєнних закликів та радикалізм. 
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Місто Бар напередодні Першої світової війни 

 

Анотація. У статті основну увагу звернено на аналіз та опис становища 

соціально- економічної сфери, освіти, інфраструктури міста  Бар напередодні 

Першої світової війни.  

Ключові слова: економіка, місто, освіта, населення. 

Попри грандіозні політичні, економічні, суспільно- психологічні наслідки, 

Перша світова війна впродовж тривалого часу залишалася «забутою» як в 

історичній науці, так і в народній пам’яті. Якщо в радянський період це було 

спричинено її перебуванням у «тіні» так званої «Жовтневої революції», то після 

проголошення незалежності України – доби Українських визвольних змагань. У 

середовищі вітчизняних науковців масовий інтерес до дослідження різних 

аспектів Першої світової війни з’явився в ХХІ ст., що не останньою чергою 

пов’язано з відзначенням сотих роковин від її початку – в 2014 р. 

Упродовж 1900-1914 рр. у міському житті Правобережної України виникли 

передумови для багатообіцяючих змін [2, с. 43]. Вихід економіки Російської 

імперії на новий рівень, започаткований кількома десятками років раніше, що дав 

поштовх для розвитку інфраструктури з використанням досягнень технічного 

прогресу, а також швидкі темпи урбанізації, не лише мали змінити зовнішній 

вигляд міст і спосіб життя їхніх мешканців, а й, безсумнівно, створити умови для 

формування нового типу містянина з певним життєвим укладом, відповідним 

світоглядом і соціальною психологією. 

Варто при цьому зазначити, що в Російській імперії статус міста не 

отримало чимало населених пунктів унаслідок відсутності чіткої класифікації 

всіх поселень на міські та неміські за найбільш раціональними критеріями, а 

також невизначення юридичного статусу такої категорії поселення, як містечко. 

Таким чином, міста були не тільки і не стільки торговельно-промисловими, 

скільки адміністративними центрами й військовими форпостами. 

 



 

 

375 
 

На тлі всіх трьох губерній Подільська вирізнялася наявністю, поряд з 

губернськими й повітовими, малих заштатних міст [1, с. 38]. Саме представники 

останньої категорії були найменш чисельними не лише на Поділлі, а й у 

Правобережній Україні: в 1913 р. у Старій Ушиці мешкали 7,3 тис. осіб, у 

Сальниці – 4,8 тис., у Вербовці – 3,6 тис. Водночас, заштатні міста – Бар, 

Жмеринка та Хмільник, у яких динамічно розвивалася економіка, – значно 

випередили за багатьма показниками такі повітові центри, як Брацлав, Ольгопіль 

та Ямпіль [3, с. 43]. 

Напередодні Першої світової війни в матеріальному вимірах міської 

повсякденності  міста Бар відбулися помітні зміни. Вони були зумовлені 

значними зрушеннями в економіці[6, с. 72]. 

Основну частину жителів Бару становили ремісники і торгівці[1, с. 40]. У 

129 ремісницьких підприємствах працювало 440 ремісників. Вони виробляли 

взуття, шили одяг, речі широкого вжитку ( ложки, ножі, підкови). Всі 

підприємства працювали в основному на місцевій сировині. 

У місті діяло кілька кузень. Були кузні у великих селах. В них виробляли 

вози, брички, дрібний ручний інвентар, підковували коней [6, с. 100]. 

Бар того часу – важливий центр торгівлі. В центрі міста знаходилася базарна 

площа. На самій площі і навколо неї розташовувались численні дрібні і середні 

крамниці. Були вони й на інших вулицях міста, кількість їх доходила більше 

сотні. Торгували не лише товарами місцевого виробництва, а й привозними. 

Особливо жваво проводилася торгівля в неділю – базарний день. Зовсім 

змінювалося обличчя міста у ярмаркові дні, який тут проводилося 26 протягом 

року. З усюди привозили товари купці [6, с. 155]. 

 Тісними вуличками міста в ярмаркові дні важко було пробиратись. Їхали 

возами, бричками, йшли пішки маса людей Одні, щоб продати й купити потрібне, 

інші, щоб купити. Тіснота та й нестихаючий гамір панував на базарній площі. 

Ярмарок тривав кілька днів. Сприяли розвитку торгівлі наявність більше 20 
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заїжджих дворів, а в центрі міста красувався великий двоповерховий заїжджий 

двір. Купці і торгівці були значним прошарком населення міста. 

Місто забудовувалося  безпланово. Вулиці були криві, брудні,  з великими 

калюжами і вибоями. Вздовж кривих вуличок тіснилися низенькі будиночки, в 

яких поневірялась міська біднота. Вулиці не мали твердого покриття. Сміття 

мешканці викидали просто на вулицю. Каналізації не було. Місто душив сморід.  

Помітні зміни сталися вже з 1911 року. На цей час у місті числилось майже 

200 кам’яних будинків, в основному місцевої знаті. З’явились перші тротуари. 

Все ж на міський благоустрій коштів виділялось мало. 

На 14 тис. населення, що проживало, у місті, передмістях і прилеглих 

територіях ( Балки і Барські Чимериси входили у склад міста) було лише 2 

лікарні: міська і цукрозаводська. Обидві мали 10 ліжок. Діяло дві приватні 

лікарні і дві невеличкі приватні аптеки [3, с. 62].  

Помітні кроки здійснювалися у сфері освіти. Ще з 1908 року діяло міське 

двокласне училище, викладання здійснювалось на російській мові. На початку 

ХХ століття в училищі навчалось більше 300 учнів, з яких третину становили 

дівчата. У 1902 році було відкрито однокласне міське училище. 

Після тривалого будівництва стало до ладу реальне училище, в ньому 

вчилося 275 дітей. В 1912 році воно здійснило свій перший випуск. Єврейські 

діти вчилися у двох школах: хедер і толмуд –тойра.  

При Барській міській управі відкрилась перша бібліотека, що мала більше 

сотні книг, виписувала кілька газет [2, с. 60]. Основними читачами були 

інтелігенція міста.  

У Барі для управління містом обиралась міська дума, але основна маса 

трудового населення у виборах не брала участі- виборче право надавалось лише 

власникам нерухомого майна – тобто найбагатші верстви населення : 

поміщикам, купцям, власникам підприємств. 

Таким чином, напередодні війни відбулося зростання ролі міста у соціально-

економічному та культурному розвитку Правобережної України. Ці зміни 
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набули кількісного і якісного характеру: одночасно зі збільшенням чисельності 

міського населення впроваджувався урбаністичний спосіб життя з 

притаманними йому перевагами. Однак ці зрушення давали суперечливий ефект. 
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Російський миротворчий контингент в Нагірному Карабасі 

 

У статті розглядається процес становлення та формування 

зовнішньополітичних пріоритетів Росії у процесі врегулювання карабахського 

конфлікту. Проведено аналіз низки посередницьких і миротворчих ініціатив у 

процесі Карабахського врегулювання. 

Ключові слова: Нагірний Карабах, Росія, миротворчий контингент, 

нагірно-карабаський конфлікт. 

У контексті російської агресії на території України, що й нині триває, 

важливим є аналіз як позитивних, так і негативних уроків інших конфліктів 

пострадянського простору, безпосереднім ініціатором та учасником яких 

виступає Російська Федерація. Тому доцільно, на нашу думку, звернути увагу на 

процес та оцінити значення введення російського миротворчого контингенту в 

Нагірний Карабах.  

В науковій літературі вивчення проблеми введення миротворчих сил 

розглядається в контексті дослідження мирного врегулювання конфлікту [2], [7]. 

Детальніше це питання було висвітлено в статті В. Р. Агляна [1], однак він 

обмежується періодом 1990-х років. У ході дослідження широко використані 

міжнародні правові документи [3], [4], інтерв’ю політичних діячів [6], [9], 

публіцистичні статті у пресі (у тому числі електронних ЗМІ) [5], [10].  

Починаючи з другої половини 1992 р. регіональні конфлікти в Закавказзі 

перейшли в фазу відкритого військового протистояння. Росією одразу було 

прийнято рішення про абсолютну необхідності зайняти провідну роль у їх 

врегулюванні. У цей же час, проведення миротворчих операцій почали 

розглядати як «універсальний» засіб впливу на широкий спектр проблемних 

вузлів та як розумний і прагматичний баланс між відкритим військовим 

залученням і «ізоляціонізмом». 

Тому успіхи Російської Федерації у проведенні мирних ініціатив в 

грузинському та придністровському регіонах, в тому числі введення 
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миротворчих місій, в певній мірі «задали тон» переговорним процесам. Так 19 

вересня 1992 р. в Сочі міністри оборони Вірменії та Азербайджану за 

посередництва Росії, підписали угоду про припинення вогню з 25-го вересня того 

ж року. Однак перемир'я на фронтах так і не набуло чинності. Проте варто 

звернути увагу на заяву міністра оборони РФ про введення миротворчого 

контингенту у разі провалу угоди. Фактично висувалася модель південно-

осетинського і придністровського врегулювання, щоправда, з посиланням на 

попереднє схвалення операції з боку РБ ООН. Втім застосування даного варіанту 

до карабахського конфлікту відразу ж було поставлено під сумнів через 

політичні протиріччя міжнародного і регіонального характеру [1, c. 196]. 

У відкриту протиріччя між Росією і Заходом на публічному рівні виявилися 

у грудні 1993 р. під час обговорення питання про мандат і склад миротворчих 

сил. На заключній сесії НБСЄ РФ було відмовлено в наданні повноважень для 

організації та проведення операції з підтримання миру в Нагірному Карабасі. 

Однак після чергової ескалації конфлікту, 18 лютого було підписано 

тристоронню угоду про припинення вогню і розведення сил, у ході якої 

передбачалася дислокація спостерігачів в зоні розведення, проте не 

конкретизувалися ряд важливих моментів. Скоріш за все певна «невизначеність» 

документа була зумовлена існуванням низки міжнародно-політичних проблем, 

зокрема опір країн заходу планам Москви розмістити свої сили в регіоні 

конфлікту [1, c. 199].  

Втім навесні 1994 р. у зону конфлікту було відправлено посередницьку 

місію Російської Федерації разом з якою прибув заступник міністра оборони 

Г. Кондратьєв, який курирував миротворчу діяльність Збройних Сил РФ на 

пострадянському просторі. Цей факт з усією очевидністю свідчив про 

серйозність Міністерства оборони домогтися введення миротворчих сил в зону 

конфлікту. Однак попри те, що Росії, у той період, не вдалося розмістити свій 

контингент в регіоні, вона виступила посередником у підписані Бішкекського 
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протоколу між конфліктуючими сторонами в травні 1994 р. у столиці 

Киргизстану м. Бішкек [1, C. 199-200].  

Проблема миротворчих сил активно обговорювалася і після встановлення 

фактичного перемир'я. Відносної визначеності було досягнуту на 

Будапештському саміті НБСЄ у грудні 1994 року. Згідно з прийнятим рішенням 

спрямування миротворчого контингенту СНД було знято з порядку денного. 

Війська з підтримки миру могли бути дислоковані лише після досягнення 

політичного рішення конфлікту, що відтерміновувало й відправку міжнародних 

сил. 

Після Будапештського саміту переговорний процес в рамках НБСЄ (ОБСЄ) 

виявився заморожений. Хоча відбувся ряд зустрічей і обговорень, однак вони 

пройшли без будь-якого інтересу в досягненні реальних результатів і покликання 

скоріше засвідчити продовження самого переговорного процесу і зацікавленість 

міжнародних організацій у врегулюванні Карабахського конфлікту. Можливо, це 

пов'язано з тією обставиною, що починаючи з квітня 1994 р. в регіоні 

встановилося відносне затишшя. 

Однак ще не одноразово звучали пропозиції мирного врегулювання, які 

передбачали ведення миротворчого контингенту. Влітку 1997 р. співголовами 

Мінської групи ОБСЄ був запропонований «План поетапного врегулювання 

конфлікту», у ході якого планувалося розгортання міжнародних миротворчих 

сил. Однак план був відхилений Вірменією. У 2001 р. представник від Росії, на 

переговорах з питання Нагірного Карабаху, заявляв про те, що Москва готова 

стати гарантом виконання мирних домовленостей та про готовність введення 

російських військових до буферної зони між Карабахом і Азербайджаном, за 

згодою сторін конфлікту [2]. 

Особливо активним на Південному Кавказі Кремль став після успішної 

військової операції «з примусу до миру» Грузії у серпні 2008 р. в Південній 

Осетії, що зміцнило Кремль у його прагненні стати єдиним миротворцем і 

гарантом врегулювання конфлікту в Нагірному Карабасі [2]. 
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Ввести свої війська у «зону безпеки» у статусі миротворців та гарантів 

мирного вирішення Москві вдалося в листопаді 2020 р. підписавши угоду про 

перемир’я, якій передувало чергове військове зіткнення між Азербайджаном і 

НКР за участі Вірменії, яке почалося 27 вересня та тривало до 9 листопада 

2020 р.. В. Путін заявив, що «Сьогодні, 9 листопада, Президентом 

Азербайджанської Республіки Алієвим, Прем'єр-міністром Республіки Вірменія 

Пашіняном і Президентом Російської Федерації підписано заяву, в якій 

оголошується про повне припинення вогню і всіх військових дій в зоні нагірно-

карабахського конфлікту з 00 годин 00 хвилин за московським часом 10 

листопада 2020 р». [6]  

Згідно з умовами перемир’я уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабасі та 

Лачинського коридору планується розгорнути російський миротворчий 

контингент. Він нараховуватиме 1960 військовослужбовців зі стрілецькою 

зброєю, 90 бронетранспортерів, 380 одиниць автомобільної та спеціальної 

техніки терміном на 5 років. Водночас є можливість автоматичного продовження 

ще на 5 років, що можливо уразі якщо жодна із сторін не заявить про свій намір 

відмовитися від застосування цього положення за 6 місяців до закінчення 

терміну [5]. 

У цей же час у пресі поширювалася заява президента Азербайджану 

І. Алієва про те, що турецькі військові будуть в складі миротворчого центру в 

Нагірному Карабасі. Втім це не відповідає дійсності, про це повідомила прес-

секретар прем'єр-міністра Вірменії М. Геворкян. Натомість Туреччина взяла 

участь у роботі центу моніторингу перемир’я у Нагірному Карабасі який 

розпочав функціонувати 30 січня 2021 р. [10].  

НАТО застерігає, про те, що присутність російських миротворців може 

затягнутися на багато років. Експерт з питань безпеки і оборони Німецького 

фонду Маршалла США Бруно Лете у інтерв’ю для інформаційної платформи 

Укрінформ коментуючи домовленості про розгортання російського 

«миротворчого» контингенту у Нагірному Карабасі висловив таку думку 
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«Розгортання Росією так званих миротворців у деяких зонах конфліктів ніколи 

не приносило миру, але має за мету утримання під контролем території» [9]. 

Отже, українській владі слід розуміти, що в найближчій перспективі Росія 

не відмовиться від повного припинення активних бойових дій та окупації 

української землі. Тому очевидним стає те, що Кремль перешкоджатиме 

прийняттю рішень ООН щодо формування миротворчого контингенту, 

користуючись правом вето як постійного члена Ради безпеки. 
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Розвиток культури в Україні у період незалежності  

 

Анотація: У статті розглянуто основні аспекти розвитку та 

становлення культури України у період незалежності та вплив творчих 

досягнень на процес формування української нації. 
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       Рівень культурного життя України залежав від наступних чинників: 

напрямки правління та курс політики, ідеологія народу та віра у майбутнє. 

Історія містить державні та бездержавні періоди, у яких рівень розвитку 

економіки, життя населення, культура, були зовсім занедбані та зруйновані під 

впливом різних політичних та соціальних чинників.  

        Період незалежності України триває з 1991р. по сьогодення. Акт 

проголошення незалежності України прийнято 24 серпня 1991 р. під час 

позачергової сесії Верховної ради. З 1991 р. відбулися зміни суспільного ладу. 

Головною особливістю сучасного періоду можна вважати його перехідний 

характер. Зараз національна культура набула нового рівня. Водночас, серйозно 
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впливала на усі сфери суспільного життя економічна криза, яку переживала 

Україна у кінці ХХ ст [1].  

       Державна символіка – це обов’язковий атрибут визнаної та незалежної 

країни. Під час входження України у склад СРСР, символи були радянськими, 

спільними для усіх республік. Одним із найголовніших та найвагоміших аспектів 

у період сучасності була відмова від радянських символів та поступове засвоєння 

своєї державної символіки. Указ «Про державний гімн України» видано 15 січня 

1992 р. Президією Верховної Ради, затверджено вірш П. Чубинського «Ще не 

вмерла Україна», покладений на музику М. Вербицького. У якості інших 

національних символів прийнято синьо-жовтий прапор та тризуб, що став малим 

гербом України [2].  

        Ще з радянських часів питання про українську мову неодноразово 

порушувалося, але ці спроби залишалися без уваги. Після отримання 

незалежності, проблему щодо державної мови вирішили. У 1989 р. Верховною 

Радою був ухвалений «Закон про мови в Українській РСР». Статус української 

мови як державної, закріпила Конституція України 1996 р. Цей закон почав 

процес переходу усіх установ, органів, ЗМІ на українську мову. 

       Відбувалися зміни у політиці, економіці – все це змінило сприйняття людей, 

їх цілі, світогляд. Відповідно культура мала відповідати новому державному 

курсу України. Таким чином видана низка законів: «Про музеї та музейну 

справу» 1995 р., «Про бібліотеки та бібліотечну справу» 1995 р., «Про 

кінематограф» 1998 р., «Про охорону культурної спадщини» 2000 р.  Усі діячі 

мали на меті «відновити» тяжко здеформовану роками культуру. У радянські 

часи деякі культурні досягнення знаходилися під забороною, а з 1991 р. народ 

почав поступово отримувати доступ, а інформація ставала відкритою та 

прозорою. 

       Освіта – одна з найважливіших складових культури. Від рівня освіченості 

населення залежав розвиток інших сфер життя суспільства, а відповідно 

економічний, політичний розвиток та рівень держави на міжнародній арені. 
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Щодо середньої освіти, то окрім загальноосвітніх шкіл з’явилися гімназії та 

ліцеї. Почали відкривати університети, а найбільші заклади освіти отримали 

статус національних.  

       Система фінансування культури діяла за принципом, що мав назву 

«залишковий». Питання культури підтримувалося охочими, меценатами, 

благодійними фондами, які проводили багато заходів, підтримували та сприяли 

розвитку культури на вищий рівень. Сьогодні ця практика продовжується, 

існують меценати, які допомагають діячам культури зі скрутним фінансовим 

становищем.   

        Рівень життя населення був низьким, тому мало хто міг собі дозволити 

відвідування театрів, музеїв. Бібліотеки почали закривати, їх кількість різко 

скоротилася. Друк книжок був досить неякісним, а згодом тираж зовсім 

зменшився. Але ситуація була не зовсім критичною. Були галузі, які навпаки 

починали набувати популярності. Наприклад, мультимедіа, нові засоби ЗМІ, нові 

напрямки у мистецтві. З’являється нове покоління  поетів, які впроваджували  

нові стилі у написанні творів, порушували теми, які раніше були заборонені. 

Музика, кінематограф, образотворче мистецтво, хореографія – ці напрямки 

набули розквіту та оновлення. 

        На початку ХIХ  ст. ситуація змінилася на краще. Життєвий рівень нації зріс, 

усі сфери та умови для життя покращилися та тримаються на високому рівні. 

Людина володіє більш широким вибором для задоволення творчих потреб. Але 

існує проблема щодо рівня становлення української культури Європейські 

країни маючи безперервний державотворчий досвід,   вже досягли належного 

рівня, а зараз лише працюють та вдосконалюють набуте роками. В Україні триває 

розвиток різних галузей культури, які у минулому були занедбані. За роки 

незалежності вирішилося багато культурних питань. Наприклад, проблема з 

державною мовою, освіти та її якості, виділення фінансів на розвиток театрів, 

кінематографу та інших сфер.  
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       Характерні риси сучасного розвитку культури: 

- Орієнтація на гуманність;  

- Курс на наукове пізнання світу;; 

- Різноманіття;  

- Автентичність;  

       Таким чином, можемо підвести підсумок, що культура України у період 

незалежності (1991р. — сьогодення) порівняння з 20 роками набула вищої точки 

свого розквіту.  Був досить тяжкий шлях її становлення та відновлення. У 

сучасний період панує свобода вибору, слова та друку. 
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Творчий шлях Володимира Рюміна 

 

У статті представлено історію життя В. Рюміна – видавця, 

просвітителя та одного із перших популяризаторів ідей засновника 

космонавтики - К. Е. Ціолковського. У його особі втілилися найкращі якості 

представника науково-технічної інтелігенції початку ХХ ст. Він одним з перших 

оцінив і підтримав теорію видатного вченого про польоти у космічний простір, 

але він і досі залишається поза увагою суспільства. 
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Ключові слова: біографія, Володимир Рюмін, Костянтин Ціолковський, 

наука, техніка, наукові видання, космос, космічний простір. 

Сучасний рівень розвитку науки та техніки має під собою глибоке історичне 

підґрунтя. Значну роль у поширенні наукових знань та нових ідей, впровадженні 

їх у практичну діяльність  відіграють подвижники науки, серед яких  був і наш 

земляк Володимир Рюмін. Постійний науковий інтерес до нових гіпотез, 

просвітницька діяльність Володимира Рюміна, його активна життєва позиція має 

бути прикладом для сучасників. Володимир Рюмін належав до справжніх 

ентузіастів науки. І перш за все,  він відомий як популяризатор ідей К.Е. 

Ціолковського.  Він цікавився всіма новинами науки та техніки, та одного разу 

натрапив на брошуру Ціолковського «Ракета в космическом пространстве». 

Перевіряючи математичні викладки автора, він переконався, що його ідеї – не 

фантастика, а реальний проект освоєння міжзоряного простору. Рюміна 

надихнули ці ідеї, і він поставив собі за мету  розповсюджувати їх серед 

широкого загалу [2]. 

Підтримка Рюміним ідей Ціолковського про польоти у космічний простір, 

діяльність з популяризації його теорії відіграли значну роль у житті видатного 

вченого. В особі В. Рюміна К. Ціолковський знайшов однодумця, споріднену 

душу, людину, захоплену наукою. У листах вони обговорювали майбутнє 

освоєння космосу, а також філософські проблеми. Ціолковський дуже цінував 

таку значну підтримку з боку миколаївського інженера та видавця. Адже у той 

час він знаходив порозуміння з обмеженою кількістю людей [2]. 

Довелося докласти багато зусиль, щоби ідеї про польоти у космічний 

простір були визнані науковими. Володимир Рюмін зробив у цю справу 

насправді величезний внесок. У журналі «Електрика і життя» за 1913 р. Рюмін 

пише, що правильність розрахунків Ціолковського підтверджено видатними 

вченими в області аеродинаміки, але наукові відкриття вченого залишаються 

поза увагою як суспільства, так і держави [1]. 
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Володимир Рюмін мріяв про той час, коли людина буде освоювати 

космічний простір, і не тільки мріяв, але й був впевнений у безмежних 

можливостях   людського розуму: «И я твердо верю, что все же когда-нибудь 

настанет время, когда люди, быть может, забыв имя творца этой идеи, 

понесутся в громадных реактивных снарядах, и человек станет гражданином 

всего беспредельного мирового пространства» [1].  

Висновки. В. Рюмін гаряче підхопив мрію К. Ціолковського про польоти у 

міжзоряний простір,  яка на межі ХІХ і ХХ ст. виглядала фантастичною. 

Небагато людей повірили тоді у можливість втілення її у життя. Своїми 

публікаціями миколаївський інженер та просвітитель сприяв розповсюдженню 

нової ідеї і тому його ім’я  по праву вписано в історію космонавтики.  

    Список використаних джерел 

1. Архів В. В. Рюміна. Миколаївський обласний краєзнавчий музей. 

2. Інтерв’ю з Н. О. Кухар-Онишко. МОКМ 

 

Yakubets K. V. 

Group 2341 

Admiral Makarov National University of Shipbuilding  

Mykolaiv, Ukraine 

 kostia.yakubets@gmail.com 

Kravchuk O. Yu. 

Candidate of Political Sciences, Associate Professor  

of the Department of Social and Humanitarian Disciplines  

Admiral Makarov National University of Shipbuilding 

Mykolaiv, Ukraine 

kraffchuk@email.com 

 

The star path of Vladimir Ryumin 

 

The article presents a partial life story of V. Ryumin - publisher, educator and one 

of the first popularizers of the ideas of the founder of cosmonautics K. E. Tsiolkovsky. 
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He was one of the first to evaluate and support the theory of a prominent scientist about 

space flight. 

Key words: biography, Volodymyr Ryumin, Konstantin Tsiolkovsky, dreams and 

hopes, outer space. 
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Етична сторона технології штучної матки 

 

Стаття присвячена розгляду морально-етичних аспектів технології 

ектогенезу. Які можуть бути причини використання, переваги та недоліки, 

можливі ризики для індивіда та суспільства в цілому через масове впровадження 

цієї технології. Чи є загроза для природної рівноваги при втручанні біоінженерії 

– галузі науки, що нині активно розвивається. Які вимоги до замовників послуги 

штучної матки можуть бути висунені установою-виконавцем. 

Ключові слова: ектогенез, штучна матка, репродуктивні технології, 

біоінженерія, права ембріона, біоетика, євгеніка. 

Поняття ектогенезу було введено британським вченим Дж. Б. С. Холдейном 

у 1924 році та означає розвиток ембріону або плоду за межами тіла матері, 

розглядалося як кінцева мета допоміжних репродуктивних технологій [1]. 
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Для підтримання росту плоду необхідно створити певні умови: кровообіг, 

навколоплідні води, поживні речовини, газообмін, комфортний температурний 

режим, виведення відходів життєдіяльності [6]. Це середовище називається 

штучна матка, біомішок, біосумка – деякий пристрій, що виконує перелічені 

функції. На сьогодні, було створено низку пристроїв для тварин: кіз, мишей, 

ягнят.  

Професор Йосінорі Кувабара зайнявся проблемою створення штучної матки 

ще 1995 року. Він винайшов пристрій, всього 2 мм у діаметрі, в який можуть 

поміститися до 20 яйцеклітин піддослідних мишей. Їх запліднюють, і вони 

розвиваються до того моменту, поки не настане час провести імплантацію 

зародка в матку сурогатної матері. Незабаром він розробив нову технологію 

підтримки життя зародків. Професор Кувабара витягував матки у кіз і поміщав 

їх у стерильні пластикові ємності, заповнені штучними навколоплодними 

водами, в яких постійно підтримувалася температура тіла. У ці матки він 

поміщав зародки тварин, подаючи в ємності живильний «бульйон».  

У 2017 році вчені Дитячої лікарні Філадельфії помістили у спеціальну 

біосумку ягнят, які народилися на 23-му тижні. У штучній матці тварини 

продовжували нормально розвиватися і навіть обросли вовною. 

Група вчених з Інституту Вейцмана в Ізраїлі в 2021 році змогла виростити 

ембріон миші у штучній матці. Після запліднення він прожив 11 днів із 20-ти – 

приблизно половину вагітності. Дані дослідження опубліковані у журналі Nature.  

Ці розробки зацікавили людей перспективою створення біомішку для 

людських ембріонів. Так, восени 2019 року фахівці з Технічного університету 

Ейндховена в Нідерландах отримали грант у розмірі €2,9 млн. на створення 

штучної матки для недоношених дітей. 

На сьогоднішній день гостро постає проблема низької народжуваності 

переважно у розвинутих країнах. Спостерігається страх молоді перед 

батьківством. Як через психологічні фактори (відповідальність та великі витрати 

часу на дитину), так і фізичні (біль та хвороби, спричинені вагітністю та 
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пологами). Дуже активно просувається культ зовнішності, краси та ідеальної 

фігури. При цьому, до жінок висуваються нові, раніше не бувалі очікування – 

бути успішною у кар’єрі, ефективною, незалежною. Все це надзвичайно важко 

підтримувати одночасно. Незадоволення власним життям може спричиняти 

стрес, який в свою чергу стає причиною безпліддя. Одним із рішень є пізнє 

батьківство, яке широко практикується нині. Багато людей вирішують «пожити 

для себе», зосередитися на кар’єрі і наважуються народити первістка у доволі 

пізньому віці, близько 40 років. Такі строки з наукової точки зору є небажаними, 

оскільки протягом життя генетичний матеріал батьків накопичує шкідливі 

мутації, які спричиняють генетичні захворювання малюка. Цю проблему можна 

вирішити за допомогою відкладеного батьківства – кріоконсервація (заморозка) 

генетичних ресурсів і використанні його у майбутньому (шляхом 

екстракорпорального запліднення (ЕКЗ) з імплантацією у матку матері, 

сурогатного материнство або ектогенезу якщо він буде реалізований в 

майбутньому). 

Ектогенез може бути альтернативою сурогатного материнства, до якого 

прибігають в основному у двох випадках. Перший і більш розповсюджений – 

медичні показання, неможливість зачати, виносити або народити дитину 

традиційним шляхом. Це може бути хвороба (чи ризик її виникнення в результаті 

вагітності, пологів) або лікування, несумісне з вагітністю (хіміотерапія, 

радіотерапія), похилий вік, аномалія будови статевих органів (вроджена 

відсутність матки, непроходимість труб). Другий випадок зустрічається рідше – 

страх або небажання виношувати дитину самостійно, поширений серед 

знаменитостей, моделей, акторів та ін. Ці люди не готові змінювати робочий 

графік, бояться втратити привабливу фізичну форму. 

Використання штучної матки може застосовуватись як для повного строку 

вагітності, так і для частини. Наприклад, недоношений плід можна помістити у 

штучку матку та виростити його до повноцінного розміру. Так само можливо 

продовжити життя плоду, матір якого вирішила зробити аборт. Тобто, замість 
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переривання життя майбутньої людини, медичний заклад вирощує плід, а 

пізніше дитина знайде нову сім’ю. 

Деяка перевага біомішку перед людиною: у систему кровообігу не 

потрапляють зайві речовини. Ніякого алкоголю, нікотину (що можливо в тому 

числи при пасивному курінні) та інших токсинів. Відсутність негативних емоцій, 

які спричиняють викид гормонів стресу, що може нанести шкоду для розвитку 

дитини. 

Розглянемо, які ж негативні наслідки можна очікувати від ектогенезу? 

Почнемо з локальних, тобто вплив на конкретну дитину. 

Одне з опасінь, яке може виникати – відсутність тісного зв’язку з матір’ю. 

При цьому, дитина не отримує необхідних гормонів, імунітету та не будується 

психологічна прив’язаність матері і дитини. 

Гормони та імунітет можливо постачати у біомішок, беручи необхідні 

матеріали в організмі матері або використовуючи синтетичні гормони. 

Просунута версія біосумки може імітувати серцебиття матері та поглажування 

«живота». Якщо бажаєте, можна також ввімкнути приємну музику на тих етапах 

онтогенезу, коли вже сформовано слух. 

Стосовно емоційного зв’язку, традиційне проходження онтогенезу не є 

запорукою материнської турботи. Нажаль, деякі матері покидають своїх 

новонароджених дітей або навіть вбивають їх. Напроти, міцний емоційний 

зв’язок дуже часто встановлюється між біологічно нерідними людьми – 

прийомними батьками і дітьми. Прив’язаність формується на етапі догляду за 

малечею, спільно проводячи час. Таким чином, кровна спорідненість не є 

ключовою у встановленні прив’язаності, хоча і може впливати на симпатію або 

антипатію батьків до дитини (запах, погляд, манера рухатися). 

Дехто побоюється, що без вагітності унеможливлюється грудне годування, 

але це не так.  Лактацію можна стимулювати штучно: гормонально (ін’єкції 

окситоцину та пролактину) або механічно (прикладати малюка до грудей або 

стимулювати молочні залози іншим способом). Теоретично, навіть чоловіки 
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можуть годувати груддю, проте природньо виділити необхідну кількість 

гормонів майже неможливо, тільки за зовнішніх втручань. 

Серед глобальних наслідків можна виділити ризик розпаду інституту сім’ї 

та неналежне використання ембріонів та новонароджених у цілях держави, 

приватного закладу або особи.  

«Навіщо чоловіку шукати жінку, якщо він може виростити собі дитину у 

штучній матці?» спитаєте ви. Втрата сенсу пошуку партнера та створення сім’ї 

насправді ніяк не пов’язана зі способом народження дитини. Більш вагомим є 

саме процес виховання та подальша взаємодія дітей і батьків. Вагітність та 

народження дитини – це лише один відносно недовгий етап життя сучасного 

подружжя. Пара може займатися різноманітною діяльністю разом: 

подорожувати, розвивати бізнес, відпочивати, розважатися, вирішувати побутові 

проблеми. В кінці кінців, виховувати дитину. Технології ектогенезу полегшують 

життя жінці та чоловіка, який за нею має доглядати. Вхід до батьківства стає 

більш плавний, тому що на втому від безсонних ночей не накладається 

виснажений стан матері після вагітності. Відбувається делегування етапу 

внутрішньоутробного розвитку плоду на програмно-технічне забезпечення. 

Проблеми лише можуть виникнути у традиційних патріархальних суспільствах, 

де здібність народжувати дитину є чи не єдиним важілем впливу жінки. 

Феміністка-активістка та письменниця Сорайя Чемалі вважає, що забираючи у 

жінки таку можливість, вона стає непотрібною [3]. 

Людина шукає способи ефективної взаємодії з довкіллям, отримання благ, 

енергії, подовження життя. Навіть неприродні, рукотворні інструменти є 

логічнім продовженням розвитку людини як виду. Біотехнології в свою чергу 

також є своєрідним пристосуванням людини до життя, проте вони торкаються 

моральних питань та викликають філософські роздуми. Консервативні 

представники суспільства схильні захищати традиційне материнство, таїну 

народження нового життя. Коли даний процес проходить звичним шляхом, це 

вважається безпечним. Хоча насправді вагітність та пологи несуть значні ризики 
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для матері та дитини. Як миттєві, так і відкладені у часі – хвороби та психологічні 

проблеми. 

Полегшує життя одним, але шкодить іншим – нелегальне вирощування, 

торгівля людьми та органами – все це може стати реальністю. Обмежити такі 

злочинні дії можливо на законодавчому рівні: не дозволяти будь-кому купляти 

біомішки, тільки клінікам, які мають на це дозвіл. Регулярно перевіряти роботу 

цих установ, вести сувору звітність. Заводи по виробництву штучних маток 

мають бути під жорстким контролем, щоб пристрої не були продані без дозволу. 

Жахи, доведені до крайнощів, відображені у антиутопії Олдоса Хакслі 

«Прекрасний новий світ» [1]. В його фантазії ектогенез став єдиним способом 

появи людини на світ і знаходиться під повним контролем влади. Люди 

«конструюються» відповідно до їхніх наперед визначеного соціального статусу, 

їх пригнічують або надають більш сприятливі умови для розвитку. 

У реальному світі можливість завести дитину без матки стала символом 

нового рубежу свободи. У феміністичній класиці 1970 року «Діалектика статі» 

канадська радикальна феміністка Суламіф Файєрстоун заявляла, що біологічний 

поділ праці в процесі природного розмноження формує основу чоловічого 

панування над жінками. Вона зазначила необхідність «звільнення жінок з-під 

тиранії біології та розподіл ролі народження та виховання дітей по всьому 

суспільству в цілому – як серед чоловіків, так і жінок» [1]. 

Позицію Файєрстоун підтримує безліч сучасних феміністок, наприклад 

філософ Ганна Смайдор у своїй роботі «Моральний імператив ектогенезу» [3]. У 

1985р. філософ Пітер Сінгер і Дін Уеллс написали книгу під назвою «Створення 

Немовлят: Нова Наука та Етика Концепції»[4], в якій вони представили переваги 

та недоліки ектогенезу. Дуже докладно і всебічно явище ектогенезу розглядає 

Дженні Кліман у книзі «Секс без людей, м'ясо без тварин. Хто проектує світ 

майбутнього» [5]. 

Безліч питань виникає у правовому полі, багато з яких ще доведеться 

вирішити. Права ембріону неоднакові по всьому світі, досі не встановлено 
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юридичний статус ненародженої людини. Зустрічається так званий конфлікт 

матері и плоду, коли потрібно обрати між правом жінки на аборт та правом плоду 

на народження. У певних країнах аборти повністю заборонені, а в деяких 

пом’якшено правила на користь інтересів жінки. 

Іще один конфлікт виникає при ЕКЗ: у випадку коли подружжя заморозило 

ембріон, а потім розлучилося – що робити з ембріоном? Розморозити та 

утилізувати? Чи використати його? Вирощування дозволяється за згодою обох зі 

сторін, інакше має місце недобровільне батьківство і фінансові зобов’язання. 

Зазвичай суд приймає рішення на користь одного з батьків, який проти 

народження. Але бували випадки, коли жінка довела свою неможливість завести 

дітей (у наслідок хвороби на рак) і як наслідок – цей ембріон є її останньою 

надією на материнство [7]. 

Усі ці ситуації необхідно передбачити до впровадження технології 

ектогенезу для людей. Ще одна проблема, яка виникає: що робити з нездоровими 

ембріонами? Переривати їх розвиток, утилізувати? Чи ризикнути та принести на 

світ хворого малюка? Хто несе відповідальність за ті чи інші хвороби, що 

виникають протягом знаходження дитини всередині біомішка? Очевидно, з боку 

виконавця послуги має бути відповідальність за якісні матеріали та обладнання, 

безперебійне живлення системи (резервні акумулятори), правильний 

температурний режим і таке інше. На випадок аварії, техногенної катастрофи, 

якщо біомішок буде зруйновано, хто несе відповідальність? Чи можуть батьки 

відмовитися від дитини одразу після народження чи на середині строку? Дуже 

багато питань постає перед юристами, перед впровадженням подібних 

технологій необхідно підготовити правову базу. 

По аналогії з ЕКЗ, штучна матка – це медична послуга. Запліднена 

яйцеклітина зберігається декілька днів у лабораторії, дозріває. В цей період 

виконавець несе відповідальність за її безпеку. Також прослідковується аналогія 

з сурогатним материнством. Акт передачі дитини, умови відповідальності за 

життя і здоров’я мають бути подібними. Між замовниками (біологічні батьки) та 
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виконавцем (сурогатна матір, клініка що виконує ЕКЗ) укладається контракт, в 

якому зазначено права та обов’язки сторін. Так само як сурогатна матір несе 

відповідальність за майбутню дитину, так і заклад виконавець послуги штучної 

матки має нести таку саму відповідальність. У випадку смерті батьків або 

відмови від дитини, життя плоду більш етично було б продовжити та в 

подальшому знайти для нього сім’ю. 

Нажаль, перепоною для розробки та випробувань штучної матки є правові 

обмеження. У деяких країнах заборонено створення ембріонів з метою 

досліджень, у певних країнах дозволено проводити експерименти над 

ембріонами у межах певного віку (зазвичай 14 днів). Проте, переосмисливши 

цілі, перспективи та ризики технології можливо розробити правову базу, що 

дозволяє розширити вибір технологій для майбутніх батьків. Зараз широко 

використовується екстракорпоральне запліднення, що також сприймалося з 

опаскою, обуренням та обережністю на зорі розробки та впровадження. 

Широкий загал вважав «дітей із пробірки» чимось потойбічним, неприроднім, 

без душі. Але зараз першій людині, народженій завдяки технології ЕКЗ, Луїзі 

Браун виповнилося 43 роки. Вона живе щасливе життя та народила двох дітей, 

запліднених традиційним шляхом. Як бачимо, технологія перевірена часом і 

дослідження показують, що звичайні та діти «з пробірки» нічим не 

відрізняються. Серед штучно запліднених дітей зустрічається менше генетичних 

захворювань. Це пов’язано з проведенням передімплантаційної діагностики 

ембріону, якщо вона показує негативні результати – приймається рішення 

відсіяти нездоровий ембріон. Також, позитивним фактором для розвитку малюка 

є те, що на дану процедуру йдуть лише батьки, які насправді чекають і бажають 

завести дитину, і в кінці кінців народження стає для них щасливим моментом. 

Завдяки цьому, батьки турботливо доглядають за малюком та проводять з ним 

достатньо часу, що позитивно впливає на їхній всебічний розвиток. Аналогічний 

психологічний ефект має спрацювати і з батьками, які вирішили скористатися 

послугою біомішка. 
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Оскільки вирощування дитини у неприродніх умовах – це дуже складний та 

відповідальний процес, необхідно визначити вимоги до батьків-замовників цієї 

послуги. З метою полегшити процес та створити безпечні умови появи дитини 

на світ (враховуючи фізичні та психологічні аспекти). 

Психологічне обслідування має виявити відповідальне відношення до 

майбутньої дитини. Можливість та бажання виховувати дитину повноцінно, 

приділяти достатньо уваги, виховувати у сприятливому психологічному 

середовищі. Недолік: контроль держави або приватної установи над прийняттям 

рішення про створення нового життя може бути простором для корупційної 

діяльності. Поки батьки не куплять довідку про стан здоров’я – їх не допустять 

до цієї діяльності, тобто відмовлять в обслуговуванні. 

Не мають генетичних порушень, можуть забезпечувати життя дитини. 

У цій вимозі можна вбачати дискримінацію, але якщо порівнювати з 

усиновлюванням – це нормальна практика. 

Генетичний матеріал достатньо здоровий (без мутацій). Також може 

породити дискримінацію – батьки з генетичними хворобами не зможуть мати 

дітей. Ця проблема суперечлива. Деякі люди вважають, що хворих дітей бажано 

позбутися, щоб не погіршувати генофонд планети. Інші вбачають у цьому 

загрозу гуманності, проводять аналогію з нацизмом (відбракування «неякісних» 

дітей). На мою думку, необхідно користуватися благами медицини, які надає нам 

сьогодення. Якщо можливо попередити хворобу – необхідно це зробити. Якщо 

прогнозовано серйозні проблеми зі здоров’ям – краще перервати життя плоду. 

Оскільки інвалідність може бути тягарем як для дитини, так і для її батьків, 

значно погіршувати рівень життя сім’ї.  

Перед здачею матеріалу потрібно підготовити організми (здорове 

харчування, активний стиль життя, уникати стреси, шкідливі речовини). 

Як бачимо, деякі запропоновані вимоги є суперечливими, вони торкаються 

питань євгеніки – нині табуйованого напрямку в науці. 
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У рамках ектогенезу пропонується не зловживати відбором, але 

застосовувати можливості сучасної медицини, наприклад при ранньому 

виявленні вад ембріону та на етапі відбору батьків і генетичного матеріалу. 
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Ethical aspect of artificial uterus technology 

 

The article is devoted to the consideration of moral and ethical aspects of 

ectogenesis technology. What may be the reasons for use, advantages and 

disadvantages, possible risks for the individual and society due to the widespread 

introduction of this technology. Is there a threat to natural balance with the 

intervention of bioengineering – a branch of science that is currently actively 

developing? What requirements to customers of artificial uterus services can be put 

forward by the executing institution? 
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Філософія щастя 

 

Що таке щастя? Зайшовши в інтернет ми стовідсотково знайдемо десятки і 

сотні визначень на сайтах, безліч думок людей, але скоріш за все з більшістю 

значень цього терміну людина не погодиться. Але чому? Та тому що уявлення 

про щастя в кожного своє. В це поняття кожен вкладає свій зміст, для одного 

щастя – це любов, для другого – матеріальний достаток та добробут, для третього 

– міцне здоров’я, і таких варіантів велика кількість.  

Універсальне визначення даного феномену презентує приблизно наступні 

акценти: щастя – це психоемоційний стан цілковитого вдоволення життям, 

відчуття глибокого задоволення… На перший погляд таке розуміння щастя може 

здатись складним та не зовсім зрозумілим, проте можна сказати простіше. Щастя 

– це коли в людини є те що вона хоче, що приносить їй відчуття задоволення, що 

дарує радість. 

Згадаймо також народну мудрість «Щастя – це не життя без турбот і 

печалей, щастя – це стан душі.» 

Також є загальноприйняте поняття щастя, воно тісно пов’язане із мріями, 

втіленими в реальність та досягнутими цілями. Якщо опиратися на, так звану, 

«традиційну» схему досягнення щастя, можна виділити основні його складники, 

такі як самореалізація, успіх, кар’єра, любов і сім’я. Але в різні моменти наше 

щастя виглядає по-різному. Адже і можлива така ситуація, що людині сьогодні 

потрібне кохання, завтра – кар’єра і гроші, післязавтра – здоров’я. 

Відомий психолог Дейл Карнегі казав: «Пам’ятайте, що щастя не залежить 
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від того, хто ви і що ви маєте; воно залежить виключно від того, що ви думаєте», 

і я повністю згодна із цим твердженням  

На прикладі власного життя можу дозволмити собі наступне твердження -  

на даний момент, щастя – це коли люди навколо мене, мої рідні, близькі і друзі, 

щасливі. Найцінніше для мене, бачити їх усмішку, чути й розуміти, що у них все 

добре. Щастя – це можливість займатися улюбленою справою та отримувати 

задоволення від цього. Проте, так було не завжди…  

Раніше, сенсом мого життя було визнання оточуючих, а ціль – сподобатися 

усім без винятку. Якщо в мене виходило показати себе з найкращої сторони і я 

бачила схвалення людей, була безмежно щасливою. Хоча зараз, дивлячись на це 

з точки зору більш дорослої мене,  розумію, що це було зовсім не те щастя, адже 

мені доводилося відмовлятися від того, що мені подобається, аби вписатися в 

рамки, навіть, краще буде сказати, в стандарти окремої людини.  

Щастя – це сенс нашого життя, основа всього, до чого ми прагнемо. Наше 

існування побудоване на тому, аби досягнути цього почуття, відчути його, 

зрозуміти, що проживаємо життя не дарма, а докладаємо зусилля та всі проблеми 

і складнощі на шляху перемагаємо точно недаремно.  

Мені здається доречним зараз згадати цитату із фільму «Правила зйому: 

Метод Фітча» «Життя вимірюється не кількістю зроблених вдихів і видихів, а 

кількістю тих моментів, коли від щастя захоплює дух». 

Неможливо сформулювати одне поняття щастя і схему для його досягнення 

для всіх людей, але можна  сказати точно, що щастя – це те, чого прагне кожен в 

цьому житті і що, безумовно, є невід’ємною частиною нашого існування. 
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Феномен віртуальності у сучасному суспільстві 

 

В статі розглянуто вплив віртуальності на розвиток суспільства, 

визначено його корисні та небезпечні аспекти. Висвітлено виклики, які робить 

віртуальність сталим законам суспільного розвитку. 

Ключові слова: віртуальність, технологічний прогрес, розвиток 

суспільства, закони розвитку. 

Насьогоді віртуальний світ являє собою неосяжний простір. Зараз для 

людини стає все більш і більш звичним сприймати реальність через мас-медіа. 
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Світ симуляцій захоплює! Новітні технології дарують нові можливості та 

відкривають нові перспективи розвитку людства. Можна чітко запевняти, що 

сфера віртуальності поширюється та набуває популярності набагато швидше та 

пов'язана з фундаментальними основами людського існування. Саме тому стає 

зрозумілим, що проблематика співвідношення реальності і віртуальної 

реальності привертає увагу вчених та дослідників. Важливо розуміти який вплив 

має віртуальна реальності на людину. 

Людина звикає сприймати навколишню реальність через віртуальну 

реальність. Важко передбачити до яких змін світосприйняття людини призведуть 

наслідки впливу віртуальності. Все частіше стає помітним, як відбувається 

трансформація людських якостей, особливо це помітно серед молоді. У мас-

медіа та віртуальній реальності будь-якій інформації властива швидкість, 

насиченість образами, звуками та ритмами, емоціями та ефектами, логічними 

доказами та аргументами. Сучасна людина навіть не усвідомлює у яких об'ємах 

та масштабах вона отримує інформацію. Це і журнали, книжки, радіо та 

телебачення, інтернет, кінематограф, також рекламні щити та панелі й 

мультимедійні центри. Всім цим медіа засобам притаманні спільні якості — 

звернення до масової аудиторії, розповсюдження інформації, доступність 

багатьом людям, вплив на вибір споживача. Масмедіа, забезпечувані 

електронними пристроями, переважно є мультимедійними, тобто, поєднують 

різні види представлення інформації: текстову, статичні й рухомі зображення, 

звук. Отож виникає питання, чи встигає мозок людини обробити та зрозуміти 

безкінцевий потік інформації. Раніше зміни у світі технологій не призводили до 

настільки сильних наслідків стосовно світосприйняття та не викликали настільки 

кардинальних змін в укладі життя. Медіа та віртуальна реальність має значний 

вплив на ціннісну орієнтацію, змінює модель поведінки і погляди людини. І 

М.Кастельс приходить до ґрунтовного висновку, що «нова комунікаційна 

система радикально трансформує простір і час, фундаментальні виміри 

людського життя» [5, с. 300]. Безумовно, не слід забувати, що саме медіа 
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можливості виступає основним способом комунікації суспільства. Можно 

стверджувати, що медіа, а сьогодні й віртуальна реальніть, призводить до 

розвитку цивілізації, що в свою чергу визначає час у який ми живимо. 

У нашу єпоху актуальність цифрової інформації складно переоцінити. 

Медіа та телекомунікації настільки щільно оточують людину, пронизуючи всі 

сфери повсякденного буття, що давно вже стали непомітними. Зростаюча 

невидимість призводить до звикнення. Завдяки інтенсивності впливу, медія 

починає розчинятися в свідомості, віртуальність стає більш непомітна та звична 

для свідомості. Людство й не помічає як наша свідомість перестає розрізняти 

віртуальність та реальність. Це не є погана звичка або залежність, це стає 

буденністю. 

За рахунок динамічного розвитку електронних технологій, усвідомлення 

ролі віртуальної реальності перейшло на новий рівень. Віртуальна реальність — 

різновид реальності в формі тотожності матеріального й ідеального, що 

створюється та існує завдяки іншій реальності забезпечуючи зорові, звукові та 

інші відчуття. Тобто це ілюзія дійсності, створена за допомогою комп'ютерних 

систем. Така висока цінність та популярність віртуальної реальності обумовлена 

її спроможністю бути майданчиком для пошуку смислу й значимості власного 

інтересу та приналежності до тієї чи іншої спільноти. 

Треба токож враховувати цінність віртуальної реальності у різних сферах її 

використання. Якщо розглядати науку та освіту віртуальна реальність дає 

можливість моделювати внутрішню будову об'єктів, демонструє складні та 

небезпечні процеси, розкриває молекулярні й атомні структури. В медицині 

завдяки віртуальній реальності забезпечується дистанційне і точне керування 

інструментами припроведенні складних операцій. Віртуальна реальність стає в 

нагоді при ккеруванні транспортом чи війсковою технікою при тренуванні 

пілотів, водіїв, операторів або при імітації збройних сутичок. Важливу й 

провідну роль віртуальна реальність відіграє у сфері дизайну — побудова й 

редагування тривимірних моделей механізмів, споруд; симуляція та дослідження 
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різних впливів на них. Найбільшим попитом та актуальністю для віртуальної 

реальності, всеж таки, користується сфера розваг. Відеоігри, що дають 

можливість поринути в казковий ігровий світ захоплюють користувача повністю. 

Віртуальною реальність користується й сфера туризму, віртуальні тури й 

екскурсії набувають все більшої популярності. 

Поняття віртуальної реальності ще недостатньо вивчене, однак дослідники 

вже звертають увагу на філософські аспекти цього концепту. 

Перші спроби осмислення віртуальної реальності можна знайти у роботах 

М. Крюгера, І. Сазерленда, С. Фішера та інших, що присвячені технічним 

пристроям створення достовірної ілюзії реального світу. Популяризація терміну 

«віртуальна реальність» нерозривно пов’язана з ім’ям ДжаронаЛаньєра. Його 

діяльність була присвячена розробці та просуванню технологій майбутнього. У 

зарубіжній філософії дослідженню віртуальної реальності присвятили свої праці 

Ф. Жай, Е. Рейд, Г. Рейнгольд, Дж. Сулер, М. Хейм та інші. 

Необхідно підкреслити такі риси віртуальної реальності, як актуальність, 

автономність та інтерактивність. Слід звернути увагу на відсутність чіткого 

розділення об'єктивного і суб'єктивного пластів реальності, оскільки різні змісти 

перетікають одне в одне, породження віртуальної реальності не об’єктивною, а 

константною реальністю, яка в свою чергу теж може бути віртуальною, 

породжуючи віртуальність наступного рівня. Повертаємося до питання, чи дає 

віртуальна реальність більше свободи і більше можливостей або ж, 

відштовхуючи свідомість від реальності, деформує природні людські якості. 

Стає зрозумілим, що захоплюючись віртуальною реальністю, людина 

потрапляє у її тенета. Відбувається підміна реального світу. Споживач 

віртуальності все більше і більше припиняє вчитися мислити самостійно, шукати 

відповіді на питання та формувати дослідницький спосіб осмислення питання. 

Цінність власних зусиль на виробку інформації мозоком оманливо губить свій 

сенс. У людини формується пасивноспоглядальне ставлення до реального світу. 

Це пов'язано з насиченністю віртуального світу ефектами та швидкозмінності 
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яскравого сюжету, на фоні цього реальність стає не цікавою та одноманітною. 

[Природній людський інтелект стає об'єктом маніпуляції і перетворюється на 

кінцевий продукт запрограмованих інформаційно-психологічних дій. 

Саме тому думка щодо користі віртуально світу досить спірна. На відміну 

від використання у наукових, медичних чи військових сферах, у сфері розваг 

віртуальність несе маніпулятивних характер. Виникає враження, що розвиток 

нових технологій призводить до масового одурманення людства. Через 

нав'язливість та велику силу впливу світу віртуальних розваг, складно ставити у 

пріорітет колосальну користь від сучасних віртуальних технологій. 

Стосовно філософського осмислення поняття віртуальної реальності, то у 

сучасному дискурсі досліджень склались кілька підходів до визначення цієї 

категорії: 

1. Фундаментальна якість буття – реальне, актуальне, але не субстанційне 

(В.В. Афанасьєв) [6]; недовтілене буття «недобуття» (С.С. Хоружий) [7]; 

2. Реальність, опосередкована розвитком комп’ютерних технологій, 

існуюча альтернатива усталеного, стійкого соціального світу (А. Бюль, А.І. 

Воронов, М. Вейнстейн, А. Крокер) [8; 9]; 

3. Частина психологічної реальності людини (М.А. Носов) [10]; 

4. Особлива форма соціального, результат виробництва суспільством 

віртуальних форм комунікації (М. Кастельс, М. Луман, М. Паетау, К.Є. Таратута) 

[11; 12; 13]; 

5. Реальність, створена на основі заміщення ціннісних та інституційних 

елементів суспільства симуляційними (копіями того, що насправді не існує) (Ж. 

Бодріяр, Д.В. Іванов) [14; 15]. 

Така велика кількість підходів до визначення феномена віртуальної 

реальності свідчить про підвищений інтерес до цієї категорії в філософії та 

гуманітарних науках в цілому, багатогранності та протиріччі віртуального. У 

сучасному філософському дискурсі багато наукових поглядів стосовно 

феномену віртуальної реальності мають протиріччя стосовно один одного, але 
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паралельно з цим подібне розмаїття поглядів дозволяє розглядати об’єкт 

дослідження досить широко і багатоаспектно, знаходити у ньому сутнісні якості 

та властивості, досліджувати конкретні аспекти функціонування віртуальності в 

соціумі. Саме така багатоаспектність, багатоплановість підходів якнайкраще 

характеризує сам феномен віртуальної реальності. 

Якщо М.Кастельс, не зважаючі на роздуми про людську ідентичність в 

мережевому суспільстві, все ж таки вельми оптимістичний по відношенню до 

«експансії віртуальної реальності», яка спостерігається в сьогоднішньому 

суспільстві постмодерну завдяки новітнім електронним технологіям, «галактика 

Інтернет», що виникає, втілює у нього «новий вимір свободи і культуру 

особистої творчості» [16, с. 53]; то Дж. Ваттімо дотримується протилежної 

позиції, кажучи про ерозію «принципу реальності як такого» [17]. Реальність 

показує, що принцип симуляції формує життєве середовище сучасної людини, 

навіть без помітного для неї впливу на свідомість. 

Висновок можно зробити один - розвиток інформаційного, технологічного 

та віртуального світу буде й буде відбуватися, це неодмінно призведе до 

глобалізації віртуального світу. Необхідно використовувати нові інструменти в 

дослідженні філософських аспектів віртуальної реальності та медіа-культури. 

Людство має використовувати віртуальність як перспективний напрям 

дослідження буття, як аппарат допомоги, що призведе до розвитку людства. 
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Проблема природи сексуальності  

 

В цій роботі досліджуються проблема природи сексуальності, різниця в 

термінах, які використовуються для описання цього дослідження, а також 

можливі варіанти рішення цієї проблеми.  

Ключові слова: проблема природи сексуальності, гендер, стать, ознаки, 

ідентифікація.  

Філософська і загально гуманітарна думка кінця  ХХ  -  початку  ХІХ  ст.  

висловила новий погляд на проблеми природи сексуальності і на так зване 

жіноче питання. Актуальною проблемою постіндустріального суспільства є 

проблема статевої ідентифікації конкретного індивіда.  

Метою статті є дослідження проблеми статевої ідентифікації конкретного 

індивіда та доведення того, що ці проблеми є філософськими проблемами 

сучасного суспільства.  

З 70-х років XX століття термінологія в філософії гендеру почала мінятися, 

виникло таке слово як гендер і почало використовуватися зі словом стать. 

Основоположником слова «гендер» був американський психолог Джон Мани. 
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Вперше він згадує це слово в своїй праці «Hermaphroditism». Різність цих 

термінів з тих часів остаточно закріпилась і зараз стать – це набір анатомічних 

характеристик між чоловіком і жінкою, а гендер – це характеристики, які 

позв’язані з поведінкою та формуються під впливом суспільства. 

Наразі в Україні, на мою думку, існує свобода вибору щодо вашої статевої 

ідентифікації, проте, в більшості випадків, це не може вплинути на ваше поточне 

місце в суспільстві, бо в Україні суспільство доволі консервативне. 

С дитинства нас навчають, тому, що діти по біологічних ознаках діляться на 

хлопців та дівчат. Проте, звичайно, існують виключення, коли людина може 

мати біологічні ознаки і дівчини і хлопця або через хірургічне втручання 

втратили ці ознаки. Таким людям, зазвичай, складно орієнтуватися в суспільстві 

і існує багато прецедентів, коли ці люди закінчують життя самогубством. Одним 

з таких випадків був випадок Девіда Рейнера, дослідженням якого і займався 

Джон Мани. Експеримент виявився невдалим, результатами якого була 

розвинута шизофренія у брата, які приймали участь в цьому експерименті. Також 

необхідно згадати так званий «випадок Агнес», дослідженнями якого вже 

займався соціолог Гарольд Гарфінкель і результати котрих Гарфінкель описав в 

своїй роботі «Дослідження по етномології». В дослідженнях, Гарфінкель 

пояснює, чому біологічні ознаки не є показником, що людина є чоловіком або 

жінкою. Важливим є те, як людина поводить себе в суспільстві і яку соціальну 

роль має.  

Щодо України, держава гарантує дотримання прав будь-яких людей на 

своїй території і допомагає таким людям зорієнтуватися в суспільстві, якщо вони 

звернуться до державних органів.  

З іншого боку, існують люди, які виховувалися в консервативному 

суспільстві, проте після настання пубертатного віку, ідентифікували себе як 

особу протилежної статі. Ці люди не тільки себе ідентифікували протилежно до 

думки в суспільстві, а й починають вивчати манеру поведінки, психологію та 

інші ознаки притаманні протилежній статі, проводять операції по змінні статі.  
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На мою думку, ці процеси пов’язані з можливими психічними розладами 

або зі стресовими ситуаціями в дитинстві, також не можна виключати протест 

проти консервативних поглядів батьків, який частіше за все з’являється в 

пубертатному віці. Ці люди хочуть, щоб до них відносилися по іншому в 

суспільстві, проте вони не розуміють, що ти можеш змінити свою поведінку, 

зовнішність, спосіб мислення, але не соціальну роль. Насправді все залежить від 

суспільства, наприклад, суспільства в країнах Європи більш лояльно ставляться 

до таких людей.  

Шляхів розв’язання цього питання є два: перший – залишити все як є, тобто 

не змінювати свого гендеру і намагатися пристосуватися до цього суспільства. 

Але це, напевно, не розв’ язання питання а відкладання його в шухляду. Другий 

– спробувати змінити підхід в суспільстві для таких людей.   
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універсальну відповідь, що дружба — безкорисливі взаємовідносини між 

людьми, дружба заснована на довірі, щирості, взаємних симпатіях, спільних 

інтересах, захопленнях, тощо. Я вважаю, що це визначення охарактеризовує 

дружбу такою, якою вона має бути.  

Але дружба – це ж не тільки плюси. На мою думку дружба не може бути 

безкорисливою. Кожна людина знаходить і отримує від когось те, що вона 

потребує. Для когось це матеріальна вигода, для когось це підтримка, для когось 

це проведення вільного часу або спілкування. Користь поділяється на 

матеріальну та моральну вигоду. Багато людей обирають собі друга за таким 

критерієм як матеріальний достаток, щоб потім мати від цього користь. І навпаки 

є люди, які мають матеріальний достаток, але не мають друзів. За допомогою 

грошей вони хочуть купити справжніх друзів, при цьому вони знаходять взаємо 

вигоду один від одного. Але на мою думку це не можна назвати справжньою 

дружбою. А щодо моральної вигоди можна  навести умовний приклад – двоє 

людей  знайшли однин одного саме тому, що у однієї була потреба у спілкуванні, 

так як була самотня, а інша потребувала порозуміння тому, що в суспільстві вона 

була «білою вороною».  

Що ж продовжимо розбирати афоризму про дружбу.  

Як стверджує Жан де Лабрюйєр: „Довіра — перша умова дружби“ . Я 

згідна з цим висловом, але як дружба так і довіра перевіряється часом. А що 

взагалі довіра?  Для мене довіра - це впевненість й внутрішній спокій, який я 

відчуваю коли спілкуюся з людиною. Відчуття чесності і порядності людини 

схиляє відчувати себе в комфорті. За такими критеріями ми оцінюємо довіру. 

Звісно це відбувається підсвідомо.   

Також є такий загальновідомий вислів, як справжній друг пізнається в біді. 

Я це розумію так, що не завжди дружба це дозвілля і радість, є скрутні часи які 

настають у кожної людини і вона потребує допомоги та підтримки. Ці моменти 

якраз дають зрозуміти чи твій друг є справжнім. Бо справжній друг розділить з 

тобою як радісні моменти і складні так навіть і сумні миті твого життя.  



 

419 
 

Ще мені дуже приходить на думку вислів Антуан де Сент-Екзюпері «Друг 

— це перш за все той, хто не береться судити».  І це дійсно так ти можеш прийти 

до друга і розповісти про те що ти думаєш або про те що зробив. Справжній друг 

тебе не тільки підтримає, а ще й допоможе у будь якій ситуації. 

А ще є народний вислів який  мабуть не один раз чули: «З ким поведешся 

того и наберешся». Він говорить про те, щоб ми ретельно ставилися при виборі 

друзів. Так як ми переймаємо як гарні  так і погані риси цієї людини.  

Ми переймаємо не тільки риси, а й поведінку, виховання, досвід, внутрішні 

якості та багато іншого.  Це приходить на підсвідомому рівні і ми цього не 

помічаємо. Потрібно обирати друга який хоче самовдосконалюватися, рости, 

пізнавати щось нове, навчатися. При цьому у мене буде стимул до самореалізації. 

А якщо ми оберемо собі друга який стоїть на місці, не має ніяких інтересів, не 

хоче реалізувати себе як особистість, то і ми через деякий час будем схожі на 

нього. Є багато прикладів коли людина переймає погані звички у свого друга, 

наприклад мій знайомий за ради визнання та авторитету потрапив у погану 

компанію і почав вживати алкоголь, палити, нецензурно лаятись та безкультурно 

поводитись. Таким чином викликаючи відразу у оточуючих, але не у своїх друзів.  

У народі говорять «Скажи хто твій друг, і я скажу, хто ти!».  Не потрібно 

боятися розривати стосунки з такими людьми, тому потрібно прагнути чогось 

кращого.  

Що ж є дружба? Дружба – це довіра між одне одним  і знаходження чогось 

спільного. Так можна подумати що це просто сказано. Але для мене це і є ті 

критерії дружби, які прості, але значимі. Найчастіше коли чуєш про дружбу, то 

постає питання, а чи є дружба між жінками? На мою думку є, тому що немає 

різниці статі у дружбі, жінка чи чоловік. Ти у пошуку внутрішнього світу 

людини, чи тобі комфортно з ним, чи ти маєш про що поговорити і таке інше. 

Краща подруга – це людина,  з якою і дуже комфортно, яка не просто подруга, а 

частина маленької родини.  

На тему дружба можна довго дискутувати в кожного є свої погляди та 



 

420 
 

думки на цю тему і вони можуть не збігатися, тому що ми всі різні та неповторні.  
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Філософія любові та долі 

 

Філософія любові для мене цікава тема, тому що багато вчених вивчали її,  

досліджували, давали визначення, тлумачили кожний з своєї позиції.  Я вважаю, 

що цей феномен і надалі буде актуальним для філософської науки. На моє 

глибоке переконання, любов буває різна в своїх проявах: до батьківщини, речей, 

природи,  людей. 
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Звичайно, що почуття проявлятимуться в кожної людини по-своєму: в одної 

– це сильні, чуттєві, в іншої – прості відчуття. Особисто я розглядаю любов як 

особливий психоемоційний стан особи, ейфорію, певне загострення відчуттів, 

наявності пристрасті, захоплення. Погоджуюся з думкою філософа Іммануїла 

Канта, який розрізняв два типи любові: «практичну» і  «патологічну». Тобто 

практичною в його розумінні була любов до Бога, людей, а патологічною – 

почуттєва любов. Патологічну любов зустрічаємо у відносинах між жінкою і 

чоловіком, тому що її не можливо зустріти у природі. Вважаю, що любов є 

категорією відносною, а не абсолютною. Не можна ототожнювати любов до 

дитини і речей. Сила почуттів до предмета любові у кожної людини різна. Для 

прикладу, одна дитина обожнюватиме тварин, дбатиме про них,  а другій вони 

просто подобатимуться  і все. Якщо говорити про любов як почуття, то  ми це 

характеризуємо як кохання. 

Кохання і любов – не тотожні. Кохання значно глибше, чуттєвіше, яке не 

піддається одинаковому, шаблонному опису, адже прояв його для кожної 

людини неповторний, свій, притаманний тільки їй. 

Кохання також є об’єктом досліджень , адже є найсильнішим почуттям, яке 

може відчути людина. Я думаю, що кожен бажає його відчути, але не кожний 

здатний до нього.  

Любов є життєво необхідною потребою людини, основою буття, без якої 

вона не здатна творити, будувати відносини, проявляти себе як особистість. Е. 

Фромм стверджував, що любов –це мистецтво,  так само як мистецтвом є саме 

життя.  

На моє глибоке переконання, багато шедеврів мистецтва, досягнень науки, 

геніальних відкриттів зроблено завдяки любові, неважливо якої, чуттєвої чи 

практичної, тому що основним її компонентом є емоційні відчуття, вибух емоцій, 

захоплення. Найточнішим щодо любові, є твердження давньокитайського 

філософа Конфуція, який сказав:   «Любов – початок і кінець нашого існування. 

Без любові немає життя. Тому-то любов є те, перед чим схиляється людина». 
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Одні кажуть, що справжнє кохання трапляється раз у житті. Інші – що для 

кожного віку своє кохання. Скільки видатних творів мистецтва написано про це 

почуття. Люди пишуть вірші та поеми, романи та оповідання, вони малюють 

картини та виліплюють скульптури, знімають фільми та ставлять п’єси. І майже 

завжди причиною такого натхнення стає кохання. І люди знаходять свій власний 

спосіб висловити почуття. Кохання буває різним – першим та останнім, 

щасливим та нещасним, взаємним та нерозділеним. Воно супроводжує людину 

протягом життя, дає наснагу та бажання творити.  

Доля – феномен, в який хтось вірить, хтось досліджує, хтось спостерігає за 

ним, хтось навіть не думає… Популярна теза -  все що відбувається в нашому 

житті- це не випадково. Люди яких ми зустрічаємо,  або які йдуть  з нашого 

життя та в цілому всі ситуації в житті. Ця тема для дуже цікава. Від кожного 

нашого слова, нашої дії залежить наступний день. І у долі вже є план на кожен 

наш крок. Не можна однозначно стверджувати, що треба тільки полягатися на 

свою долю, треба докладати зусиль, теж щось робити, щоб вона повернулася до 

тебе обличчям, бо багато людей кажуть щось на кшалт: « нічого не буду робити, 

як буде то буде».  

 Доля штовхає вас і кидає у воду. Але ви вирішуєте, повертатися назад 

чи плавати по течії, поки не знайдете котушку, сильнішу за вашу волю до 

життя, і до побачення чорний дрозд. 

Стефано Бенні.  

Бувають  моменти коли інколи треба відпустити ситуацію, але не всі 

ситуації можна вирішити таким способом доля не вирішить твої проблеми чи 

страхи . Вона може дати тобі життєву ситуацію щоб ти зміг перебороти свої їх 

або знайти нові в собі якості аби вирішити проблему. Коли у в житті трапляються 

якісь складні часи, проблеми або переживання варто завжди заспокоїтись і 

почати шукати рішення.  

У коцжної людини є своє завдання в житті, і це ніколи не те, що він 

хотів би вибрати для себе. 
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Герман Гессе 

Доля, коли одні двері відчиняються, закриває інші. Враховуючи певні 

кроки вперед, повернутися назад неможливо. 

Віктор Гюго 

Погодьмося -  навіть коли доля приносить не приємні подарунки то їх теж 

треба прийняти та спробувати зрозуміти в чому її суть та знайти вирішення. А 

ось приємні  подарунки від долі - це саме найкраще, що може бути ,якісь життєві 

ситуації найчастіше люди які в тебе з’являється житті ви  наповнюйте один 

одного і всі моменти викарбовуються в пам’яті. Ці емоції які ти переживаєш від 

цього подарунку і посмішки або сльози щастя ти точно запам’ятаєш цей день 

надовго і не раз будеш згадувати його і думати боже який прекрасний день. Ти 

будеш  назвати себе сами щасливим загадуючи цей день. Думаю без долі нікуди 

нам не дітися. Якби ти не хотів вона завжди буде поруч.  

Часто людина стикається з власною долею на шляху, яким вона пішла, 

щоб уникнути її. 

Жан де Лафонтен  

Якщо доля приготувала щось важке для вас, головне - ніколи не опускати 

руки, а якщо у долі щось дуже приємне  - то насолоджуватись моментом. Треба 

цінувати життя та жити усіма моментами, бо вони ніколи не зникнуть пам’яті. 

Цінувати та вірити в долю. 

Долі людини схожі на річки, деякі пливуть швидко, без невизначеності, 

легкими стежками. Інші переживають тисячу труднощів, але все одно 

досягають моря. Кінцева мета однакова для всіх. 

Романо Батталья 
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В статі розглянуто феномен віртуальності, його вплив на прогрес, 

визначені його небезпечні аспекти. Висвітлено виклики, які робить феномен 

віртуальності традиційним поняттям реальності. 

Ключові слова: феномен віртуальності, реальний світ, становлення нової 

реальності. 

Світ віртуальний являє собою до сих пір незбагненне явище, абсолютно 

неймовірну реальність, наслідки її впливу на людину і трансформації людських 

якостей важко навіть передбачити,до яких змін сприйняття світу людиною це 

призведе. Людина сприймає навколишню реальність (і прочитує її) через 

віртуальну реальність і через медіа, які являються начебто лінзою, через яку він 

сприймає світ, в той же час знаходячись всередині цієї віртуальної реальності 

завдяки медіа. 

На сьогоднішній день розширення її впливу відбувається у двох основних 

взаємопов’язаних напрямах: збільшення впливу віртуальності на світ реальний і 

віртуалізація самої реальності, які проявляються у надбанні віртуального статусу 

усіма сферами світу людини й соціокультурної реальності. Віртуальна 

реальність набуває рис «інформаційного двійника» реальності об’єктивної [1, с. 

3].  

Під впливом віртуального спілкування змінюється свідомість особистості, 

формується новий мережевий образ мислення й існування. Ці зміни суттєво 

впливають не тільки на окрему особистість, а й, як неодноразово зазначалося 

раніше, на функціонування всього суспільства у цілому [4, 113]. 

 Основа для осмислення понять «віртуальність» і «реальність» була 

закладена ще в античності. Стародавні мислителі у визначенні поняття 

«віртуальний» виходили з провідної сили розуму. Термін «virtus» вперше 

згадується у роботі Марка Тулія Цицерона «Про природу богів» [8], і маючи 

значення «чеснота». Аналогічний сенс вкладає у це поняття і видатний римський 

стоїк Луцій Анней Сенека, і мислителі більш пізніх історичних періодів: Г. Сен-

Вікторський, А. Блаженний, Дж. Бонавентура, М. Лютер, Ф. Меланхтон та ін. 
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Реальний світ, як породження віртуального, вперше оголосив Платон у 

своєму вченні про ейдоси – віртуальні об’єкти незримого буття, за образом і 

подібністю з якими утворюються реальні речі [2, 56]. 

 Можна сказати, що всі сучасні уявлення про віртуальність виходять з 

ейдосів Платона. Згідно з платонівським уявленням, реальність є 

багаторівневою, в якій ідеї – це не абстракції, а «матриці», «світопороджуючі 

сутності», а віртуальність є не що інше, як «світоутворююча прореальність», яка 

передує об’єктивній реальності. Ідеалістична філософія з часів Платона 

займалася пошуками гносеологічного зв’язку між матеріальною реальністю й 

віртуальним світом ідей. У Арістотеля матерія являє собою здійснену 

можливість, тобто реальним стає тільки те, що потенційно мало стати дійсним, 

але саме поняття «віртуальний» відсутнє. 

 Миколай Кузанський під «virtus» розуміє можливість, поява якої є 

ймовірним і необхідним, в силу того, що всі речі не реально, але віртуально 

присутні в свідомості. Абсолютною силою і головною умовою прояву здатності 

здійснення є Бог, в якому укладені всі потенційні можливості світу. Крім того, 

Миколай Кузанський сформулював поняття «можливе буття» («possest»), що 

характеризує перехідну стадію від небуття до буття [1, 29].  

У роздумах Дунса Скота присутній латинський термін «virtus», який він ввів 

для поєднання невпорядкованого різноманітного людського досвіду з формально 

єдиною реальністю. Сенс, вкладений Скотом у поняття «віртуальний», розкриває 

віртуальний простір як протилежність фізичному простору, який включає в себе 

інформаційні еквіваленти речей [6, 98].  

Наукова картина світу Нового часу визнавала одну природну реальність, в 

якій зберігалася ідея схоластичної потенції і змінювалися інші сили (психічні, 

фізичні та ін.). Однак у цій картині світу було занадто багато внутрішніх 

протиріч, які полягають у неможливості описання всіх явищ без визнання 

наявності деяких проміжних рівнів реальності, що пояснюють відмінності у 

протіканні схожих процесів. Зокрема, це стосувалося суспільних явищ.  
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У ХХ ст. феномен «віртуального» отримав нові можливості і імпульси до 

розвитку. Науково-технічна революція привела до розширення обсягу поняття 

«віртуальна реальність». Якщо у фізиці й хімії мова йде про позначення 

мікросвітів і часток, невидимих неозброєним оком і приладами, то в соціології 

цей термін все частіше асоціюють з поняттям «суспільство спектаклю», 

сформульованим у 60-ті рр. Гі Дебором [4, 84].  

Розвиток гуманітарного знання призводить до повернення до 

багатогранності значення поняття «virtus». Індивідуальність і суб’єктивність 

набувають рис реального, яке перебуває у процесі актуалізації. На думку О. 

Грязнової, провідним значенням «віртуального» у ХХ ст. стає «уявність», що 

виводить на перший план дві основні ідеї феномену віртуальності: ідею 

протиставлення реального й віртуального і ідею проміжного стану між ними [5, 

c.68]. 

Перехід людства у ІІІ тисячоліття закріпив у нашій свідомості поняття 

«віртуальна спільнота», «віртуальна політика», «віртуальна економіка» і т. п., які 

вже стали повсякденними і звичними. Сам термін «віртуальність» 

використовується і в науковому, і у побутовому сенсах, його сучасне розуміння 

наповнене новим змістом і все частіше поява «віртуальних світів» пов’язується з 

появою й розвитком комп’ютерних технологій. 

Дослідженням феномену віртуальної реальності займається велика кількість 

фахівців з різних царин: філософи, культурологи, соціологи, психологи, 

політологи, економісти і багато інших. Це викликано тим, що поняття 

віртуальної реальності – одне з небагатьох у науці, що мають різні варіанти 

тлумачення, що залежать від трактування й розуміння. Слово «віртуальний» і 

словосполучення «віртуальна реальність» дуже багатозначні, у сучасному житті 

їх часто вживають при описанні різних феноменів і явищ. Деякі дослідники 

розглядають віртуальну реальність як комплекс спеціальних технологій і 

пристроїв – комп’ютерів, ігрових шоломів, окулярів тощо, інші відносять до 

віртуальної реальності світ художньої та наукової літератури, фільмів та ігор. 
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 Віртуальна реальність «вросла» у суспільство. Поступово цей термін 

виявився поширеним і загальноприйнятим, набувши рис повсякденності, став 

застосовним до сучасного суспільства й культури в цілому, отримуючи все 

більший соціальний зміст.  

Сучасні дослідження орієнтовані на вивчення таких соціально-

філософських і соціологічних аспектів віртуального середовища: збереження 

культурної самобутності та ідентичності; зміна систем соціальної комунікації; 

зміна соціальних інститутів; виникнення віртуальних спільнот, їх розвиток і 

взаємодія з традиційними спільнотами; трансформація сучасної економіки, 

політики, освіти та ін. При цьому як основні й найважливіші властивості 

віртуальної реальності виділяються породження, актуальність, автономність, 

інтерактивність, симулятивність, можливість впливу на події (Бодрійяр, Жижек 

та ін.).  

Таким чином, як висновок, можна зазначити що в історії розвитку 

філософської й соціологічної думки є наявними достатньо чіткі підстави для 

усвідомлення сутності віртуальної реальності, її раціональної природи та 

комунікаційних проявів. Аналіз існуючих напрямів дослідження феномену 

віртуальної реальності дозволяє констатувати, що займане ним місце в 

соціокультурному просторі є доволі суттєвим, і що з часом воно буде тільки 

зростати.[7, c. 12] 

Очевидним є процес віртуалізації сучасного суспільства, в ході якого 

симулятивна, наслідувальна діяльність веде до дестабілізації соціальних 

структур, до підриву стійкості соціального буття.  
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Philosophical understanding of the phenomenon of virtuality 

 

The article considers the phenomenon of virtuality, its impact on progress, 
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Естетична пластична хірургія стає все більш поширеною, особливо серед 

молоді. Ця популярна галузь індустрії краси сьогодні ставить перед людиною 

численні питання, такі як: питання медичної етики, впливу індустрії косметичної 

хірургії на ментальне здоров’я пацієнтів, впливу рекламних кампаній на 

суспільну свідомість та етико-філософську дилему щодо природи людини та її 

зв’язку з власним тілом.  

Однак постає питання, чи є пластична хірургія суто індивідуальним 

рішенням проблем з самооцінкою, чи продуманою багатомільярдною 

корумпованою сферою послуг, яка лише заохочує та капіталізує штучно створені 

людські комплекси. 

Метою роботи є розгляд загальної статистики, пов’язаної з естетичною 

пластичною хірургією для подальшого аналізу косметичної хірургії як 

суспільного явища. Ми також розглядаємо головні етико-філософські проблеми, 

пов’язані із запровадженням широкої практики естетико-хірургічних операцій, 

що ставлять під сумнів гуманне ставлення людини до самої себе і свого тіла. 

Отже, стрімкий розвиток пластичної хірургії спричиняє появу cкладних 

дилем і дискусійних аспектів у наступних напрямках: 

1. Можливі медичні ускладнення. Згідно з даними інформаційного порталу 

«Healthline» [6], найпоширенішими наслідками можуть бути: гематоми, сероми, 

різка втрата крові та зниження тиску навіть після операції, інфекційні зараження, 

пошкодження нервів, тромбоз глибоких вен і тромбоемболія, пошкодження 

органів, утворення рубців та ускладнення, пов’язані з анестезією. Варто визнати, 

що згідно з офіційною статистикою, невдалих операцій менше одного відсотка, 

однак ця інформація враховує лише легально проведені операції в офіційних 

центрах, що робить її дещо ненадійною. Так, наприклад, в Україні ринок 

пластичної хірургії неврегульований та навіть не піддається достовірному 

аналізу та складанню статистики [1]. 

2. Негативні наслідки для психічного здоров’я користувачів послуг 

пластичної хірургії. Негативно естетичні пластичні операції можуть вплинути і 
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на ментальне здоров’я пацієнтів. Післяопераційна депресія – часте явище, про 

яке багато хірургів недомовляє. Деякі дослідження також припускають загальне 

погіршення психічного здоров’я у людей після косметичних операцій, яке може 

посилити тривожність, розлади харчування та надмірне споживання алкоголю 

[5]. Як каже доцентка психологічних наук Інгела Лундін Квалем [5]: 

«Косметична хірургія не вирішує всіх проблем. Це швидке виправлення частин 

тіла, якими вони (пацієнти) незадоволені, але результати не такі далекосяжні, як 

деяким може здатись». Підкріплює цю думку і те, що у 2020 році 44% пацієнтів, 

що вдалися до косметичної хірургії, були повторними клієнтами. Саме тому 

виникає питання про вільний доступ до естетичної пластичної хірургії як для 

людей з нестабільним психічним здоров’ям, так і для дітей. У 2020 році 

офіційний документ Національного інформаційного центру процедурної 

статистики пластичної хірургії США налічує близько 88000 косметичних 

процедур з хірургічним втручанням, проведених на пацієнтах від 13 до 19 років 

[2]. 

3. Проблема маніпулятивності, нав’язування послуг пластичної хірургії. 

Головний фактор, що впливає на підвищення кількості проведених косметичних 

операцій – цільовий маркетинг та поширення практики використання соціальних 

мереж для реклами сервісів пластичних хірургів. Важливо розуміти, що 

косметична хірургія – багатомільярдна сфера послуг, обсяг світового ринку якої 

оцінювався в 50,67 млрд доларів США в 2018 році і, за прогнозами, досягне 66,96 

млрд доларів США до 2026 року [4]. Додатковий вплив реклами здійснюється 

завдяки соціальним мережам. Одне з опитувань на тему того, що змусило 

пацієнтів наважитись на косметичні операції, виявило, що 48,5% опитуваних 

вказали, що саме під впливом соціальних мереж почали розглядати питання 

проходження косметичної операції [3]. Цільовою клієнтурою даної сфери послуг 

є жінки: вони складають 92% пацієнтів, що скористалися косметичними 

послугами взагалі і приблизно 70% тих, хто скористався естетичною пластичною 

хірургією [2]. В той же час, 85% пластичних хірургів – чоловіки.  
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Все вищеописане дає зрозуміти кілька важливих факторів щодо аналізу 

естетичної пластичної хірургії з етичного та морального боку. По-перше, не існує 

обмежень щодо реклами естетичної пластичної хірургії, що дає цій сфері послуг 

не тільки можливість замовчувати про можливі наслідки косметичних операцій, 

але й активно нав’язувати свої послуги вразливим групам населення. По-друге, 

косметична хірургія націлена саме на жінок та спирається на патріархальний 

образ жінки як сексуального об’єкта. Реклама послуг пластичного хірурга 

зазвичай показує тільки жінок, роблячи акцент на часто об’єктивовані частини 

тіла, нерідко виставляючи неконвенційну зовнішність як привід до сорому та як 

недолік, який варто «виправити». Комерціалізація жіночого тіла - не новий 

концепт у маркетингу, але саме послуги косметичних хірургів дають зрозуміти 

моральне підґрунтя сучасного маркетингу на ринку косметичних послуг. З 

філософської точки зору жінка розглядається як власниця свого тіла, частини 

якого можна змінити, прибрати, виправити, купити. Активне відділення жінки 

від її тіла позиціонує красу не як суб’єктивне явище, а як моральний вибір, адже 

у світі, де «красу» можна просто купити, немає місце «неправильним», «старим», 

«потворним» та гендерно нонконформістським жінкам. Саме тому жінки, які не 

відповідають стандартам краси, за такою логікою, не просто відмовляються від 

послуг пластичних хірургів, а усвідомлено обирають «неправильну» версію себе, 

кидаючи виклик суспільству просто своїм існуванням.  

Популярність практик естетичної пластичної хірургії сьогодні ставить перед 

людством не лише вузькі морально-етичні задачі, але і складну, центральну 

етико-філософську дилему – дилему щодо того, чи є сьогодні, у нашому 

глобальному світі, крокуючому у напрямі трансгуманізму, місце для реальної 

людської природи – недосконалої, незапрограмованої, але разом з тим і 

унікальної, і функціонально незамінної. Психологічна індивідуальна проблема 

особистості щодо прийняття самої себе, екстраполюючись на все людство, 

перетворюється на важке, а іноді і страшне філософське питання: чи є в 

сучасному технічно розвиненому світі місце для людської природи взагалі; чи 
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збережеться в майбутньому взагалі концепт людського – себто недосконалого, 

нефункціонального, але разом з тим і самобутнього. Поширена практика 

естетичної пластичної хірургії сьогодні говорить нам, що невпинно змінюється 

модель сприйняття людського тіла, а разом з ним – і людської природи. Людське 

тіло і людська природа поступово сприймаються як механізм, в якому фактично 

можна виправити всі недоліки, аби він працював максимально ефективно, 

виконував свої функції. Проте велике питання постає, хто стоїть за цими 

функціями і кому фактично починає «служити» людина – духовна, вільна, 

красива істота, наділена розумом і душею –у гонитві за «ефективністю» і 

«лояльним» до неї ставленням. Постає також філософське питання позбавлення 

людини права на недосконалість, права на помилку. Продукується таке 

світобачення, що любові, визнання і прийняття може заслуговувати тільки 

людина «ідеальна», яка досягла певного «стандарту»; інші ж, які у цей стандарт 

не вписалися, мають «щось з собою робити» (як з тілом, так і з розумом), аби 

«заробити» любов. Суцільно знімається з ваг «друга персона» - та, що сприймає 

людину, та, що на неї дивиться. Цій другій персоні вже не потрібно розвиватися 

для того, щоб могти «любити лузерів». Знімається священний обов’язок і 

привілей людей любити один одного такими, якими вони є на даний момент; 

натомість люди повинні стати «ідеальними механізмами». 

Таким чином, ставиться питання: чи може взагалі естетична пластична 

операція бути суто власним рішенням особистості, на яке не вплинули ні 

маркетингові хитрощі, ні соціальний тиск, ні нав’язані соціумом психічні 

проблеми з самосприйняттям? На нашу думку, навряд чи можна відповісти на це 

запитання абсолютно ствердно. Жодне рішення, прийняте людиною, що живе у 

соціумі, не може знаходитись у вакуумі. Поняття краси як інструменту для 

віднайдення свого місця в суспільстві змінюється кожного року, воно навіть не є 

сталим для кожної країни. Єдине, що залишається незмінним, - це людське 

бажання психологічного комфорту у суспільстві і власному тілі та готовність 
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багатомільярдної індустрії створити для цього комфорту нові проблеми, щоб 

продати «інноваційні» рішення. 
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використання. Проаналізовано важливість гаджетів для підтримання ритму 

життєдіяльності і активності сучасної людини. Перелічено основні функції, які 

відіграють електронні пристрої у житті сучасної людини. 

Ключові слова: гаджет, інформаційні технології, інновації, електронні 

пристрої, функції, смартфони. 

У житті пересічної людини електронні пристрої відіграють значну роль, а 

саме спрощують функціональну, рутинну роботу та дозволяють виконувати 

повсякденні завдання найкращим чином. Телевізори, смартфони, музичні 

плеєри, електронні книги тощо – пристрої, які увійшли в наше життя і довели 

свою корисність. Гаджети були і залишаються невід'ємним інструментом 

пізнання світу та поширення отриманих знань та навичок. Без гаджетів сьогодні 

ми вже не уявляємо сучасного життя, з його комфортом і швидкостями, але їхнє 

використання за деяких умов може бути неоднозначним і призвести до 

небажаних наслідків. Тож треба дослідити це питання детально[8]. 

Тож розглянемо роль і основні функції гаджетів в житті людини: 

1. Допомога та оптимізація. Гаджети допомагають у навчанні. Деякі 

електронні пристрої можуть зберігати в собі цілу бібліотеку. Наприклад, 

електронна книжка допомагає людині отримувати нові знання, так само як і 

звичайна паперова, проте здатна зберігати значний масив інформації, тому її 

використання дозволяє людині компактно зберігати накопичені інформаційні 

джерела[4]. 

2. Підвищення ефективності. Ще до винаходу телефонів або 

електронної пошти людина відправляла листи звичайною поштою, щоб вони 

прибули до місця призначення, необхідно було багато часу. Зараз гаджети, які 

мають доступ до Інтернету та телекомунікації, фактично підвищили 

продуктивність людини в плані швидкостей, з якими передаються та 

обробляються дані [4]. 

3. Розвивальний інструмент. Такі традиційні дитячі атрибути, як 

пірамідки, різноколірні кубики, пластилін, машинки, пупси – це не просто 
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іграшки, вони виступають засобами для фізичного, соціального та 

інтелектуального розвитку дитини. Під час хаотичного натискання на кнопки 

малюк розвиває дрібну моторику і мимоволі запам’ятовує деякі букви та цифри, 

а під час перегляду картинок на екрані й вибору різних мелодій – тренує своє 

зорове й слухове сприйняття [2]. 

4. Розважальний контент. Відеоігри, iPod, DVD, музика, телевізор без 

заперечень зробили наше життя приємним. Вони змушують нас посміхатись, 

мати доступ до всіх емоцій. Вони настільки розважальні, що насправді є дуже 

важливим інтегрувати їх у наше життя. Також з появою вебкамери та безлічі 

інших аксесуарів для відео з’явилась можливість зменшити важкість розлуки з 

сім’єю та друзями [4]. 

5. Інноваційність та заохочення до творчості. За допомогою гаджетів 

людина сьогодні може дуже просто почати власний бізнес, перебуваючи вдома. 

Для прикладу розглянемо компанію Etsy.com, яка дозволяє творчим людям 

продавати свої роботи в Інтернеті, це заохочує творчість [2]. 

6. Доступний спосіб отримання інформації. Смартфони та інші 

гаджети інформують нас про різні речі – соціальні мережі, потоки новин, 

серфінг Інтернетом, інформація про курси валют і прогнози погоди. Взагалі 

смартфони мають безліч альтернативних варіантів їхнього використання: пульт 

до телевізора, вебкамера, сканер штрихкодів, електронний гаманець і 

електронний пропуск (завдяки технології NFC) тощо [6]. 

7. Робота модернізованих заводів базується на максимально широкому 

використанні інформаційних технологій. Наприклад, для найбільш небезпечної 

та важкої праці люди навчилися використовувати роботів, управління якими 

здійснюється за допомогою комп’ютерів. У цьому є безліч переваг. Основна 

полягає в тому, що працездатність механізмів не знижується навіть після 

багатогодинних монотонних дій - роботи  ніколи не втомлюються[3]. 

Компанія Microsoft нещодавно провела дослідження, в якому опитали 10 

тисяч споживачів у десяти країнах світу. Дослідження представив виконавчий 
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президент відділення реклами та стратегії в Microsoft Марк Пенн (Mark Penn) 

на щорічному економічному форумі в Давосі. У доповіді за матеріалами 

дослідження зазначалося, як персональні технології змінили життя людей у 

різних секторах: бізнесі, освіті, мистецтві, культурі тощо. Жителі кожної 

опитаної країни висувають уперед ту сферу, яка змінилась, на їхню думку, 

найбільше. Проте всі учасники погоджуються, що ці перетворення стали 

можливими саме завдяки технологіям. Китайці, наприклад, вважають, що 

персональні гаджети та зв’язок позитивно вплинули на свободу особистості. 

Жителі країн, що розвиваються, наприклад, Індії, звертають увагу, що 

технології поліпшили освіту та охорону здоров’я. Бразильці кажуть, що 

досягнення техніки та науки внесли вагомі зміни у сферу мистецтва та 

культури[5]. 

Попри всі переваги інформаційних гаджетів сьогодні ми можемо 

спостерігати і зворотню тенденцію їхнього використання - деградацію людини. 

Мобільні додатки, які створені для спалювання часу, а не для розвитку інтелекту, 

залежність від лайків і безглуздий серфінг по мережі, дійсно, навряд чи зможуть 

зробити нас високорозвиненими, але в цій ситуації неправильно звинувачувати 

виключно техніку. Людина отримує те, що шукає. Хто хоче розвинути свої 

таланти, здібності та навички, знаходить необхідну інформацію; кому потрібно 

втекти від реальності - отримає ключ від дверей. Широкий людський досвід, 

дослідження вчених і філософів доводять, що у кожній сфері людської діяльності 

необхідно дотримуватися оптимального розподілу часу і ресурсів [7]. 

Не меншу тривогу у фахівців викликає цілий букет психологічних гаджет-

залежних станів, які вже по праву можна вважати не тільки медичною, а й 

соціальною проблемою. Як не дивно, нові комунікаційні пристрої породжують у 

людей почуття самотності і ізольованості. Депресія, безсоння, зниження 

концентрації уваги, анорексія - ось далеко не повний перелік серйозних медико-

соціальних проблем, з якими стикаються люди сьогодні внаслідок зловживання 

інформаційними гаджетами [1]. 
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Отже, резюмуємо: гаджети самі по собі не є причиною того, що люди 

відчувають себе самотніми і покинутими, псують своє здоров'я, зловживаючи 

ними. Тут медики єдині в думці: щоб менше залежати від електронної техніки, 

необхідно чергувати використання гаджетів з іншою діяльністю, більше 

займатися собою, звертати увагу на інших людей і не користуватися телефонами 

в ситуаціях, які вимагають концентрації уваги. Зрозуміло, щоб зберігати 

сучасний рівень цивілізації, зовсім обійтися без них не вийде, адже при всій своїй 

потенційній шкідливості гаджети роблять побутове життя функціонально 

простішим, чим звільняють людей від рутинної роботи, дозволяють економити 

час і зусилля на пошук інформації. Тільки від самих людей залежить, чи будуть 

інформаційні гаджети сприяти розвитку або деградації. Отже, попри 

приписувану інформаційним гаджетам інфернальність, питання полягає не 

стільки у тому, що гаджетизація – це «зло саме по собі», скільки у тому, який 

рівень людської свідомості використовує ці високотехнічні інструменти.  
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Молода людина та здоровий спосіб життя: очікування та реальність 

 

В статті аналізується ставлення молоді до власного здоров’я, різних 

аспектів здорового способу життя та розглядається розвиток фізичної 

культури в Україні. 

Ключові слова: молодь, здоров’я, спорт, фізична культура, соціальні 

інститути, медицина, партнерство, співробітництво, охорона здоров’я. 

Аналіз здорового способу життя обумовлений необхідністю актуалізації 

проблем оздоровлення в Україні. Тому й основною соціально феноменальною 

ознакою культури, конкретно, фізичної культури [1] постає її головна мета, її 

суттєва ідея, діяльнісний орієнтир – забезпечення здоров’я, зміцнення 

біологічнопсихологічних основ людини, формування та розвиток фізичних 

якостей та здібностей особистості, а в зв’язку з цим – широка популяризація 

ідеології здорового способу життя.   

Узагальнене визначення здоров’я представлено в преамбулі Статуту 

Всесвітньої організації охорони здоров’я: Здоров’я – це стан повного фізичного, 

духовного і соціального благополуччя, а не лише відсутність хвороб чи фізичних 

дефектів [2]. Таким чином, здоров’я – це не тільки природний (психологічний та 

біологічний) стан організму людини, який визначається гармонією з 

навколишнім середовищем, відсутністю будь-яких патологій, відхилень, 

хворобливих змін, це також соціальне благополуччя людини, його моральний та 

інтелектуальний рівень. 

Сучасна ідеологія здоров’я передбачає радикальну зміну традиційних 

підходів до охорони здоров’я, тобто зміну тих технологій, в яких домінує 

боротьба з хворобами, які визначаються як лікування людського організму. 

Звичайно, медицина – важливий соціальний інститут, який вкрай необхідний 
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суспільству, але, як давно наголошують геніальні лікарі, перевагу слід віддавати 

не лікувальній, а профілактичній функції медицини. Саме профілактика 

захворюваності людей має бути спрямована на цілісну системну діяльність усіх 

соціальних інститутів, що забезпечить умови для найповнішої реалізації 

власного, індивідуального потенціалу кожної людини щодо зміцнення та 

збереження здоров’я [6]. 

Здоровий спосіб життя є основою морального імперативу здоров’я, що є 

констатацією системної діяльності соціальних інститутів. Таким на сьогодні є 

актуальне розуміння діяльності у сфері фізичної культури. Він включає в себе 

наступні засади: 

‒  виховання культури здорового способу життя, створення можливостей 

для загальноосвітніх, спеціальних знань і навичок у сфері охорони здоров’я, 

виховання у громадян почуття пріоритетних цінностей особистого та 

громадського здоров’я; 

‒  встановлення дружніх стосунків, відсутність конфліктів не тільки в родині 

чи між окремими особами, групами, у найближчому оточенні, а й на рівні країни, 

регіонів, організацій, політиків і державних діячів; 

‒  наявність достатньо комфортного житла з належними санітарними 

умовами; 

‒  забезпечення збалансованого харчування, вільного доступу до якісної 

питної води, необхідної кількості вітамінів, мікроелементів, білків, жирів, 

вуглеводів, продуктів високої біологічної цінності, інших спеціальних продуктів 

та харчових добавок, здатних покращувати здоров’я та протистояти природному 

старінню; 

‒  наявність фінансових можливостей суспільства та окремих осіб для 

задоволення необхідних потреб для забезпечення здорового способу життя; 

‒  наявність та ефективна діяльність соціальних інститутів, які захищають 

людей та їхнє майно від аварій, надзвичайних ситуацій природного чи 

соціального походження, техногенних катастроф; 
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‒  створення стабільної екосистеми, включаючи дотримання оптимальних 

фізико-хімічних параметрів на територіях, які ще не зазнали незворотної шкоди 

від виробництва, та відновлення екологічно пошкоджених територій; 

‒  досягнення сталості енергетичних ресурсів, розвиток нетрадиційних 

джерел енергії, запобігання виснаженню корисних копалин, сировини для 

виробництва [7, с. 3]. 

Наукові дослідження стверджують, що сучасні соціальні негаразди, 

економічна криза негативно позначилися на здоров’ї української нації взагалі, а 

найбільше занепокоєння викликає стан соціального, фізичного й емоційного 

самопочуття дітей та молоді – майбутнього покоління України. Молоді люди, які 

поки що не мають проблем із здоров’ям, вважають що немає потреби у його 

збереженні та зміцненні. Тому важливим завданням соціального виховання є 

формування у молоді відповідального ставлення до особистого здоров’я та 

усвідомлення того, що здоров’я є найбільшою цінністю, дарованою людині 

природою [5]. 

Про позитивні перспективи здорового способу життя свідчить те, що за 

останні роки в країні реалізовано багато проектів: Національна програма «Діти 

України»; Цільова комплексна програма «Фізичне виховання – здоров’я нації»; 

Міжгалузева комплексна програма «Здоров’я нації»; Національна програма 

патріотичного виховання населення, формування здорового способу життя, 

розвитку духовності та зміцнення моральних основ суспільства; програми МОН 

України, Академії педагогічних наук України, ПРООН, ЮНЕЙДС «Сприяння 

виховній роботі» «рівний-рівному» «серед молоді України щодо здорового 

способу життя». До реалізації таких важливих планів залучено багато 

співвиконавців, які представляють органи влади, громадські, наукові та інші 

організації [4]. 

З молоддю пов’язане здорове майбутнє суспільства – такий підхід 

застосовується до аналізу сучасного ставлення молоді до здоров’я, до здорового 

способу життя. 
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Висновок: Здоровий спосіб життя все більше набуває системного 

характеру. Ми є свідками його становлення як соціального інституту, як 

важливого механізму вдосконалення суспільства, що має свої пріоритети та 

напрямами, особливі повноваженням та статус суб’єкта фізичної культури. 

Здоровий спосіб життя в сучасній системі фізичної культури  розглядається як: 

пріоритетний напрям гуманітарної політики держави; важливий чинник 

всебічного розвитку особистості та спосіб збереження її здоров’я; безперервний 

та послідовний процес занять спортом громадян різних вікових груп. 

Покращення здоров'я пов'язане, перш за все, зі свідомою, розумною 

роботою самої людини з укріплення, відновлення і розвитку життєвих ресурсів 

організму [3]. Першим важливим кроком для цього є формування мотивації 

молоді до збереження власного здоров'я, виховання почуття відповідальності за 

власне здоров'я. Потрібно допомогти усвідомити молоді, що ніякі ліки не здатні 

зробити людину здоровою. Активний фізичний та духовний розвиток, рухова 

активність, раціональне харчування у поєднанні зі сприятливим соціальним 

середовищем є передумовою та основою здоров'я. 
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The article analyzes the attitude of young people to their own health, various 

aspects of a healthy lifestyle and considers the development of physical culture in 

Ukraine. 
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Філософія кохання і весни 

 

Що таке кохання і взагалі з чим його куштують? Кажуть що кохання 

окриляє, що це святе почуття. Для кожного воно різне, хтось кохає людину, 

кохається в грошах, любить домашніх улюбленців, малювання, їсти або просто 

їжу. 

Кохання теж робить боляче. Воно не завжди може приносити щастя, як 

можуть казати навіть наші батьки або близькі люди. Робити боляче кохання вміє 

по різному, невзаємними почуттями, або людина яку ви кохаєте чи навпаки ви 

робите боляче цій людини від чого сумно і вам. Прикро, що в нашому житті без 

цього ніяк, як іноді буває в фільмах, серіалах, книгах і так далі. Взагалі на те як 

ми будемо кохати або кохатимуть нас наші партнери, буде залежати від нашого 

дитинства і ситуації в сім’ї. Звісно, ми не можемо відторгати той факт що ми 

робимо себе самі але і дитинство багато важить в нашому житті. 
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Кохання – це?.. 

Нами було прийняте рішення провести невелике опитування друзів чи 

знайомих на предмет - що для них означає кохання. Ось варіанти відповідей: 

- «Кохання, яке я все життя можу відчувати та бути повністю впевнена 

в почуттях»; 

- «Це материнська любов»;  

- «Кохання - це мій улюблений салат»; 

- «Кохання для мене - це моє натхнення»; 

- «Коли ми сидимо на кухні у третій ранку і п’ємо зелений чай, ось це 

кохання…»; 

- «Кохання – це самотність…». 

Кохання і  самотність подекуди, погодьмося,  ці почуття взаємопов'язані. 

Кохання рятує від самотності, а самотність убезпечить від кохання. Але 

остаточний вибір пав все таки на любов. Здається це доволі банально і сказати 

ще більше, ніж вже написано мистецтвом неможливо, але в цьому і особливість 

філософії. Ставлення людей до буденності одночасно схоже, але і має особисті 

відмінності. Любов — почуття глибокої сердечної прихильності до особи, 

прив'язаності або сильного інтересу до когось чи чогось. Любов'ю 

називають внутрішній, духовний потяг до чого-небудь; глибоку повагу, 

шанобливе ставлення чи приязнь до людини; стосунки між чоловіком і 

жінкою, викликані прихильністю.  Таке визначення нам дає інтернет, та чи 

можна таке безмежне явище заганяти в рамки визначень. Напевно, що ні.  

Кохання - поняття дійсно різноманітне і стосується не тільки відносин. 

Можна любити місце, час, погоду або колір очей того самого. Все це пов'язано 

лише відчуттям, а не самим фізичним виявом того чи іншого предмета. Ми 

любимо не старий светр, а насамперед спогади, що асоціюються з ним. Що ж 

стосується відносин з людьми тут все ще складніше. Для кожного з нас це 

почуття - щось своє. Любов -  це задоволення. Так, здається дивно звучить, але 

… Коли ти обіймаєш того, хто відповідає терміну «кохана людина»,  задоволення 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0
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настає тому що ти дійсно відчуваєш, що все, те що шукав вже не потрібне, зараз 

той самий момент, коли хочеш, щоб час зупинився і залишились тільки ви 

втрьох, ти, вона і ваше почуття. Кохання - це посмішка при першій згадці його 

ім'я. Кохання - це пиріжки від бабусі, що пекла їх особисто для тебе. Кохання - 

це кішка, яка  обіймає тебе, коли спить. Кохання - це улюблене хобі, що 

заспокоює тебе після важкого дня. Якщо так подумати, любов ховається в 

буденних речах… 

Як писав Міхаель Лайтман: Любов – це коли забуваєш про себе і 

насолоджуєшся радістю іншої людини. Це якоюсь мірою самопожертва, 

готовність залишити свої проблеми, і допомогти іншим. Особливо, якщо це 

дійсно твої люди ти чітко розумієш, що коли настане момент і тепер вже тобі 

знадобиться, підтримка, вони обов'язково з'являться, як подарунок від таємного 

Санти, несподівано і дуже приємно, а головне вчасно і особисто для тебе. 

Написання цього тексту допомогло мені, спробувати себе  ролі справжнього 

філософа і зрозуміти, що кохання це не щось недосяжне і далеке, а можливо й 

ілюзорне, ні воно тут, поруч, мені залишається лише радіти. Але варто зазначити, 

що кохання - це не тільки метелики в животі і цілковите щастя у всіх його 

проявах. Безумовно. Але це дійсно велике по силі відчуття. Заради кохання 

роблять подвиги, відрікаються від престолів, йдуть на зраду, і все це, щоб бути 

щасливим. Любов це засіб, привід і мета водночас. Тому, на нашу думку, краще 

не сіяти задарма своє почуття на тих, хто цього не вартий, а дарувати його тим, 

хто готовий відповісти тобі  тим же. Адже можна вважати історично склалось, 

що кохання - це зброя. Після поранень, якої вже важко повірити, що твої 

“метелики в животі” ще здатні відчувати. Як висновок, можемо сказати -  все, що 

оточує нас це результат любові: навіть ноутбук на якому набираємо цей 

текст, результат любові вченого до своєї роботи і такий список можна 

продовжувати вічність …. Спробуймое знайти кохання навкруги і згідно нашої 

теорії  - все обов'язково вийде, адже ми самі його створюємо. 

- «Кохання- це весна в почуттях і житті». 
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 Весна представляє народження року,  момент, коли тепло виграє холод, а 

світло-темряву. Як говорять, символічно перший день весни – це відправна 

точка, що поєднує небо, землю та підземний світ.   Весняні обряди та звичаї тісно 

пов'язані з початком землеробських робіт, з магією родючості.  Бажання 

пробудити життєві сили природи, дати їм на цілий рік можливість проявитися.  

  Весною дні довшають і стає тепліше, але закінчуються запаси 

минулорічного хліба. Коли природа довкола нас прокинеться, прокинемось і ми. 

Коли розквітнуть, обіцяючи плоди, квіти, розквітнемо і ми. Живімо сміливо 

сьогоднішніми візіями, які справдяться. Весною нічого не приховаєш, надії 

розквітають знову. Єдність розквітає всюди. Повітря здається новим, свіжим, 

ніби після дощу, якого тут не було всю зиму. Спів птахів, їх дзвінкий голос 

раптом промайне через усю долину. Милість природи безмежна, вона має для 

людини багато різних шляхів. Щороку Весна невтомно осяює нас, спонукуючи 

повернутися до істинного життя. Весна надихає, спонукає до нових звершень, 

дає наснагу на втілення чогось нового і унікального. І нехай весна розквітає у 

всіх серцях! 
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Формування екологічної свідомості молоді 

 

В статті розглянута важливість еко-просвіти стосовно питання 

розвитку екологічної свідомості на основі результатів соціологічного 

дослідження молоді м. Миколаєва.  

Ключові слова: екологічна свідомість, екологічні проблеми, відповідальна 

поведінка молоді, навколишнє середовище. 

Здатність природи до самоочищення в умовах техногенної цивілізації майже 

знищено. Замислюючись над тим, як раціонально формувати устрій та розвиток 

соціуму, люди зазвичай не надають певної уваги значенню природи. Тому 

екологічні ідеї, що з'явилися на хвилі індустріалізаці лише згодом зазнали 

популярності. Для виникнення екологічної стурбованості у суспільстві 

знадобилася довга просвітницька робота [1, с. 262]. 

Внаслідок загострення великої кількості проблем, в якості головної умови у 

боротьбі за життя людства почали розглядати екологічну свідомість, 

розповсюдження якої, як стверджує еколог, доктор філософських наук А. Н, 

mailto:gkarinka135@gmail.com
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Кочергин, здатне призвести до оптимальної рівноправної взаємодії природи з 

людиною [2, 162]. 

Екологічна свідомість(мислення) – це стійке розуміння цінності і 

взаємозв'язку всіх елементів екосистеми Землі, почуття відповідальності за 

можливі наслідки своїх дій з точки зору збереження природи й життя на планеті. 

Такий вид мислення невипадково вважають базовою навичкою XXI століття. 

задля сучасного людства, особливо молоді. Сучасному поколінню належить 

жити та впливати на планету найближчі дисятиріччя, вирішувати, що робити з 

кліматичними змінами, дефіцитом природних ресурсів, енергетичними, 

сміттєвими коллапсами й іншими негараздами. 

На сьогодні залежними від екології стають економіка та політика. 

Економіка зазнає великі втрати від наслідків змін клімату та збільшенню 

стихійних лих: лісових пожеж, повеней, засух та загибель врожаю. Одночасно 

зростають витрати на охорону здоров'я – через погіршення навколишнього 

середовища, люди починають частіше хворіти. Фіксується більше хвороб з 

екологічними першопричинами та загибель від аномальної спеки або 

задимлення.  

Через те, що сучасне екологічне становище не є гостро відчутним для 

кожного з нас, побутові потреби відсувають на другий план цю багатозначну 

проблему. Тому у повсякденному житті у звичайних людей не знаходиться час 

на вирішення екологічних проблем, які орієнтовані на майбутнє.  

Підтвердження слів набувається у прикладному дослідженні, яке проведено 

у жовтні 2021 р. серед молоді м. Миколаєва. Респондентами були 53 людини. 

Результат опитування вказав на наявність у свідомості сучасної молоді розумінні 

того, що людське існування має безпосередній зв'язок з потребами природи. Але 

на демонстрацію екологічно відповідальної поведінки, виявились здатними не 

всі, хто замислювався над проблемами раціонального користування. Свою 

стурбованість станом навколишнього середовища виказали 98% респондентів. 
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Аналізуя, які ж екологічні проблеми їх найбільше турбують, було 

встановлено, що перші позиції займають ті, що відносяться до категорії життєво 

важливих для будь-якої людини (стан повітря, води, навколишнього 

середовища). 32% опитаних мешканців зазначили , що їх турбує забруднення 

повітря, викиди заводів в атмосферу, загазованість та смоли;  39%– сміття на 

вулицях, дорогах, несанкціоновані звалища; 40% – забруднення водоймів, питної 

води; 16% -(довге) забруднення та вирубка лісів. Збереження рідких видів тварин 

та рослин, охорона заповідних зон взагалі не з'явились у рейтингу стурбованості 

молоді. Таким чином, у черговий раз знаходимо підтвердження тому, що ядром 

свідомості сучасної молоді досі є антропоцентризм.  

За результатами опитування екологічно свідомою людиною себе вважає 

83% респондентів. При цьому, було встановлено, що переважна більшість 

відпочиваючи на природі, зазвичай прибирають після себе. Багато (75%) 

позитивно ставляться до сортування сміття, але через особистісні обставини 

майже не роблять цього. З економією використовують воду 60% молоді. На 

власний розсуд беруть участь у заходах, спрямованих на охорону навколишнього 

середовища 12% респондентів. Це, мабуть, всі види іниціативних дій, які можна 

було б віднести до категорій екологічно відповідальної поведінки  

Цікаво зазначити, що 36% опитуваних відповіли, що брали участь у заходах 

з охорони навколишнього середовища, які були організовані закладом вищої 

освіти (наприклад, суботники, очищення паркових зон), що в два рази більше 

тих, хто брав участь у подібних заходах на власний розсуд. Отже, сучасна молодь 

частіше демонструє екологічно орієнтовані дії тоді, коли створені відповідні 

умови. 

Більшість респондентів вважає, що займатись вирішенням екологічних 

проблем повинен особисто кожен. Однак, 6% вважають, що цим має опікуватися 

Міністерство екології, або держава (20%). 

Беручи до уваги, що без екологічних знань неможливо сформувати 

екологічну свідомість, на основі проведенного автором дослідження, була 
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зроблена спроба оцінити компетентність у питаннях екології. Аналіз результатів 

дозволив зробити висновок, що лише 98% опитаних не змогли назвати екологічні 

об'єднання, діючих в Україні.  Не змогли назвати газ, викликаючий парниковий 

ефект, 75% молоді. До збільшення яких захворювань призводить руйнування 

озонового шару не знають 43%. У процесі опитування було виявлено наступне : 

ті, хто дав гостро негативну оцінку екологічній ситуації Миколаєва, 

демонстрували більш високий рівень екологічних знань. Зазначена 

закономірність підтверджує тезис соціолога, доктора філософських наук, М.К. 

Горшкова про те, що погана екологія у місті проживання сприймається як 

загроза, саме це й примушує людей замислюватись про значення навколишнього 

середовища [1, с 272]. 

Отже, позитивні зрушення у вирішенні еко-проблем можливі, якщо 

формувати екологічну свідомість людства. [3] Для цього необхідно екологічне 

просвітництво у закладах освіти, каналах СМІ, торкаючись теми загрози 

здоров'ю, оскільки зосереджена увага на здоров'ї людей діє як канал сильного 

впливу, який дозволить посилити екологічну орієнтованість молоді та 

суспільства в цілому. Також треба складати умови для участі молоді в еко-

заходах.  
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Філософські виміри права 

 

Дослiджуються видносини права i моралi аналізом історичної логіки 

розвитку їхніх взаємостосунків.  

Ключовi слова: Право, мораль. 

Вступна частина. Право може досліджуватися з двох основних сторін, і 

відповідно цьому існують два основних рівні вивчення права - практичний і 

філософський.  

Розбудова України як демократичної, правової, соціальної держави 

неможлива без розвитку права, його вдосконалення та системного втілення. Саме 

тому трансформація правової системи, підвищення рівня правової культури, 

подолання правового нігілізму є актуальними проблемами сучасності, які 

перебувають у центрі обговорення громадськості та наукової спільноти України.  

Ця обставина зумовлює нагальну потребу у всебічному дослідженні 

сутності такого складного феномену, як право, на основі філософського 

осмислення. 
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Філософське осмислення права — є задача окремої теоретичної дисципліни 

— філософії права. Філософія права — це древня наука, яка має солідну історію: 

вона представлена у творах Платона і Арістотеля, а в Західній Європі особливого 

розквіту зазнал а у XVII—XVIII ст.ст. і продовжує функціонувати в системі 

гуманітарного знання сьогодні. 

Основна частина. Сутність права, зміст його норм стане для нас ще 

зрозумілішим, коли ми розглянемо ставлення його до спорідненої сфери — 

моралі (моральності). Осмислення права в його взаємозв’язку з мораллю — одна 

з найдавніших традицій історії суспільної думки. 

Сучасне уявлення про ціннісну взаємодію моралі і права природним шляхом 

спирається на аналіз історичної логіки розвитку їхніх взаємостосунків. В аналізі 

традиції осмислення права в тісному зв’язку з категоріями моралі нас цікавить 

насамперед той факт, що зміна ціннісних пріоритетів від епохи до епохи 

оберталася конкретними змінами у теоретичній правовій думці та практичному 

нормативному житті. 

Звернемося до історичного матеріалу. Відомо, що вчення античного часу не 

ставили під сумнів етичну значущість права. Космологічні погляди стародавніх 

греків і римлян відбивали цілісний, нерозчленований спосіб пізнання світу, що 

панував тоді. Правомірність і моральність поведінки людини оцінювалися 

загальною мірою «діке» — правом-справедливістю. 

Цінність права ототожнювалася з його величезним моральним значенням, 

що виявлялося в необхідності «добрих» законів, «справедливих» правителів, 

«правильних» форм правління. Піфагорійці, наприклад, вважали 

законослухняність високою чеснотою, а Сократ характеризував її як 

незаперечний обов’язок громадянина. Платон ставив «помірне користування 

свободою» (тобто правом) в якісну залежність від того, «чи є в душі чесноти», а 

Аристотель підкреслював, що людина, яка живе поза законом і правом, — 

«найгірша із усіх». Таким чином, притаманне античності нормативне 
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розходження права і моралі ще не означало їх автономності та 

диференційованості як різних ціннісних систем.  

Середні віки стали новим етапом у відносинах моралі і права. Мораль і 

право в цей період вже не були синонімами, розрізнялися як внутрішня сфера, 

так й «надіндивідуальна сила», тобто відбувалося становлення системи права, 

автономної від моральних настанов, і подальше теоретичне розмежування права 

та закону. Закон при цьому не втрачав свого абсолютного та тотального 

морального значення, а взаємостосунки права і моральності випливали з 

відповідності тим чи іншим релігійним цінностям середньовічного суспільства. 

Інший стан речей був характерний для Нового часу. Саме в цей період 

відбувся кардинальний поворот як у визначенні змісту права та його 

самостійного ціннісного змісту, так і в підходах до моралі, що відразу ж знайшло 

своє відображення у праворозумінні та правозастосуванні. 

Найповніше спільність ціннісних основ моралі і права втілюється в етико-

правових конструкціях прав людини. Вона ж виявляється у фактичному збігу 

деяких правових і моральних норм, що таким спільним «дублюючим» 

регулюванням підкреслюють особливу значущість цінностей, які захищаються. 

До них належать насамперед цінності життя, свободи, власності. У цих випадках 

право і мораль взаємодіють один з одним як взаємодоповнюючі цінності. Отже, 

загальні риси моралі і права є такими. По-перше, нормативність, тобто наявність 

імперативних орієнтирів для поведінки людей і їх спільнот. По-друге, мораль і 

право виконують регулятивну функцію. По-третє, моральні і правові норми 

виникають до певної міри як відображення матеріальних відносин у суспільстві 

(первинна детермінація), а потім ці норми об’єктивуються у діяльності людей, 

сприймаються моральною і правовою свідомістю (вторинна детермінація) і знов 

відтворюються у матеріальних та ідеологічних відносинах людей.  

Висновки. Отже, мораль і право є необхідними та взаємозумовленими 

складовими загальної системи регуляції суспільних відносин. Разом з тим 
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різноманітні цивілізаційні системи надають великого значення або релігійно-

моральним нормам (ісламські країни), або правовим (західні демократії). 
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Вплив технологічного прогресу на культурологічну ментальність 

сучасного суспільства 

 

Анотація. У статті розглянуто проблематику впливу розвитку технологій 

на загальне мислення та погляди сучасного суспільства. Проаналізовано причини 

залежності людей від різноманітного виду пристроїв та мереж. Проведено 

зіставлення морально-етичних орієнтирів людства в минулому та в сьогоденні. 

Ключові слова: суспільство, розвиток, залежність, технології. 

Вступ. Філософія та культурологія XXI століття – це науки сьогодення, 

незважаючи на їх стародавні витоки. Сучасне суспільство перебуває в 

постійному соціальному, культурному, інтелектуальному та технологічному 

розвитку. Вчені уми проводять численні експерименти, винаходять нові 

технології, що покращують життя людини, а філософи і культурологи з усього 

світу постійно розглядають як переваги, так і недоліки зростання технічних 

можливостей в розрізі проблематики сучасного суспільства. 

Основна частина. Останнім часом ми спостерігаємо як підвищується попит 
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на матеріальні блага та падіння попиту на духовний розвиток. Морально-етичні 

орієнтири змінюють своє розташування на шкалі цінностей, та здається, що 

місця культурологічним і філософським проблемам, в світі надмірного 

споживання і розвитку багатьох технологічних надбань, немає. Створення 

людиною величезного світу технологій стає загрозою людській особистості. У 

Шопенгауера це називається втратою «волі до життя», коли замість 

вдосконалення свого організму відбувається заміна його інструментами. Артур 

Шопенгауер поправу вважається одним із авторів філософії життя. Все що існує 

в всесвіті він розумів як волю, волю до життя. Воля розуміється як універсально-

космічний феномен[1]. Тоді починають з’являтися проблеми збереження 

людьми особистісних індивідуальностей та свобод. Якщо класичні філософськи 

та культурологічні поняття спиралися на пошуки взаємозв’язку свідомості і 

моральних принципів, то появлення сучасної філософії має прагнення 

вирішувати проблеми надмірним комфортом і кількістю запропонованих 

сучасним світом благ. Велика кількість проблем пов’язана з новим суспільним 

мисленням, яке діаметрально протилежне мисленню предків. 

Сучасний соціум та культура стали дуже залежними від різноманітного 

виду пристроїв, гаджетів, мобільних додатків, соціальних мереж. Причиною 

цього є те, що змінилася сама суть техніки і відношення до неї. Раніше техніка 

створювалася задля полегшення процесу певних сфер суспільного життя, 

навчання, зв’язку, заміни ручних знарядь праці, а зараз техніка – це ще 

інструмент для приховування дійсності та створіння ілюзорних картинок 

благополуччя, успішності та щастя. Нажаль, сьогодні ми можемо спостерігати 

залежність від соціальних мереж, достатньо велика кількість людей обирає життя 

«напоказ» і вже непоодинокі випадки трагічних фіналів життєвого шляху таких 

персон. Деякі персонажі, будучи затребуваними та усміхненими в соціальних 

мережах, в реальному житті дуже самотні та невдоволені собою, так як все їх 

життя є тільки гарною картинкою на екрані смартфону. Велика проблема в тому, 

що нав’язане сучасним суспільством помилкового поняття успішності має 
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великий вплив на незміцнілі уми. Тому суспільство повинне сприяти розвитку і 

збереженню людської самоідентичності, а також розумінню призначення різного 

роду пристроїв з їх додатками, що є єдиним порятунком від такої залежності. 

Людство не повинне дати заспокоїти себе комфортом, який надає йому сучасна 

техніка. Йому потрібно тримати себе у тонусі. 

Висновки. Філософська та культурологічна ментальність сучасного 

суспільства, яка формувалась протягом певного тривалого проміжку часу, не так 

просто змінюється, але, це можливо. Головне питання у цій справі, це 

безпосереднє бажання самого суспільства та чітке зрозуміння заходів щодо 

формування змін. [5] 

Суспільство має створити такі умови життя, при яких буде дотримуватися 

баланс духовного і матеріального, і все нематеріальне буде розцінюватися як 

частина особистості людини, мати рівноцінне значення, підтримуватися і 

заохочуватися філософськими навчаннями двадцять першого століття [3]. 
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Міркування про багатство: Григорій Сковорода і антична філософія 

 

Розглядаються погляди античних філософських шкіл кініків, стоїків та 

порівнюються з роздумами Григорія Сковороди. Проаналізовано сутність 

багатства. Встановлено рецепцію смислу в творчості Сковороди. 

Ключові слова: багатство, кініки, стоїки, Діоген Синопський, Григорій 

Сковорода.  

У всі часи людство намагалось знайти відповідь на запитання: «Що таке 

багатство?». Кожен уявляв його по-своєму. Деякі розглядали багатство як 

матеріальну складову, а хтось тлумачив його як духовну цінність. Ця тема 

завжди викликала безліч суперечок між філософами. І дотепер вона залишається 

актуальною. 
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Розглянемо найяскравіших представників та філософські школи, які, на наш 

погляд, найточніше висвітлили свої міркування з приводу цього: кініків, зокрема 

Діогена Синопського, стоїків, українського філософа – Григорія Сковороду. 

Сократична школа кініків була заснована Антисфеном та проіснувала 

близько 800 років, а саме з  IV ст. до н.е. до IV ст. н.е. Ідеї кініків було 

представлено як систему: аскесіс – обмеження своїх потреб; апедевсія – 

відстороненість від культури і суспільства; автаркія – відмова від сім’ї і держави, 

самостійність. Кініки діяли відповідно до своєї філософії – відмовлялися від 

власності, негативно ставилися до насолод, матеріального багатства, постійно 

обмежували свої потреби. Вони вважали, що справжнє щастя – це душевний 

спокій та радість. А принести спокій душі може лише справедливість. Філософія 

для них була причиною духовного багатства, заради якого слід відмовитися від 

усіх звичайних земних благ, таких  як матеріальне багатство, зокрема. Завдяки 

цьому людина досягне найбільшої висоти духовності. 

Давньогрецький філософ Діоген Синопський у своєму вченні пропагував 

незалежність від матеріальних благ, внутрішню свободу особистості. Бути 

багатим, за Діогеном, зовсім не означає мати купу грошей. Людська 

самодостатність – ось справжнє багатство. Залежність від зовнішніх обставин – 

доля слабкого. Навіть будучи рабом, можна бути вільним. Філософ невпинно 

доводив свої переконання та втілював їх у власному житті. Для нього не було 

різниці між заможним та бідним, між царем та простолюдином, адже всі вони не 

спроможні осягнути справжнє багатство душі. Діоген вважав, що бути 

справедливим – це значить мати лише добрі наміри. А нещастя людей полягає в 

їх нерозсудливості [2]. 

Античні філософи, що належали до школи стоїцизму, не вважали багатство 

за благо. Для них воно було радше засобом «для совершенствования, для помощи 

другим, для милосердия и добродетели, в которых – главное устремление 

мудрого человека» [3]. Матеріальна забезпеченість не була важливою для стоїка, 

сенсом його життя. «Если вы стоик – то при потере крупной купюры теряете 
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только купюру. Не теряете настроения, оптимизма и радости от солнечного дня» 

[3]. Саме по собі матеріальне багатство не є ні добром, ні злом. Воно приймає 

одну з цих сторін, спираючись на того, хто ним володіє. 

Григорій Сковорода став легендарною постаттю ще за свого життя. 

Постійна робота над собою, надзвичайний талант, пошуки істини – все це 

привело його до найвищого духовного розвитку. Найбільшою цінністю для 

нього була свобода. 

На жаль, довгий час філософія Сковороди була розкрита не до кінця, тому 

що під час радянських часів вона була досить завуальована. Сьогодні його твори 

все більше привертають увагу, а результати досліджень свідчать, що його 

філософське вчення було дуже глибоким та складним. А було воно саме таким 

через вплив на формування філософських поглядів Сковороди різних течій і 

шкіл. Найяскравіше прослідковується зв’язок філософії Григорія Сковороди та 

кініків. 

Основою філософії кініків була воля. Заради неї вони долали усі перешкоди. 

Аналогічно філософія Сковороди була філософією свободи. Він наголошував на 

тому, що людина повинна мати вибір в житті. Діоген, який прагнув максимально 

обмежити свої фізіологічні потреби, щоб досягти досконалості, став зразком для 

Григорія Сковороди. Багато його крилатих висловів  нагадують Діогенові своєю 

прямотою. Як-от:«Краще голий та правдивий, ніж багатий та беззаконний». 

Недарма Сковороду часто називають «українським Діогеном». Практичну 

філософію Сковороди можна назвати філософією щастя. Він вважав, що 

філософія повинна служити людині на шляху до самопізнання [1].  

Отже, насправді, роздуми філософів минулого можуть допомогти з 

сучасними проблемами. Розмірковуючи разом з мислителями різних епох, ми 

шукаємо відповіді на складні запитання про сутність багатства та його зв’язок з 

щастям і свободою. 
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The views of ancient philosophical schools of kiniks and stoics are considered and 

compared with those of Gregory Skovoroda. The essence of wealth has been analyzed. 

Reception of meaning in creativity of  Skovoroda is established. 
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Проблематика введення автоматизованих систем управління на 

підприємстві 

 

Застосування автоматизованих систем управління в різних галузях 

виробництва дозволяє сформулювати основні проблеми з якими стикаються 

підприємства у впровадженні даних систем. Наведено результати виявлення 

загальних проблем і завдань, що стоять перед організацією при впровадженні 

автоматизованих систем управління. 

Ключові слова: автоматизована інформаційна система, впровадження 

автоматизованої інформаційної системи, проблеми та завдання 

автоматизації, управління підприємством, ефективність систем. 

Автоматизовані системи управління є складним комплексом, який слугує 

для управління різними процесами підприємства, що поєднує програмну та 

апаратну частину, а також персонал. Система автоматизації потрібна успішній 

компанії, яка допомагає упорядкувати управління бізнесом, а також для 

підвищення конкурентоспроможності на ринку.  
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Головним завданням автоматизованих систем є підвищення ефективності 

управління об'єктом підприємства, і навіть прискорення різних операцій, 

виконуваних на об'єкті.  

Під час впровадження автоматизованих систем управління виникає безліч 

проблем, які спричиняють багато нюансів, таких як затримки в установці 

системи, непередбачені трудовитрати, а також фінансові витрати. Всі ці нюанси 

мають бути вирішені у максимально короткий термін керівним персоналом на 

етапі проектування автоматизованої системи. 

Основна перешкода для впровадження автоматизованої інформаційної 

системи (АІС) полягає в тому, що багато співробітників неохоче приймають 

нововведення. Насторожене ставлення персоналу до інновацій можна пояснити 

тим, що співробітники не готові навчатися роботі з новим комплексом через те 

що, ймовірно, вони не мають достатнього рівня знань. У результаті ця проблема 

ускладнює процеси щодо впровадження автоматизованої системи. 

Основні проблеми та завдання, що виникають у більшості випадків при 

впровадженні автоматизованих інформаційних систем у промисловості:  

1. Відсутність постановки завдання менеджменту для підприємства.  

Грамотна постановка завдань менеджменту є найважливішим чинником, 

який впливає, як і успіх діяльності підприємства у цілому, і успіх проекту 

автоматизації. Наприклад, марно займатися впровадженням автоматизованої 

системи бюджетування, якщо саме бюджетування не поставлено на підприємстві 

належним чином, як певний послідовний процес. 

2. Проведення часткової реорганізації структури та технологій 

підприємства.  

Одним з найважливіших етапів проекту впровадження є повне та достовірне 

обстеження підприємства у всіх аспектах його діяльності. На основі висновків, 

отриманих в результаті обстеження, будується вся подальша схема побудови 

інформаційної системи. На основі отриманих результатів слід реорганізувати 

структуру, щоб підприємство не зазнало збитків під час впровадження системи, 
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а також з метою підвищення якості процесу автоматизації та досягнення його 

оптимальності.  

3. Тимчасове збільшення навантаження на працівників під час 

впровадження системи управління підприємством.  

Це пов'язано з тим, що, крім виконання звичайних робочих обов'язків, 

співробітникам необхідно освоювати нові знання та технології. У зв'язку з цим, 

окремі етапи проекту впровадження системи можуть затягуватися під приводом 

того, що у співробітників і так вистачає термінової роботи за прямим 

призначенням, а освоєння системи є другорядним та відволікаючим заняттям. 

Керівник підприємства повинен провести низку заходів для усунення труднощів, 

що виникли.  

4. Необхідність у формуванні кваліфікованої групи впровадження та 

супроводу системи  

Впровадження більшості великих систем автоматизації здійснюється за 

такою технологією: на підприємстві формується невелика робоча група або 

призначається відповідальний співробітник за використання, який проходить 

максимально повне навчання роботі з системою, потім на цю групу лягає значна 

частина роботи з впровадження системи та її супроводу.  

Вирішення перелічених вище завдань і проблем є свого роду алгоритмом 

поетапного руху при впровадженні інформаційних систем управління ризиками 

на підприємстві. Ефект від АІС вимірюється підвищенням якості роботи 

організації. Варто не забувати, що при впровадженні автоматизованих систем 

управління необхідно враховувати, що такі системи потребуватимуть постійної 

модернізації, яка повинна проводитись паралельно з удосконаленням інших 

процесів підприємства. Ці зміни мають бути спрямовані на підвищення 

ефективності та якості виробництва. 
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Problems of introduction of automated control systems at the enterprise 

 

The use of automated control systems in various industries allows to formulate 

the main problems faced by enterprises in the implementation of these systems. The 

results of identification of general problems and tasks facing the organization in the 

implementation of automated control systems are presented.  

Key words: automated information system, introduction of automated information 
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Свідомість та Психофізіологічна проблема (mind-body problem) 

 

В цій статті йде мова про психофізіологічну проблему, актуальність її 

вирішення. 

Ключові слова: психофізіологічна проблема, тіло, свідомість, психіка, 

мозок, нейрофізіологія. 

Психофізіологічна проблема є однією з актуальних та не вирішених 

проблем психології. Вчені навряд чи найближчим часом знайдуть 

взаємовідносини між психічним та фізіологічними процесами. Ця проблема має 

особливу поширеність в обговоренні в психології, оскільки, якщо ми зможемо 

встановити зв'язок між психічним та фізіологічним, ми зможемо більш 

ефективно лікувати людей. Це можна зробити через знаходження психічних 

феноменів, які безпосередньо пов'язані з фізіологічними процесами і 

знаходження такої предметної області у психології, яка б встановлювала зв'язок 

між цими процесами. 

На вивчення "фізіологічних основ" психіки, або "фізіологічних механізмів" 

психіки, спрямовані зусилля представників багатьох дисциплін: медицини, 
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фізіології, психофізіології, нейропсихології та ін. З цього приводу накопичено 

вже дуже багато фактів, та їх кількість продовжує множитися. Однак і в наші дні 

продовжує дискутувати одну проблему, яка має не конкретно-науковий, а 

методологічний характер. 

Необхідно познайомитися з цією проблемою, тому що вона має відношення 

до вирішення низки фундаментальних методологічних питань, таких як предмет 

психології, способи наукового пояснення в психології, проблема редукціонізму 

в психології та ін. 

Психофізіологічна проблема - питання про активну системну взаємодію тіла 

і психіки людини. Також це історично сформований науковий спір про роль тіла 

і психіки в житті людини, а також їх взаємозв'язку. Існують різні погляди на те, 

як співвідносяться тіло і психіка, проте даний спір до сих пір не вирішено 

остаточно. 

Як конкретно свідомість співвідноситься з мозком? Сьогодні нейронауки 

досягли того рівня, що багато філософських питань про свідомість стають 

питаннями нейробіології. Можливо, незабаром ми будемо знати, які процеси в 

мозку впливають на свідомість так само, як ми зможемо зрозуміти, що 

відбувається в мозку при тих чи інших станах свідомості. 

Коли людина мріє про море, уявляє собі, як він стрибає в воду, а потім йде 

грати в волейбол, в його мозку відбуваються певні процеси, і всі ці образи тим 

чи іншим чином фіксуються групами нейронів. У той же час, якщо під час сну на 

головний мозок вплинути шляхом електростимуляції, це відіб'ється на 

свідомості. Можливо, сон раптом перетвориться в галюцінаторну пригоду, 

сказати точно складно. Але факт, що це механічна дія вплине на стан свідомості 

та на процеси, що в ньому протікають. 

Ще до позначення співвідношення тіла і психіки як проблеми в філософії в 

побутовій свідомості вже сформувалися певні погляди щодо її вирішення. 

Безсумнівно, що в різних культурах і на різних історичних етапах вона 

вирішувалася неоднаково. 
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Раціональне несуперечливе рішення психофізіологічної проблеми 

сформульовано Ю. Б. Гіппенрейтером таким чином: «Є єдиний матеріальний 

процес, і те, що називається фізіологічним і психічним, - це просто дві різні 

сторони єдиного процесу. (...) Насправді це не правда, що існує мозковий 

фізіологічний процес і як його відсвіт, або епіфеномена, психічний процес. І 

мозкові, і психічні "процеси" (процеси в лапках, бо вони не мають самостійного 

існування) - це лише дві різні боки з багатьох сторін, що виділяються нами, 

узагальнено кажучи, в процесі життєдіяльності. (...) видимі випадки взаємодії 

душі і тіла можуть бути проінтерпретовані зовсім інакше - просто як два різних 

прояви однієї загальної причини». Далі Гіппенрейтер зазначає, що при такому 

переформулюванні психофізіологічна проблема скоріше знімається, ніж 

вирішується: «... принаймні в тій частині, яка відноситься до питання про 

співвідношення фізіологічних і психічних процесів» 

Таке рішення психофізіологічної проблеми відкриває різноманітні 

практичні можливості. Так, зовнішні прояви тілесної активності, перш за все - 

руху, можуть розглядатися як найважливіше джерело інформації про 

індивідуальні особливості психіки. Особливості пантомимики і міміки свідчать 

про емоційні стани, зокрема пов'язані з брехнею. З іншого боку, розроблені 

різноманітні психологічні методи регуляції і саморегуляції фізіологічних 

функціональних станів. 

Фізіологічний функціональний стан організму людини становить 

найважливішу умову, в якому здійснюється та чи інша діяльність. Успішність, 

ефективність і навіть фізична і психологічна безпека будь-якої діяльності 

залежать від оптимальності цього стану. Тому розроблено велику кількість 

різноманітних методів психологічної регуляції і саморегуляції станів, 

заснованих на свідомому зміні тонусу мускулатури, вироблених впливах на 

перебіг внутрішніх процесів, довільному уявному відтворенні фізичних дій та 

іншому. Ефективним сучасним підходом, заснованим на розумінні єдності 

психофізіологічного процесу, є біологічний зворотний зв'язок (БЗЗ, 
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Біоуправління), при якій людина за допомогою спеціальної апаратури отримує в 

режимі реального часу інформацію про поточний стан тієї чи іншої фізіологічної 

функції (пульсу, напруження м'язів і таке інше), а також про те, яким має бути 

«ідеальний» стан, і навчається цього стану досягати довільно. 

Таким чином, рішення психофізіологічної проблеми є не тільки 

теоретичним завданням, але перш за все становить основу для вирішення 

різноманітних практичних завдань. 
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The evidence and psychophysiological problem 

Mind-body problem 

 

This article deals with the psychophysiological problem, the urgency of its 

solution. 

Key words: mind-body problem, body, consciousness, psyche, brain, 

neurophysiology. 
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Класифікація соціальних мереж в контексті комеморативних 

досліджень 

 

У дослідженні з’ясовуються основні підходи до класифікації соціальних 

мереж. Зазначається ситуативний характер класифікації та на практичному 

прикладі демонструється проблеми класифікації сучасних соціальних мереж в 

контексті комеморативних досліджень. 

Ключові слова: соціальні мережі, історична пам’яті, класифікація, 

контент, функціональні можливості соціальних мереж.  
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Електронні соціальні мережі – це штучне середовище, створене для обміну 

та продукування нової інформації. Дослідження соціальних мереж є актуальним 

серед широкого кола науковців, насамперед тому, що в них опосередковано 

віддзеркалюються наявні соціальні відносини та форми соціальної взаємодії. 

Така підвищена увага до теми генерує велику кількість можливих класифікацій 

соціальних мереж. Дані класифікації мають здебільшого ситуативний характер і 

призначені для вирішення певного прошарку конкретних проблем. Виходячи з 

цього, можна констатувати, що класифікація соціальних мереж належить до 

числа методологічних питань, відповідь на яке чекають представники 

найрізноманітніших галузей знань. 

Розробку цієї проблеми необхідно почати з самого походження терміну. 

Термін «соціальна мережа» вийшов із соціології, його було введено Дж. Брансом 

у 1954 році. Він випливає з потреби в позначенні відношення між людьми, не 

застосовуючи термінів «соціальна структура» і «соціальний клас» [1]. Зрозуміло, 

що справжню популярність цей термін почав здобувати у зв’язку з масовим 

розповсюдженням електронних соціальних мереж. Саме тому сьогодні існує два 

трактування поняття «соціальні мережі» [2]: 1) як певної реальної соціальної 

структури, 2) як технічної реалізації соціальної структури за допомогою 

сучасних інформаційних технологій.  

Загалом можна надати наступну дефініцію соціальної мережі – це множина 

акторів або агентів, на якій визначена множина відношень цих агентів/акторів. 

Отже, ми бачимо достатньо широке поле можливостей для інтерпретації будь-

яких соціальних відношень як соціальної мережі [2]. Наприклад, ми можемо за 

цим визначенням взяти за акторів самі електроні соціальні мережі і визначити 

між ними відношення. Враховуючи таке широке визначення, постає питання 

впорядкування соціальних мереж. Дана робота зосереджує увагу на 

проблематиці класифікації соціальних мереж з метою дослідження впливу на 

історичну пам’ять. Але для цього необхідно розглянути основні принципи 

класифікації соціальних мереж загалом.  



 

480 
 

Існує багато способів класифікувати соціальні мережі, які будуть напряму 

залежати від мети, що її перед собою ставлять дослідники. Критеріїв 

класифікацій може бути дуже багато, але найчастіше зустрічаються такі: 

•  за формою та змістом контенту. Зокрема, О.В. Курбан розглядає соціальні 

мережі як PR-інструменти, тому електронні або віртуальні соціальні мережі він 

класифікує за змістом та формою подачі контенту. Дана класифікація має деякі 

вади, тому що сучасні Інтернет-додатки можуть одразу належати до багатьох 

категорій класифікації [3]; 

• з а аудиторією. Тут виділяють різні підходи до аудиторії соціальних мереж. 

Так, соціальні мережі можуть класифікувати [4]: 

1. за віком аудиторії, 

2. за фахом (так звані «професійні соціальні мережі»), 

3. за кількістю користувачів, 

4. за нацією або релігією користувачів; 

•  за типом доступу до інформації [5]. Інформація в соціальних мережах 

може бути платною або безкоштовною; 

•  за географією. Соціальні мережі як технологічний продукт можуть бути 

поширені лише в межах певного регіону. Це можуть бути локальні форуми, які 

присвячені місцевим проблемам або місцеві аналоги міжнародних сайтів; 

•  за функціональними можливостями користувача. Даний тип класифікації 

поділяє соціальні мережі за можливостями, що вони надають своїм 

користувачам [6]; 

•  за видами комунікації користувачів [7]; 

•  класифікація користувачів соціальних мереж з огляду на їх взаємодію з 

контентом [8]. 

Наведений перелік критеріїв класифікацій є відкритим, його можна 

доповнювати майже безкінечно саме через постійній розвиток технічних 

можливостей електронних соціальних мереж. Швидкість розробки нових 

технологій призводить до того, що класифікувати соціальні мережі 
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«правильним» чином практично неможливо. Як тільки відбудеться спроба 

інтерпретувати соціальні мережі, вони вже почнуть змінюватись і додавати нові 

можливості для взаємодії користувачів і не тільки. Соціальні мережі 

максимально рухливі: з одного боку користувачі постійно наповнюють соціальні 

мережі великою кількістю інформації, а з іншого – самі розробники теж 

оновлюють платформи та додатки. Тому соціальні мережі подібні рідині, яка не 

фіксує своєї форми; їх можна розглядати як постійний потік змін [9]. Цьому 

потоку змін відповідає утворення власних тимчасових структур, які можуть 

піддатись тимчасовій класифікації. Такий стан речей відповідає тезі Джеймісона 

[10] про утворення постмодерністської гіперреальності, яку неможливо 

картографувати. Дана теза отримує ще одне підтвердження з реального життя: 

Марк Цукерберг заявив про перейменування компанії Facebook на Meta 

Platforms [11]. Він описав це як початок створення нової метареальності. Отже, 

сучасні електронні соціальні мережі починають виходить за рамки, якими ми 

звикли їх описувати, перетворюючись на частину новітнього ландшафту 

сьогодення. 

Враховуючи все вище сказане, для дослідження форм репрезентації 

історичної пам’яті у соціальних мережах необхідно синтезувати певні змішані 

категорії класифікації. Зрозуміло, що така класифікація не буде вичерпною та 

періодично потребуватиме певного перегляду для адекватної репрезентації 

наявного стану речей. Так, для аналізу на даному етапі роботи необхідно 

враховувати географію, способи комунікації та функціональні можливості 

соціальних мереж. Необхідно ввести таку класифікацію, яка б враховувала 

географічне походження електронної соціальної мережі, основні способи 

комунікації акторів цієї мережі та функціональні можливості, що їх надає певна 

соціальна платформа. Важливо також враховувати популярність та 

релевантність електронної соціальної мережі питанню впливу на історичну 

пам’ять. Наведемо невеликий практичний приклад можливої класифікації. 

Розглянемо найпопулярніші соціальні мережі в Україні – це Facebook, Instagram, 
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YouTube та Twitter. Зазначимо, що заблоковані на території України соціальні 

мережі (Odnoklassniki, Vkontakte) теж доволі популярні попри заборону [12]. 

Вони в даному дослідженні не розглядаються, їх аналіз потребує більш 

ретельного дослідження, тому ми зосередимось на перших чотирьох зазначених 

мережах. 

Географічній чинник у даному випадку особливої ролі грати не буде 

оскільки країна походження соціальних мереж Facebook, YouTube, Twitter, 

Instagram одна – Сполучені Штати Америки. Тому на даному етапі розглянемо 

можливості для наповнення соціальних мереж, дані представлено на стовбчастій 

діаграмі, де представлені мережі та деякі з їх функційних можливостей. Легко 

бачити, що соціальні мережі за змістом є майже ідентичними. Різниця між 

соціальними мережами в основному зосереджена у формі подачі інформації, це 

зумовлено диференціацією мереж на початку їх розвитку. 

 

 

Підсумовуючи, можна виділити дві групи підходів до класифікації 

електронних соціальних мереж як форми репрезентації історичної пам’яті: 

класифікація за властивостями самої соціальної мережі та за властивостями 

користувачів цих мереж. Зазначимо, що наведені вище критерії класифікації 

(географічний, комунікативній, функціональній та контенти для користувачів ) є 
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лише першим наближенням до аналізу історичної пам’яті в соціальних мережах, 

тому дана проблематика знаходиться у активній стадії розробки та дослідження.  
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Today's philosophy is the philosophy of the 21st century. Our century is 

considered a continuation of the rapid scientific and technological progress and 

revolutionary approaches in all spheres of life, initiated in the last century. From the 

moment of the first flight of man into space and to this day, humanity is in continuous 

intellectual, cultural, social and technological development. Scientists are conducting 

numerous experiments, inventing new technologies that make life easier. Psychologists 

and sociologists from around the world consider both the advantages and disadvantages 

of human growth and development in technical terms. Abundant supply of goods and 

services in the foreign and domestic markets contributed to the expansion of territories 

and the establishment of new contacts, and opened to humanity new horizons for the 

development of its capabilities. At the same time, such negative aspects as excessive 

consumption, increased demand for material goods and comfort, falling demand for 
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spiritual development are increasingly emphasized. Moral and moral guidelines are 

changing, and it seems that there is no place for philosophical problems in the world 

of consumption and development of technology. 

Philosophy is classified as an intangible science, so it is not about the role and 

importance of "objective" well-being. Rene Descartes said: "The word 'philosophy' 

means the pursuit of wisdom, and that wisdom means not only prudence in business, 

but also a perfect knowledge of all that man can know. This knowledge, which directs 

life itself, serves to preserve health. , as well as discoveries in all sciences. Wisdom is 

what a person acquires after going through certain life experiences and trials. Wisdom 

is not perceived as a universal value available to all, wisdom is possible only if a person 

first aspires to it. [2] 

In different periods of its development, mankind sought to know and improve 

both their way of life and their inner world. If material goods were defined as the 

foundation of life, then spiritual values were a problem of moral development, ethics 

and philosophy. The concept of philosophy is correlated with the concept of 

worldview, wisdom, life position, way of thinking. According to the generally accepted 

definition, philosophy - one of the forms of social consciousness - the science of the 

most general laws of nature, society and thought. In many respects, philosophy deals 

with the problems and issues of human existence, the content of this existence, purpose, 

analysis and evaluation of non-objective phenomena and events. From one epoch to 

another passed the general concepts and postulates of philosophy, which are considered 

a model of perfection of spirit, harmony of mind and body. Such philosophical currents 

as postmodernism, post-Marxism, gender philosophy, globalism, have all the features 

that combine the trends of human development, changing views, principles and 

priorities of their well-being. Some researchers even talk about a kind of "forgetfulness 

of presence", which is a syndrome of the current state of the thinking subject. In this 

sense, the variety of philosophical trends of today can hinder the search for uniqueness 

and identity of man. 
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The world has become different - this is evidenced by all the means of transmitting 

information, natural phenomena and events in the life of society on the planet, the 

changes of which are irreversible for a number of reasons. From a plow and a hoe, we 

moved on to computer equipment, telephones, TVs and other items, the purpose of 

which is to save time. Saving missing time can be understood as a whirlwind of fleeting 

events that do not give a person a second to contemplate and comprehend what is 

happening. This is how the 21st century has come to us. Modern technologies of 

philosophical thinking have a pronounced "hypertext" nature, as they involve a 

nonlinear, rhizomatic structure of knowledge organization. The era of phenomenally 

fast passage of time and cosmic speed of innovation has come. Today, humanity suffers 

from an excess of information and lack of time. The large number of opportunities has 

led to the isolation and confusion of many individuals, which is a serious psychological 

and philosophical problem of our century. The twentieth century was marked by two 

terrible World Wars, the legacy of which has come down to us today. During the war, 

man manifests his qualities in the full world, and again the problem of man himself 

becomes paramount. If earlier philosophy said that there is a man, today philosophy 

thinks from the standpoint of the relationship between man and technology.[1] 

At the same time, the time that people spend on the Internet every day is increasing 

every year. According to the latest GWI data, in the third quarter of 2020, the average 

Internet user spent 16 minutes more online every day than in the third quarter of 2019, 

which is 4% more than in the same period last year. [3] 

Philosophy is in a difficult position, trying to find a person in what he was looking 

for before - the habitat of the person-seeker. Today's hypertrophied form of cognition 

is largely harmful, because the conceptual sphere is often misinterpreted due to the 

variety of its definitions. This diversity is caused by a large amount of available 

information, which is not fully assimilated or compressed into a summary form. The 

requirements for the personality of the twenty-first century are so high that now 

philosophy needs to solve another problem - the disharmony of man's natural desire to 

comfortably perform their original natural functions (childbirth, family building, health 
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care) and artificial principles of successful life (many hours of work). , money, career), 

consumption). Against the background of this imbalance, a person loses reference 

points - the requirements for it are so high that it becomes very difficult to meet them. 

Philosophy faces face to face with the demoralization of man against the background 

of information warfare, blockade, the purpose of which is the clash of interests and 

ideologies. 

Thus, we can conclude that the spiritual and philosophical problems of the twenty-

first century against the background of human development in technical, scientific and 

economic terms are largely related to the psychological and mental state and general 

mood of the world community, inflated demands on the individual, the complexity of 

implementation selection and realization of the set goals against the background of 

information overload, redundancy of goods and services aimed at the person as a 

consumer and a source of funds. Philosophy is actualized within the limits of the rights 

and freedoms that man has today. The tasks to be set by the philosophy of the XXI 

century can be placed in solving the problem of human psychological discomfort, 

trying to return it to its natural roots, leaving aside the classic style of urban life, in 

which man hides from his own purpose. Society must create living conditions in which 

the balance of the spiritual and the material is observed, and all the intangible is 

regarded as part of the human person, has equal value, is supported and encouraged by 

the philosophical teachings of the twenty-first century [1]. 
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Феномен щастя: спроба осмислення 

 

Якби я міг висловити, який я щасливий, я не був би щасливий.    

В. Шекспір 

Питання про те, що таке щастя і що означає бути щасливим, з давніх-давен 

хвилювало людину. Людина завжди прагнула щастя. Людина завжди думала про 
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щастя. Людині вдавалося бути щасливим. Але щастя це настільки глибоке, 

настільки інтимне переживання, що ніякі схеми, ніякі роздуми не наближають 

нас до розуміння цього явища. І тому для кожного, хто замислюється про щастя, 

воно відкривається у своїй незвіданості та вічної новизни так, ніби ніхто ще не 

торкався цієї проблеми. Кожен, хто взявся за неї, вже можна назвати щасливим. 

У чому полягає філософія щастя? Як зробити людину щасливою? 

Перераховуючи всілякі судження людей щодо щастя, можна сказати, що для 

більшості щастя полягає в чомусь наочному і очевидному: у вдачі, в задоволенні, 

в пошані, в достатку і т.д. «Щастя, - кажемо ми, - це те саме, що добробут та 

гарне життя». Тому «питання про щастя - це не просто питання про те, як бути 

щасливим, задоволеним або навіть доброчесним, але насамперед про те, чим 

чудове щасливе життя і до чого людині слід прагнути насамперед» 

Простеживши етимологію слова «щастя», можна помітити закономірність.  

Давньогрецька назва «Eudaimonia» (справжнє щастя) складалося з двох слів - eu 

(добро) та daimon (божество), буквально означало, що доля людини знаходиться 

під заступництвом богів. 

У Римі вираз «щастя» означало ім'я богині – Фортуна слово мало ще два 

значення – удача та доля зображувалася з рогом достатку, колесом та кермовим 

веслом, вона уособлювала божественну милість, яка може бути дана тільки 

гідному. Тому сприйняття щастя як категорії в Римській імперії було суто 

практичним. Це був добробут, ймовірність виконання бажань тощо. 

Боротьба за щастя - це боротьба зі своїми вадами, недоліками, що заважають 

жити нам і навколишнім, що звільняється від вад людини наповнюється 

особливим змістом - думкою морального вдосконалення. Кожна дія вперед на 

цьому шляху - радість невеликої перемоги, кожна дія тому - біль та гіркоту 

поразки. Людина, що стала на цей шлях, з одного боку, відчуває задоволення вже 

від того, що йде по ньому, а з іншого боку, відчуває тягар величезної 

відповідальності перед Богом, ближніми та самим собою. З кожним успішним 

кроком на цьому шляху у нас додається впевненість у своїх силах, підвищується 
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самооцінка, міцніє віра та любов. У людини з'являється все більше сил та 

можливостей для виконання другий найважливішої християнської заповіді: 

«Полюби ближнього свого, як самого себе».  

З іншого боку, було б великим непорозумінням розуміти щастя як результат 

досягнення кінцевої мети устремлінь людини – самого щастя. Якщо людина 

поставила найвищою метою свого життя досягнення щастя і нічого більше, то 

навряд чи це хоч скільки-небудь узгоджується з поняттям морального мотиву. 

Невипадково японська мудрість говорить: «Щастя випадає тому, хто на нього не 

чекає». 

Прагнення щастя і постійне його очікування, міркування про нього – різні 

речі. Інтуїтивне прагнення до щастя має поєднуватися з навмисним прагненням 

до чесноти, і тільки тоді воно приходить до людини, образно висловлюючись, 

зовсім з іншого боку, ніж на нього очікують- не мріяти про щастя, а думати про 

те, як стати гідним. 

Тому, щастя є результатом тривалого шляху людини від вади до чесності, 

результат боротьби з вадами, нагорода людини самому собі за свою завзяту 

цілеспрямовану працю, як перемога у описаній боротьбі. Про розуміння щастя 

як заслуги говорив: М.М. Пришвін: «Так, звичайно, щастя необхідне, але яке?» 

Звичайно, ми живемо в зовсім іншу епоху і тому, особливо замислюючись, 

нинішнє покоління вважає, що моральні принципи, сформульовані мислителями 

давнини, застаріли, не відповідають духу та потребам сучасної цивілізації, а 

отже, не варті уваги. 

Однак, давши собі працю уважно прислухатися до порад стародавніх 

мудреців, ми побачимо, що, попри свою «довгу бороду», їхні заслуги та 

відкриття в області моралі не застаріли. Доказом цього є підтвердження давньої 

мудрості, сучасною наукою: адже більшість медиків, фізіологів, психологів в 

один голос говорять про те, що фізичне та психічне здоров'я людини як необхідна 

умова здобуття ним щастя, залежить від способу життя людини, тобто від 

дотримання ним моральних обмежувальних установок. 
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Більшість сучасних філософів свідчать про те, що щастя - це не лотерейний 

квиток і його не можна виграти у рулетку; щастя - це не скарб, який слід шукати 

(іноді ми чуємо скарги на зразок: «я знайшов свого щастя» чи «с цією людиною 

я не знайшов щастя»). Навпаки, щастя - це те, що ми самі робимо; те, що у наших 

власних руках, те, що залежить здебільшого від нас самих. Якщо й потрібно 

шукати щастя, то тільки всередині самого себе (як казав Піфагор), оскільки це 

нагорода людини за її праведний спосіб життя і думки, за його альтруїзм та 

любов до людей та світу. Мудрий Горацій писав у настанову нащадкам: «Будь 

задоволений тим, що маєш у руках, ні на що не лестись  і посмішкою мудрою 

стримуй біду, адже не може щастя бути досконалим» 

На мою думку, щастям можна вважати задоволення від життя, а також 

наявність важливих для людини цінностей. Для молодих людей щастя спочатку 

більше має майновий характер. Їм важливо мати домівку машину, статусні речі. 

Тоді людина думає, що вона щаслива, але з роками стає ясно, що це все не так 

вже й важливо. Щастя в дітях, їхньому здоров’ї, ставленні до батьків. 

Кожна людина може робити свій день щасливим, не зважаючи на  всі 

перешкода на даному етапі життя. Щастя прокидатися і бачити цей світ очима, 

відчувати його. Щастя зустрічати світанок і захід. Людина без сумніву стає 

щасливою, коли вона знаходить гармонію в душі й тілі. І мова тут не йде про 

ідеальні пропорції. Щастя — у нас в голові й серці. Часто можна спостерігати, як 

нещасні люди, які, на вигляд, мають «все» і як щасливі ті, у яких так мало всього 

є. Але у них є гармонія. 

Знайти щастя можна всюди: в співі птахів, у зоряному небі, в книзі, яку 

щойно прочитав. Головне, зупинитися і замислитися, чому ти змучений та 

нещасний. Поставити собі питання, що я можу, ось прямо зараз зробити, щоб 

бути щасливим. Можливо, тобі потрібна лише чашка гарячої кави… Або твоє 

щастя — це чеснота. Кожен повинен знайти своє щастя у себе в душі. 

І наостанок  вважаємо доречним навести декілька  проблемних афоризмів: 

«Щастя на боці того, хто задоволений».  Аристотель 
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«Секрет щастя не в тому, щоб постійно хотіти більшого, а в тому, щоб 

привчити себе радіти малому».  Сократ 

«Щастя - це коли тебе розуміють, велике щастя - це коли тебе люблять, 

справжнє щастя - це коли любиш ти».  Конфуцій 
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Філософія любові та щастя: спроба авторської рефлексії 

 

Любов як спосіб людського існування.  

Філософський аналіз феномену любові є, перш за все, аналіз формальних, 

«чистих» умов любові взагалі як людської здатності, як інваріанта, що 

залишається незмінним у різних культурних формах, в 

різних історичних епохах. Любов – одне з фундаментальних властивостей 

людської істоти, Таких же, як совість, розум, честь, свобода. Любов – це 

буттєве визначення людини, оскільки вона не має жодних зовнішніх причин для 

свого існування.  

Не можна пояснити виникнення любові за допомогою якої-небудь причини 

(наприклад, краси, розуму, сили тощо), бо якщо такі причини дійсно зіграли 

свою роль, то ніякої любові немає, а є лише її імітація. Завжди знайдуться сотні, 

тисячі людей більш красивих, розумніших, більш сильних, і незрозуміло, де 

критерій вибору, чому я зупинився на цій людині, а не на іншому. Люблять не за 

щось, люблять, тому що люблять, хоча психологічно любов завжди пояснюють 

конкретними причинами, і люблячий щиро вірить в те, що його обранець 

найкрасивіше та розумний. 

Людина робить добро, поступає по совісті не тому, що переслідує таку мету, а 

тому, що він добрий, совісний і не може жити інакше. Людина любить тому, що 

не може не любити, навіть коли виявляється, що коханий насправді не володіє 

особливими достоїнствами. Але люблячому часто немає до цього діла. Його 

душу переповнює величезна енергія, що вимагає виходу; він знаходиться 

в стихії любові, в якій не тільки творить сам себе як людину, але і намагається 

творити інших. У цьому сенсі любов до ближнього, до людини 
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є творчість, випромінювання творчої енергії. 

Інтенсивність любові, отже, пояснюється і визначається не стільки предметом 

любові, скільки здатністю любити. Набагато важливіше, ніж причини, за 

якими людина любить, то, що відбувається з людиною, які відбуваються 

внутрішні зміни, як розкривається його душа. 

 Любов визначається не змістом чуттєвого досвіду, який завжди 

випадковий, але розвиненістю людських якостей люблячого. 

Любов не пояснюється ані фізичними, ні фізіологічними, ні психологічними 

умовами людського існування. Немає законів природи, за якими ми повинні 

любити один одного. Людина любить як метафізичне істота, коли він 

піднімається вище своєї природної стихії. Коли ми дізнаємося, що 

якісь люди розлучаються, нас це не дивує. Довго любити один одного не можна: 

почуття приїдаються, притупляються. Але, якщо ми знаємо людей, які люблять 

одне одного все життя і вмирають, як у казці, в один і той же день, то це завжди 

диво. Цього не повинно бути ні по яким природним законам, але це є. Мабуть, 

любов зустрічається дуже рідко, і величезна більшість людей любові не 

переживають, а задовольняються тільки її імітацією, переконують себе в тому, 

що люблять, задовольняючись насправді лише сурогатом любові.  

В. С. Соловйов писав навіть, що справжня любов, можливо, ще не 

зустрічалася в людському досвіді. «Любов для людини є поки те ж, чим був розум 

для світу тварин», тобто смутно відчувається можливість. 

Любов зустрічається рідко ще й тому, що люди бояться любові, так як для неї 

потрібні внутрішня свобода, готовність до вчинку, потрібна жива душа. У цьому 

сенсі любити - це жити в постійній самовідповідальності, турботі і тривозі, і це 

зовсім не збігається з щастям в буденному, повсякденному значенні цього слова. 

Любити – означає бути живим у найбільш точному розумінні цього слова. Часто 

люди (хай несвідомо) розуміють, що живуть тільки тоді, коли люблять, що тільки 

любов вириває їх з монотонної механічної повторюваності повсякденного 

побуту. 
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Нікого не можна змусити, вважав І. Кант, робити якусь справу з полюванням чи 

з любов'ю. А те, що людина не любить, він або робить погано, або взагалі 

ухиляється від цього. «Але коли справа стосується виконання обов'язку, а не 

просто уявлення про нього, коли мова йде про суб'єктивну основі дії, в першу 

чергу визначальною, як Надійде осіб (на відміну від об'єктивної сторони, яка 

диктує, як він повинен поступити), то саме любов, вільно включає волю іншої в 

свої максими, необхідно доповнює недосконалості людської натури і примушує 

до того, що розум приписує як закону». 

Любов, як і всі фундаментальні вираження буття людини таємниця. Таємниця в 

філософському сенсі - це не те, що десь заховано не те, що рано чи пізно можна 

відкрити; таємниця - це те, що лежить на поверхні, всім видиме і тим не менш 

недоступне. Людині ніколи не випробував почуття любові, марно пояснювати, 

що це таке. Якщо полюбить - дізнається. Людині розлюбити його минуле стан 

теж здається незбагненним. 

Любов стоїть біля самих витоків існування людини: її психічна захищеність і 

врівноваженість, його здібності і таланти закладаються материнською 

любов'ю. Позбавленому цієї любові, що виросла в байдужою і відчуженої 

атмосфері все життя погано: він відчуває себе самотнім, навіть якщо оточений 

численним сімейством і друзями.  Він гостро відчуває незатишність і 

невлаштованість свого буття, небезпечну крихкість навколишнього світу. Стан 

любові те саме що стан геніальності – писав свого часу М. Бердяєв. 

Геніальною…  може бути любов чоловіка до жінки, матері до дитини, 

геніальною може бути внутрішня інтуїція, не виражається ні в яких продуктах, 

геніальнию може бути мука над питанням про сенс життя і шукання правди 

життя. 

Що ж все-таки таке любов? Важко сказати, оскільки багато хто звертався до 

цієї  теми, але остаточної відповіді на це питання ніхто не дав. Любов - це те, що 

не можна описати словами. Це те ,що лише можна відчути. Як сказав А. де С.-

Екзюпері «Любити – означає не дивитися один на одного,любити – означає 
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дивитися в одному напрямку». Саме любов дозволяє нам боротися з різними 

перешкодами по життю та допомагає рухатись далі. Вонa може давати різні так 

звані‘уроки життя’ ,які людина має засвоїти. Любов є різною, дехто навіть каже, 

що  вона є колючою. Недарма ж символом кохання є- червона троянда. Кажуть 

що любов сліпа, оскільки вона може пробачити все. Важко відпустити того- кого 

любиш. Любов-найцікавіше та найзагадковіше почуття яке коли небудь може 

відчути людина. Саме воно надихає поетів на створення віршів. Наприклад 

віршована збірка Петрарки «Книга пісень», у якій поет оспівує свою любов до 

Лаури та свою скорботу з приводу втрати коханої. У ній написані 316 сонетів 

лише для своєї коханої. У багатох художників, музикантів і скульпторів також є 

свої музи, які надихають їх на створення безсмертних шедеврів. Любов змушує 

звертати гори. Які тільки труднощі люди можуть подолати заради кохання. 

Любов- це щось неперевершене ,те, що заставляє нас жити. «Є доля - яка буде 

до кінця зводити двох людей, які створені один для одного». Бути коханим 

– це більше, ніж бути багатим, бо бути коханим – значить бути щасливим. 

(Тільє)  

•  Кохання – найсильніше з усіх пристрастей, тому що воно 

одночасно опановує головою, серцем і тілом. (Вольтер) 

•  Де є любов, там є життя. (М. Ганді) 

•  Інколи серце бачить те, що очам не видно. (Джексон Браун-молодший) 

•  Кохання як війна: легко розпочати, та важко зупинити. (Г. Л. Менкен) 

•  Любов – це гра, де двоє можуть грати та обидва вигравати. (Єва Гебор) 

Любов – це ЩАСТЯ. 

В кожного з нас є індивідуальне, найважливіше значення, таке як щастя. 

Говорячи про неї, щастя однієї людини може дуже відрізнятися від щастя іншої, 

тоді як само слово щастя є одним цілим. Щастя може бути в різних людях с 

різними поглядами на світ, але само одне слово щастя обмиває всіх нас, без нього 

ми не зможемо жити. Я навіть можу сказати, неможливо без неї жити.  

Відомі філософи й мудреці вважали, що єдиний можливий шлях стати 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0
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щасливим і успішним – це жити у злагоді з собою, внутрішньому умиротворенні 

і розумінні цінності кожної прожитої хвилини без марних мрій і сподівань, без 

зосередження на страхах перед негараздами і проблемами, коли просто 

насолоджуємося красою навколишнього світу, що відбивається в нашій душі. 

Ми його представляємо тільки так як ми хочемо, як ми бачимо, як наша 

душа задовольняє цю потребу, потребу в щасті.  

В кожного з нас щастя складається в єдиному, в сім’ї. Так, буває винятком 

того, що щастя не завжди в сім’ї, адже люди індивідуальні, і в кожного свій шлях 

на погляд свого кращого життя. Заради свого щастя, люди навіть жертвують 

чимось, але не завжди так, тому що щастя ми можемо просто не усвідомлюючи 

знайти, наприклад знайти якусь детальку з якогось приладу, який без цієї 

детальки не працював, і ось, ми уже щасливі!. Але жертвуючи чимось я мала на 

увазі… наприклад: кидати своє улюблене хобі і братися за навчання, щоб 

поступити в якийсь найвищий заклад, в який хотів и стати щасливим, що 

поступив туди. Так само можу сказати про кохання. Наприклад, ти можеш 

знаходити щастя в обох людей, але все одно жертвуєш якимсь одним із них, тому 

що або береш одне, або нічого.  

Ми повинні сісти і роздумати, чого хочемо біль в цьому житті, яка суть 

нашого щастя.  

«Якщо ви хочете вести щасливе життя, ви повинні бути прив’язані до 

мети, а не до людей або речей» 

У давньому Римі слово «щастя» означало ім'я богині – Фортуна. Саме слово 

«Fortuna» мало ще два значення – удача і доля. Богиня зображувалася з рогом 

достатку, колесом і рульовим веслом. Тобто, вона уособлювала божественну 

милість, яка може бути дана тільки гідному. 

Ось погодьтесь, слово щастя таке мале, але має таке широке та 

індивідуальне значення, що говорити про нього можна вічність. 
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Феномен впевненості та відчуття дрібниць 

 

Що таке впевненість? 

Впе́вненість— стан розуму, в якому він дає міцну згоду судженню без 

остраху можливості помилки; стан буття без сумніву, свобода від сумніву. 

Кожна людина бажає знайти своє місце в суспільстві-свою справу і успішно 

в цьому розвиватися. На мою думку, важливою складовою успіху є впевненість. 

Впевнена людина-успішна людина. Нашу впевненість продукують близькі люди, 

які мене підтримують і мій власний внутрішній стержень, який є рушійною 

силою. 

Впевненість характеризується бажанням до розвитку і відкриття в собі 

нових якостей і прагнення до кращого, відсутність страху до нового, рішучий 

крок в майбутнє. 

Впевненість риса, яка дає кожному шанс показати себе, відкритись по-

новому. Якщо впевненість буде головною рисою по житті, то досягнень і 

покращень буде безмежжя. Від впевненості, в більшості, залежить те, яке місце 

займе людина в суспільстві і що буде мати на майбутнє. 

Впевненість породжує особистість, будує межі бажаного. Завдяки саме 

впевненості у людини зникають сумніви та страх, впевнена в собі людина на 

сходинку вище. Невпевненість в собі руйнує все, в буквальному сенсі, людина 

може, але не робить, бо страх вище. Навпаки, впевнена людина бачить межі 

можливого та навіть може йти на ризик, машинально, відкидаючи всі зайві 

думки, живе за принципом -"Не спробуєш, не досягнеш нічого".  

Важлива робота над собою, впевненість виходить з ситуацій, які можуть 

бути в кожному дні, людина для власної впевненості виносить з них уроки, 

працює над помилками, стає ще впевненіше, ось чому важлива робота над собою. 

Має бути  адекватне сприйняття життєвих уроків. Тобто, впевненість сама собою 

не виробиться, над цим йде активна робота та все ретельно аналізується, тим 
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самим продукується впевненість, а після успіх. 

Є такий чудовий вислів: Будьте впевнені в собі. Багато людей постійно 

порівнюють себе з іншими і мріють стати тим, ким не є. Але у всіх є свої сильні 

і слабкі сторони. Прийміть свої достоїнства і недоліки. Тільки так ви зможете 

домогтися успіху. 

В цьому вислові багато істини, з чим складно не погодитися. Адже у 

кожного і справді є свої слабкі сторони, але саме вміння приймати їх і 

аналізувати, змінювати і покращувати є тим, що продукує впевненість. 

Ще один вислів, справді має життєву ноту: Якщо у вас немає впевненості 

в собі, ви переживаєте кожну невдачу двічі-в своїх думках і реальному 

житті. 

Невпевненість - це крах всьому. 

Впевнена людина має слідкувати за своєю поставою, адже мова тіла і жестів 

підвідомо впливає на нас, саме на впевненість в собі. Мовлення інтонаційно 

забарвлене, тембр чітко поставлений, впевненість відчувається і така людина 

буде почута. Впевненість у собі є властивістю особистості, ядром якої виступає 

її позитивна оцінка власних навичок та здібностей як достатніх для досягнення 

значущих для неї цілей та задоволення потреб. 

Виховання впевненості може бути в будь-якому віці, вона йде ще з 

дитинства, той початок, що започатковано. Від сили волі особистості, залежить 

її емоційний розвиток і впевненості.  

Не варто відмовлятися в певні періоди від своїх інтересів, бажань, навіть 

принципів через чиїсь переконання, це губить впевненість в собі та подальший 

розвиток особистості. 

Шарль Пепен висловився, щодо впевненості: Скористайтеся 

можливістю раз і назавжди повірити у свої здібності й запам’ятайте 

головне: упевненими не народжуються — ними стають. 

Так і є, всі ми працюємо над собою і лиш, тоді чогось досягаємо. Немає до 

кінця сформованих особистостей, все набувається на протязі життя і ми 
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вибудовуємо самі модель своєї особистості. 

Аби впевненість в собі не похитнулася потрібно відкинути звичку 

самонакруту. Завжди уникати зайві думки, які будуть провокувати, боротися з 

цим і не сприймати невдачі, як поразку, а навпаки, поштовх до дій, щось 

змінювати. 

Тобто, суть філософії впевненості в тому, що кожен має, якісь певні зажими-

недоліки і страхи, але розвиваючись, переборюючи, аналізуючи  і продукує 

впевненість, в подальшому досягає успіху. 

Дрібниці… Відчуття дрібниць… Жити наповну, радіти кожній дрібниці, 

бути в моменті, насолоджуватися-ось мій погляд на життя.  Такі речі дають 

натхнення, наснагу, бажання  творити. 

 Вважаємо, що навіть найгірший день можна покращити, зробивши собі або 

комусь маленький сюрприз. Іноді важко помічати радість у тяжких періодах, але 

важливо цьому навчитися. Так легше. Жити набагато простіше, коли ти 

зациклюєшся на речах, які тебе заспокоюють та підіймають настрій. Здавалося 

б, що гарного можна знайти, коли в купа справ та наступає  черговий сірий день 

роботи/навчання? Можна. Це дуже легко, треба тільки зрозуміти та натренувати 

увагу для переключення з негативу на позитив. Осіннє листя, білосніжний 

снігопад або розквітлі різнобарвні рослини по дорозі, посмішка незнайомому 

перехожому, ранкова кава вже можуть підняти рівень щастя.  

Якщо сьогодні поганий настрій і ти не можеш знайти радість або порадувати 

себе-зроби приємне іншому. Щастя, яке ти віддаєш обов’язково повернеться. Рей 

Бредбері казав у своєму творі «Вино з кульбаб»: - ” Зараз дрібниці здаються вам 

нудними, але, може, ви просто ще не знаєте їм ціни, не вмієте знаходити у 

них смак?” . Сподобалося висловлювання з кінострічки «Ванільне небо» : 

«Дрібниці -  немає нічого більшого». І це правда. Адже саме з них складається 

ціле. Хочемо порадити фільм «Поліанна». У ньому розповідається про нелегке 

життя дівчинки і як вона знаходила радість здавалося б у тих місцях, де 

неможливо радіти. На жаль, дрібниці можуть й завдавати шкоди, навіть вбивати. 
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Скільки всього страшного стається через них-сварки, війни, розриви дружби, 

конфлікти. Думаємо, багатьом знайоме відчуття коли при незначних 

непорозуміннях не намагаєшся вирішити проблему з іншою стороною, бо наче й 

нічого страшного не сталося, але образи збираються все більше і більше. Колись 

вони вибухнуть. Не варто недооцінювати дрібниці, вони обов’язково стануть 

чимось великим. Варто уникати місць, речей та людей, які приносять негативні 

відчуття. Якщо це хтось близький, потрібно вирішати конфлікт відразу, не 

чекаючи, що він забудеться. Розмовляти, поки точно не буде зрозуміло що все 

добре. Через маленькі  вчинки можна по-справжньому побачити, як до тебе 

ставляться. Є люди, які кажуть багато гарних слів, але підводять, забувають 

передзвонити, запізнюються на зустріч. Є, які навпаки, нічого не кажуть, але 

доказують дрібницями, що ти для них важливий. Маленькі речі повинні тільки 

приносити задоволення, а не руйнувати. Життя навколо нас. В нас. Чому 

хтось дивиться і бачить? А хтось дивиться і не бачить? Бо хтось навчився 

дивитися душею. 

Отже, любіть життя та помічайте красу навколо. Всесвіт такий дивовижний, 

у ньому обов’язково знайдеться щось і для вас! 
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Культурна семантика назв об'єктів сучасного міста (на матеріалі 

трапезонімів Херсона) 

 

У розвідці представлений матеріал, завдяки якому простежується вплив 

мовного портрету міста на культуру особистості. Проведене опитування дає 

змогу візуалізувати думки жителів міста щодо питання впливу мови міста на 

людину. 

Ключові слова: трапезонім, мовний портрет міста, урабанолінгвістика, 

форми культури, вивіски міста. 

Одним із об’єктів дослідження сучасних урбаністів є оніми міста. 

Предметом нашого дослідження стали найменування закладів харчування, 

кав’ярень та підприємств ресторанного бізнесу, що є елементами мовного 

портрету міста й створюють мовно-культурний простір (на прикладі міста 

Херсона).  

Метою роботи є визначення особливостей трапезонімів як одного з видів 

онімів, а також їх уплив на культурний простір сучасного міста. Для досягнення 

мети необхідно визначити термінологізацію понять «трапезонім», «культура», 

«форми культури»; провести опитування серед містян і проаналізувати їх 
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відповіді. 

Актуальність роботи зумовлена її новизною у сфері дослідження й аналізу 

багатоманітних особливостей трапезонімів у вивісках закладів харчування на 

прикладі урбаністики Херсона. На зібраному матеріалі простежено вплив 

трапезонімів на культурно-мовний портрет міста й жителів.  

Як відомо, до портрета сучасного міста урбанолінгвісти відносять вивіски, 

плакати, рекламні щити, назви вулиць, районів, різноманітних закладів та 

установ. Йдучи містом, людина постійно стикається з різнобарвними написами, 

які так чи так привертають зорову увагу.  

Говорячи про культурний аспект й узагалі враження містян від вивісок, 

правильності їх оформлення, доцільності їхнього розташування в тій чи тій 

частині міста було проведено експрес-опитування жителів міста Херсон. Перед 

представленням результатів опитування, слід згадати значення поняття 

«культура». За Академічним тлумачним словником «культура – це сукупність 

матеріальних і духовних цінностей, створених людством протягом його 

історії» [1].  

Культура у свою чергу поділяється на «дві форми: матеріальну та 

духовну» [3]. У нашому дослідженні необхідною умовою було поєднання цих 

двох форм задля розуміння значення, яке мають ті чи ті вивіски й плакати на 

міських вулицях. Наприклад, через матеріальне вираження вивіски можна 

простежити її духовне відображення, яка семантика відображена в ній, чи наявні 

помилки у графічному або лексичному написанні і вживанні.  

Із експрес-опитування «Вивіски та їх уплив на культуру міста» [3], у якому 

взяли участь сто двадцять осіб віком від 10 до 60 років виявилось, що поняття 

«трапезонім» нікому не відоме, але половина опитуваних здогадується про що 

йде мова.  

У питанні про ставлення до наявної кількості рекламної символіки на 

вулицях міста Херсон респонденти у кількості 35% відповіли негативно, краще, 

щоб її було менше, вказують 30%, тих, кому байдуже, виявилось 30% – невтішна 
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кількість, а позитивно до наявної кількості реклами ставляться 5% респондентів. 

Йдучи містом, майже кожна людина мимоволі звертає увагу на мову міста 

– рекламні щити, плакати й таке інше. Щодо цього респонденти відповіли, що 

частіш за все не помічають, якою мовою надрукована вивіска – 35%, вивіска має 

українську мову – 30%, англійську мову написів помічали 35% респондентів, 

інші не звертали уваги.  

Щодо помилок у мові рекламних оголошень і назв громадських закладів, то 

їх знаходили 40% опитуваних, 60% не знаходили – дуже тішить цей факт, слід 

сподіватись, що як слід звертали увагу. 

Розглядаючи міські написи в культурно-історичному аспекті, було 

розроблене питання «Як Ви ставитесь до вивісок з естетичного погляду?» [2]. 

45% респондентів відповіли, що вивіски потрібно лишити, але оформити менш 

масивними й у відповідному стилі історичної частини міста, 40% містян 

відповіли, що їх необхідно прибрати з історичної частини міста, решта вирішили, 

що краще обмежитися лаконічними вивісками у вигляді «табличок-

дороговказів».  

На передостаннє питання, яке стосується культурно-духовного життя міста, 

«Чи спосіб привернення уваги завдяки певним засобам (іншомовні слова, цікаве 

поєднання літер у назві, або навіть помилки, які допустили у вивісках) може 

вплинути на культурну свідомість жителів міста?» [2], респонденти відповіли 

таким чином: 45% жителів уважають, що значний вплив на свідомість таки є, 

30% відповідають заперечливо, 20% містян на це питання виявилося важко 

відповісти, решта – не знають.  

На фінальне запитання про три найпопулярніші назви закладів харчування 

опитуваним було запропоновано самим написати назви й сформувати такий 

рейтинг: перше місце посів ресторан «Mozart», друге – ресторан грузинської 

кухні «Kazbek», а третє місце обійняла піцерія «Basta Pasta». 

Проведене дослідження, яке включало в себе збір матеріалів, опитування 

містян і подальший аналіз отриманої інформації дозволяє зробити нам такі 
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висновки щодо впливу наявного масиву вивісок й плакатів на культуру жителів 

сучасного міста. У більшій кількості містяни негативно сприймають наявність 

вивісок, або хочуть, щоб їх було менше. Респонденти звертають увагу на 

плакати, а також можуть свідомо знайти в них помилки, що можуть вплинути на 

культуру особистості, яка ще не вивчила ті чи ті мовні норми. Естетичний бік 

культури містян тішить, адже вони у більшій кількості хочуть зберегти історичні 

частини міста від яскравих написів. І наостанок, містяни свідомо вказують на те, 

що вивіски можуть вплинути на культурно-духовне життя міста завдяки 

специфічним засобам. 
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The exploration presents material that traces the impact of the linguistic portrait 

of the city on the culture of the individual. The survey provides an opportunity to 

visualize the views of city residents on the impact of the city's language on people. 

Key words: trapezonуm, linguistic portrait of the city, urban linguistics, forms of 

culture, signs of the city. 
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Філософія дружби та душевної краси 

 

Дружба. Кожному з нас добре знайоме це слово. Всі ми знаємо, що воно 

означає. Аналіз літературних пам'яток показує, що дружба завжди 

пошановувалася як найбільша соціальна і моральна цінність. Дві глави своєї 

«Нікомахової етики» присвятив дружбі Аристотель, розглядаючи її як чесноту й 

найнеобхідніше для життя. За Аристотелем, «ніхто не вибере життя без друзів, 

навіть в обмін на всі інші блага... Дружба — це не тільки щось необхідне, а й 

щось морально прекрасне...». Як відомо, він виділив такі типи дружби: 

зацікавлена дружба, дружба яка тільки прагне задоволення та ідеальна дружба.  
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Чим відрізняється зацікавлена дружба від тієї, яка прагне насолоди? У 

першу чергу людина прагне отримати користь, будь то послуги, доступ до інших 

людей, визнання. У випадку цього другого виміру, що прагне, це просто 

«веселитися». 

Є така «дружба» – що по факту не дружба, а відносини «з розрахунку». 

Тобто, одна людина спілкується з іншою заради своєї вигоди.   

Дружба Аристотеля полягає в бажанні і забезпеченні блага свого друга, 

сприяючи в свою чергу нашому індивідуальному виконанні, коли доглядаємо за 

тим особливим зв'язком. 

Серед трьох типів дружби, визначених Аристотелем, є ідеальна дружба 

найбільш солідна, найбільш виняткова, але все ж можлива. Це є що там, де поза 

корисністю або задоволенням є щира вдячність за іншу, як вона є.  Де ви не 

прагнете скористатися, де ви просто хочете поділитися добрими часами, 

повсякденним життям і бути тим постійним посиланням, щоб піти, щоб отримати 

підтримку. 

Ця дружба заснована на доброті, яку Аристотель описав майже як пару 

відносин. Адже, досконалі друзі, друзі серця дуже мало, їх мало, вони ті 

посилання, з якими будувати почуття близькості Дуже глибоко, де ми 

сподіваємося, що не будемо зраджені, коли досвід, спогади і обіцянки 

заповідаються, що ні час, ні відстань не зможуть знищити. 

Справжня дружба ж зустрічається досить рідко, тим не менш, всі ми повинні 

намагатися будувати щирі дружні стосунки. Справжньою дружбою можна 

назвати дружбу, перевірену роками, а також величезною кількістю спірних 

ситуацій. Але це зовсім не означає, що справжні друзі повинні постійно 

сваритися і сперечатися. «У суперечці народжується істина», – говорить одне 

знамените висловлювання. Більше додати, думаю, нічого. Адже, якщо 

виникають проблеми, як інакше їх вирішити? 

Потрібно обговорювати, говорити один з одним, намагатися знайти вихід, 

компроміс. Саме тому справжня дружба буває на все життя. Люди можуть жити 
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в різних містах, але будь-що, відразу поспішати на допомогу за багато 

кілометрів. Вони можуть бачитися тільки по святах, але ці зустрічі будуть 

незабутніми і щирими. 

Справжні друзі повинні бути у кожної людини, адже це не просто підтримка 

і допомога в потрібний момент, це обмін позитивними емоціями щастя, радість і 

втіха, подаровані один одному. У моєму житті є справжня подруга, з якою ми 

спілкуємося ще з дитячого садку і, я сподіваюся, наша дружба буде жити багато 

років. І кожній людині я бажаю знайти такого ж друга! 

«Філософія душевної краси» - що це? Про що це? 

«Мене насторожують ляльково-красиві люди, ляльково-гарні можливості 

і, нарешті, ляльково-гарна їжа. Я — за зміст». Ельчін Сафарли «Рецепти щастя» 

Краса душі - найвища нагорода, 

Що Богом подарована людині. 

Якими б не створила нас природа - 

Найголовніше те, що всередині...  О.Сапріянчук-Маротчак 

КРАСА – філософська категорія, що виражає сприйняття й творення 

людиною гармонії власного буття і довкілля; досконалість, виразність, 

завершеність. 

КРАСА - це те, що приємно і подобається всім людям без винятку, це все те 

добре і чарівне, що оточує людину і що викликає в ній радість.  

Так що для нас краса….? Вона ж буває різною ! І категорій в неї багато … 

Без краси мій і будь чий світ став би сірим нецікавим , не було б  цього 

пошуку ідеального . Чому багато жінок та чоловіків не люблять свою зовнішню 

і внутрішню душевну  красу ? Поміркуємо про красу душевну ? 

Краса душі – дуже особливий стан, котрий характерний не для всіх. Можна 

помітити, що у деяких краса душі випаровується з часом.    В сучасному світі 

приділяють як завжди увагу зовнішній красі бо «встречают по одежке ..» . 

Підганяють під стандарт , параметри , розміри , всіх захоплює досконалість тіла 

людського, фізична краса.  
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Звичайно, зовнішня краса допомагає людині у вирішенні життєвих проблем, 

але в багатьох випадках за чарівною зовнішністю ховається зло, нещирість, лють, 

недоброзичливі думки.  І часто ми розчаровуємося в людях, знімаючи з них цю, 

на вигляд, привабливу, але нещиру маску.   Черстве серце і егоїстична душа.  Їх 

нутро переповнює злість і жорстокість, жадібність, заздрість і лицемірство.  

Вчинки і думки таких, зовні красивих людей, підпорядковані задоволенню своїх 

потреб. Слова їх беззмістовні і злі. Життя їх абсолютно марне . Вони не відають 

любові себе , а плекають егоїзм і себелюбство. У них немає гармонії ні з собою, 

ні з оточуючим. І ніхто з розсудливих людей не зможе назвати таких людей 

красивими.  

А є  категорія людей, які залишаються добрими і чистими, не дивлячись ні 

на що. Як би їх не зраджували, не підставляли – вони ні за що не відвернуться 

від добра. Такі люди бачать і знають кому потрібна допомога, вони дуже чуйні і 

спокійні за вдачею.  Їх складно вивести з рівноваги.  Краса душі полягає в любові, 

добрі і здатності рухатися вперед. Такі люди здатні до самопожертви для інших, 

у них високі цінності, це дуже високоморальні люди.  Світ відчайдушно потребує 

таких особистостях.  Тільки завдяки їм він ще не розвалився на частини.  В 

кожній людині є щось хороше, але деякі люди настільки зранені і розбиті, що 

здатні творити тільки зло. Їм потрібна допомога, потрібна надія. Якщо вони 

знайдуть це, краса душі знову засяє.  Як важливо зберегти красу душі серед сірих 

буднів і важких днів. Труднощі тиснуть на кожного і лише одиниці здатні 

протистояти їм. Повернуся до всого запитання «Так що для мене краса….?»  

Краса -це душа , глибока як той океан в якому можна легко потонути або 

висушити як ту пустелю .  

А от філософія   душевної краси  – це гармонія зовнішнього і 

внутрішнього, думок і вчинків. 

Піклуючись про красу, треба починати з серця і душі, інакше ніяка 

косметика не допоможе.  Коко Шанель 
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Це тільки здається, що за все платять грошима. За все дійсно важливе 

платять шматочками душі. Дмитро Ємець 
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Освіта як спосіб входження людини у світ науки і культури 

 

Анотація. Викладено основні положення філософії освіти, які 

аналізуються з точки зору духовної суті освіти, розглядаючи його як 

громадський і індивідуальний феномен. Приймаючи до уваги таке трактування, 

етимологічно культура виступає передумовою і результатом освіти людини. 

Ключові слова: філософія освіти, розвиток освіти,культура. 

У 21-му столітті з усіма його глобальними соціальними, політичними, 

науковими змінами йде пошук нового і в освіті, відповідного тенденціям 

розвитку суспільства. Однак модернізація в освітній системі наштовхується на 

труднощі і часто не встигає за змінами в економіці, науці, культурі, в соціальних 

відносинах і суспільній свідомості. Соціальна філософія, а також включений в 

неї блок проблем філософії освіти, зробили питання розвитку освіти головним 

об'єктом і предметом дослідження. 

Освіта – це спосіб входження людства у світ науки та культури. У процесі 

освіти людина пізнає та вбирає різні культурні та загальнолюдські цінності. 

Зміст освіти черпається і безперервно поповнюється культурної спадщини 

різних країн і народів. 

Гадамер Х.Г «Істина та метод»:"Тепер "освіта" найтіснішим чином 

пов'язана з поняттям культури і позначає зрештою специфічний людський спосіб 

перетворення природних задатків і можливостей". 

Філософія освіти Платона була заснована на баченні ідеальної республіки, 

в якій індивідуум найкраще обслуговується, будучи підлеглим справедливого 

суспільства через зсув акцентів в порівнянні з його попередниками. Розум і тіло 

слід розглядати як окремі сутності.  

У сучасному суспільстві освіта стала однією з найбільших сфер людської 

діяльності. У ній зайнято понад мільярд учнів і майже 50 млн. педагогів. Помітно 

підвищилася соціальна роль освіти: від його спрямованості і ефективності 
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сьогодні багато в чому залежать перспективи розвитку людства. В останнє 

десятиліття світ змінює своє ставлення до всіх видів освіти. 

Освіта, особливо вища, розглядається як головний, провідний фактор 

соціального і економічного прогресу.  

У сучасному світі змінилися як соціально-економічні умови, так і нові 

пріоритети освіти. Це пов'язано з тим, що у вищій школі змінилися освітні 

парадигми. Відбувся перехід від масово-репродуктивних форм і методів 

викладання до індивідуально-творчим. Також зросли вимоги до рівня 

загальнокультурної і спеціальної підготовки випускників вузів, до підготовки 

майбутніх фахівців. 

Кінцевий взаємозв'язок між культурою та освітою очевидно з того факту, 

що одним з основних фактів є те, що освіта впливає на людину, її культурні 

особливості спадщину. За допомогою освіти людина повинна пізнавати 

культурні цінності і норми, щоб вести до прогресу суспільства і його самого. 

Кожна людина народжується в культурі, яка дає їй певні моделі поведінки та 

цінності, якими вона керується. вести себе у різних сферах життя. Культура 

відіграла значну роль у житті людини пристосуватися до природного та 

соціального середовища, у розвитку своєї особистості та в комунікаційний 

процес. Саме через освіту людина усвідомлює різні способи поведінки, що 

відповідають цій культурі. Мета навчання - інформувати людину про природу 

культури і про те, як слідувати цим культурним візерункам; норми, цінності, 

способи спілкування, правила, стандарти, політики та поведінкові поведінки. У 

всіх областях освіта сприяє обізнаності учнів про світ, зміни відбулися в кожній 

сфері з часом та виконання завдань відповідно до принципів своєї країни. 

Освіта відіграє важливу роль у житті людини; це допомагає людині 

зрозуміти світ і навколишнє середовище, щоб адекватно прожити своє життя, це 

змушує людину бути обізнаною про різні цінності, норми, звичаї та традиції, які 

необхідні для її існування та розвитку і надає людині всі види знання, інформація 
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та матеріали, які їй необхідно засвоїти, щоб розвиватись. Іншими словами, через 

освіту, людина вчиться дотримуватися культурних цінностей. 

Освіта має величезні можливості як інструмент соціальних та культурних 

змін. Слід мати на увазі, що через освіту не тільки передаються знання, а й 

навички, інтереси, відносини, прагнення та цінності розвиваються, соціальні та 

культурні прогреси полегшується, і в той же час соціальний, економічний та 

культурний рівні зростають. Освіта приносить із собою культурні зміни, які 

можуть призвести до безлічі переходів і зміни в суспільстві в багатьох формах. 

Це пожвавлює людські інтереси та соціальну ефективність.  Культура дозволяє 

людині цінувати хороші ідеї та здібності.  

Метою будь-якого суспільства має бути розвиток талантів людей, їх 

розумових здібностей протягом усього життя людини. 
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Філософська оцінка сталого розвитку представниками філософії 

нового часу 

 

Анотація. У роботі розглянуто філософську оцінку сталого розвитку 

представниками філософії Нового часу. Здійснюється аналіз поглядів 

мислителів і вчених щодо пошуку контурів сталого розвитку й загального 

добробуту суспільства в історичній традиції. Виявлено, що дослідники 

закладають в основу сталого розвитку  різні чинники й детермінанти. Подано 

основні шляхи вирішення проблеми сталого розвитку.  

Ключові слова: сталий розвиток; гармонійне суспільство; розум; 

мислителі Нового часу. 

Вступна частина.  Людина народжується для того, щоб бути щасливою та 

жити у світі добробуту і злагоди. Сьогодні сталий розвиток є базовою моделлю 

й уособленням загального благополуччя суспільства. Здебільшого, уявлення 

мислителів про розумний (раціональний) суспільний устрій, який неодмінно 

досягається при співпадінні існування і сутності людського суспільства як 

такого, мають нездійсненний і далекосяжний характер. За всю історію людства 

існувало чимало людей, мислителів і практиків, які мріяли про довготривале й 

гармонійне, а головне, справедливе суспільне життя. Метою роботи є розгляд 

проблеми сталого розвитку мислителями Нового часу. 

Концепція сталого розвитку покликана на створення нормальних 

(розумних) умов для розвитку людини в теперішній час і в майбутньому. 

Створення  суспільства сталого розвитку вимагає формування передусім умов 

для соціальної рівності й рівноправного суспільного устрою. Суспільна 

організація системи соціальних відносин повинна бути справедливою на всіх 

рівнях упорядкування людського буття. Сталий розвиток неможливий без 

справедливого розподілу ресурсів між членами людського суспільства. Умови 
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для задоволення розумних людських потреб мають бути доступні для кожного 

громадянина цієї планети [1, 2].  

У формуванні гармонійного суспільства були різні підходи, які 

реалізувалися в працях мислителів Нового часу. Цей історико-філософський 

період подарував сучасній філософії низку вагомих наукових напрацювань, 

пов’язаних із такими іменами, як:   І. Кант, Ф. Бекон, Г.В.Ф. Гегель, Ф.Р. 

Шатобріан та інших. 

 Ідеї утопії щодо побудови раціонального суспільства на наукових засадах 

шляхом розуміння «Нової Атлантиди» окреслює Ф. Бекон. Філософ послідовно 

показав, який вигляд матиме суспільство, у якому так багато уваги приділяється 

процесу наукового дослідження і пізнання. 

І. Кант вважав, що основою фундаменту створення суспільства сталого 

розвитку має бути, понад усе, система цінностей і моралі. Духовність у якості 

«категоричного імперативу». Необхідність – утвердження в суспільстві високої 

моральної свідомості, яка чітко дозволяє людині усвідомити на рівні своєї 

внутрішньої сутності баланс своїх потреб і суспільства, гармонію між 

індивідуалізмом і колективізмом, об’єктивізмом і суб’єктивізмом, солідарністю 

й егоїзмом. Усвідомлення суспільних цінностей може бути лише через розум. 

Саме «розум є здатністю споглядати зв’язок між загальним і приватним». 

Гармонійне суспільство не може бути без справедливості. Це принцип 

загального устрою всесвіту, що виражає збалансованість і гармонійність, мірну 

визначеність усього сущого. Безмірність, тобто порушення міри, і є нехтуванням 

справедливістю. У всьому має бути своя міра. Гармонічне осереддя, баланс 

взаємовідносин. Г.В.Ф. Гегель відмічав, що міра є якісно визначеною 

кількістю.[3] Вона є «золотою серединою», як певна межа, порушення якої 

негативно позначається на системі суспільних відносин. 

Сталий розвиток суспільства можливий тільки тоді, коли є гармонізовані 

відносини як всередині суспільства, так і у взаємозв’язку з навколишнім 

природнім середовищем відповідно до потреби загальнолюдського розуму. Ф.Р. 
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Шатобріан зазначав, «все, що створюється плоттю, помирає, як і вона сама; усе, 

що створюється розумом, нетлінне, як і сам розум» [4]. 

Думки різних мислителів Нового часу про гармонію у суспільстві є дуже 

цікавими. Деякі ідеї є актуальними і на сьогоднішній день. Людству потрібно 

створити модель екологічної культури, свідомості, поведінки. Це гарантує 

підвищення якості життя, розвиток економіки, також забезпечить високу якість 

навколишнього середовища, раціональність ресурсокористування та збереження 

природних ресурсів для майбутніх поколінь. Таким чином створюються  

перспективи суспільства сталого розвитку.  

Висновок. Пошук мислителями Нового часу гармонії у суспільстві є однією 

із засад сталого розвитку. Запропонований концепцією сталого розвитку, новий 

підхід до вирішення проблем світоустрою пов'язаний саме із розумінням ролі й 

місця справедливості в історичному процесі. Справедлива соціально-економічна 

організація життя є запорукою реалізації цивілізаційної парадигми сталого 

розвитку. Суспільство повинно усвідомити, що від дотримання законів 

справедливості щодо розподілу соціальних, матеріальних, духовних благ і 

цінностей залежить його майбутнє. 
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Феномен фемінізму та успіху 

 

 Фемінізм – це рух за рівні права і можливості жінок і чоловіків. Фемінізм – 

соціальна теорія і критика патріархату як несправедливого суспільного устрою 

та рух, який підвищив статус жінок у більшості суспільств.  Я обрала цю тему, 

адже я дуже захоплююся цим рухом .  

На мою думку жінка – це неймовірно сильна особистість, яка може досягти 

будь чого завдяки своїй праці та наполегливості. Жінка – це людина, яка має  

право на вибір, навчання, роботу та статус. 

 Фемінізм як течія виник ще у 19 ст. Умовно виділяють три хвилі. 

Суфражизм 

Суфражизм спочатку полягав у скасуванні рабства для жінок. Згодом його 

основною задачею стало боротьба за виборче право. Відомою представницею 

була Френсіс Вілард – американська засновниця. Еванстонського коледжу для 

жінок. Вона сприяла поширенню освіти серед жінок, а також виступала за 

надання їм виборчих прав. Також яскравим прикладом  слугує Мері 

Волстонкрафт – англійська письменниця кінця XVIII  століття. Вона стала 

відома як палка прихильниця Французької революції. 
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Радикальний фемінізм 

Радикальний фемінізм критикує патріархат і закликає до усунення 

чоловічого панування в усіх соціальних та економічних контекстах.  Жінками, 

які  представляли цю хвилю були Симона де Бовуар –авторка монографії «Друга 

стать» та Бетті Фрідан , яка видала книгу «Загадка жіночності». Також не можна 

забувати про  Ширлі Чісголм – першу жінку кандидата на пост президента США. 

Вона намагалася сполучити власний феміністичний активізм з боротьбою за 

права темношкірих. 

Інтерсекційний фемінізм 

Він полягає у тому що всі рівні між собою , не дивлячись на те , якої ти статі, 

орієнтації чи віри. Також в цей період виникають такі поняття як « чайлдфрі» – 

відмова від народження дітей, є своєрідним запереченням жіночності та 

первинного покликання до продовження роду. Та бодіпозитив – прийняття 

власного тіла та зовнішності . 

Завдяки фемінізму жінки можуть отримувати спадок , бути партнером по 

бізнесу, підписувати документи , отримувати вищу освіту та аліменти .  

Зараз цей рух підтримують такі відомі жінки як: Емма Вотсон, Дженіфер 

Лоуренс, Анджеліна Джолі, Бейонсе, Мадонна та Дженіфер Лопес.  

Отже фемінізм – це течія, яка протягом століть творила і продовжує творити 

жіночу революцію. Складно собі уявити яким би було сьогодення для сучасних 

жінок. Напевно ми б і далі продовжували виконувати роль звичайної 

домогосподарки, яка не може вирішити сама як їй жити, що одягти, ким 

працювати, та коли і з ким пов’язати своє життя. 

Ми з упевненістю можу  сказати що фемінізм – це історія жіночого розвитку 

та його позитивний вплив на сучасність. 

Його філософія полягає у тому, що всі повинні гуманно ставитися одне до 

одного, не пригнічувати, не знущатися, ми всі повинні жити в мирі та злагоді, 

дослухатися до думки однин одного, незалежно від того жінка ти чи чоловік. 

Головне в цьому світі підтримка та віра у сили кожного, сприйняття самого себе 
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таким, який ти є, обирати власну долю та творити історію не боячись нікого, саме 

про це ї є фемінізм. Отже, певним чином, це є і філософія успіху. 

Щоб говорити про філософію успіху, потрібно зрозуміти, – а що таке успіх? 

У своєму інстаграмі ми запитали підписників, як вони розуміють це 

поняття? Ось кілька відповідей:  

Успіх – фінансовий план, завдяки якому ти сам заробиш кошти і 

незалежність.  

Успіх – досягнення цілей, із відчуттям щастя.  

Успіх – розвиток в тому, що тобі цікаво і життя, до якого ти прагнув. Тут 

немає правильних, чи не правильних варіантів, адже ми всі різні і маємо різне 

сприйняття чогось. 

Відносно нас, я вважаємо, що успіх – вершина діяльності людини, яка не 

втрачає своїх амбіцій; це прагнення вдосконалюватись, не зупиняючись на тих 

перемогах, що вже є.  

Винахідник Томас Едісон сказав:  

«Наш великий недолік в тому, що ми занадто швидко опускаємо руки. 

Найвірніший шлях до успіху — весь час пробувати ще раз». 

На жаль, дуже часто на шляху до свого успіху ми  опускаємо руки. Знайоме 

відчуття? – «Я іскрюсь ідеєю, та швидко вигораю». В такі моменти «вигорання»  

допомагає підтримка рідних – один з найважливіших стимулів йти в заданому 

напрямку. Їхня віра окриляє, надихає рухатись далі.  

Якщо ми чогось не знаємо, чи не можемо – вчимось. Зараз є всі можливості 

для саморозвитку – і відео, і книги, і мотиваційні сторінки в інтернеті.  

Політик та письменник Бенджамін Дізраелі формує секрет життєвого 

успіху, як готовність до появи можливості задовго до її появи.  

Буває так, що під час досягнення мети, нам трапляються різні можливості. 

Та чи завжди ми їх помічаємо? Раніше ми не завжди бачили, та тепер цінуємо 

кожну. В успіху є багато граней. Трапляється так, що успішні люди – самотні, не 
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мають сім’ї. Із ким тоді розділити своє щастя? Як я зазначала вище, рідні – 

найголовніша наша підтримка. Батьки, дружина\чоловік, діти, брати, сестри. 

Намі дуже імпонує думка знаного філософа Альберта Швейцера про те, що 

успіх не є ключем до щастя, а якраз навпаки!  

Адже, якщо ви робите, що любите, ви обов’язково будете успішними. 

Наша любов це – музика. Ми  обожнюємо співати і мріяти і  творити музику 

для інших. Покиньте роботу, яка вам не мила! Ви зможете стати добрим 

професіоналом лише у тій справі, яку робите з любов’ю, – цього нас  навчили 

батьки.  

То ж яка філософія успіху?  Вірити в себе! Йти до кінця!  Робити те, що 

любите!  Не впустити можливість, вона може змінити все! Розвиватися!  

Надихатися!  Бути щасливими! Не забувати про тих, хто був поруч увесь час!  

Бути вдячними Богу! Не опускати руки!  Тоді все вийде!  

Вірити в себе і в людей! 
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Філософія освіти 

 

У даних тезах е я висловлюю свою думку щодо таких питань: 

1. Чому важливе навчання в дитсадку, школі, коледжі/університеті.  

2. Що є більш важливішим для людини: освіта, яку надають навчальні 

заклади чи самоосвіта? 

Часто можна почути серед підлітків і навіть дорослих: «Навіщо тобі та 

школа, універ!? Краще йди працюй, так скоріше чогось навчишся!» Дехто думає, 

що освіта – це річ другорядна і в житті навряд чи стане в нагоді, але насправді це 

не так. 

Дитсадок та школа – це місце, де ми вчимося жити, комунікувати з 

оточуючими, розуміти себе та інших. Елементарні практичні навички, які ми 

опановуємо тут, допомагають нам у дорослому житті почуватися впевнено та 

самостійно. 

Є категорія батьків, які з метою запобігання травм та булінгу садять своє 

чадо на дистанційне навчання, або навіть намагаються дати дитині освіту 

самостійно. Таким чином вони часто відгороджують дитину від повноцінного 

спілкування з однолітками. Я вважаю, що це не правильно, адже людина з 

раннього дитинства має отримувати особистий досвід: перебувати у різних 

ситуаціях, колективах, стикатися з різноманітними проблемами і опановувати 

навички взаємодії з соціумом. 

Галілео Галілей казав: «Людину нічому не можна навчити, їй можна тільки 

допомогти знайти це в собі». Для цього й створені школи. Саме школа відкриває 
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для дітей багато граней: вони починають розуміти, чим подобається займатися, 

що найкраще вдається і яку можливо професію хотіли б вибрати у майбутньому. 

Отже, навчання в освітніх закладах є надзвичайно важливим, адже воно 

формує ряд важливих навичок та дає початок для росту людини як особистості. 

Самоосвіта 

“Результатом освіченості людини є її здатність продовжувати 

навчатися” © Джон Дьюї 

Самоосвіта - це вивчення нової інформації та отримання знань, навичок 

самостійно. Ці нові знання можуть бути пов'язані безпосередньо з нашою 

професійною стороною життя, а можуть з нею не перетинатися. 

Тобто є 2 варіанти знань, які ми можемо отримати самостійно. Перший 

варіант спрямований на пошук додаткової та більш глибшої інформації в сфері 

своєї професійної діяльності, щоб бути конкурентноспроможним на ринку праці. 

Другий варіант - самостійне здобуття знань та вмінь, які не стосуються професії 

і  допомагають зберігати гармонію та емоційний баланс, духовний розвиток 

людини (наприклад: медитації, психологічні тренінги і т.д). 

«Ми навчаємось для того, щоб удосконалювати себе» Конфуцій. 

Дійсно, самоосвіта дає нам можливість самовдосконалюватися в будь-якій 

сфері життя, швидше адаптуватися до будь-яких змін, легше переживати 

труднощі.  

Чому, на мою думку, самоосвіта є важливішою? 

Ну, по-перше, з дитинства через садочки і школи в нас вкладають еталони, 

готові стандарти: що правильно, а що ні, де правда, а де брехня. А самонавчання 

дає людині можливість не слідувати за кимось, а обирати свій шлях, свій 

світогляд, свою правду. 

По-друге, навчальні заклади хоч і дають нам варіанти шляхів саморозвитку, 

але людина може сама себе ідентифікувати тільки шляхом САМОпошуків. Тобто 

коли ми закінчуємо школу/коледж/універ ми тільки починаємо по-справжньому 

пізнавати цей світ і себе в ньому. Людиною, яка не самоідинтифікувалася легко 
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маніпулювати, керувати її світоглядом. Якщо людина сама не зрозуміє як для неї 

правильно, що для неї правда, то її можна буде легко використати. 

Висновок: 

Отже, головна думка моєї філософії полягає в тому, що сучасна освіта, яка 

здобувається у школах та ВНЗ є важливою, для того щоб  реалізуватися 

професійно і вижити, задовольнити елементарні фізіологічні потреби, але вона 

не відіграє основної ролі у становленні людини в житті. Більш важливою та 

глибокою є самоосвіта, як ключовий інструмент пізнання себе, світу та своєї ролі 

у цьому світі.  

«Те, чого ми навчалися в школах і університетах, – не освіта, а тільки 

спосіб отримати освіту» Ральф Волдо Емерсон. 
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Знаєте?! Мовчання – така унікальна річ. Поміркувавши, розумію, що 

мовчання виникає тоді, коли я не можу сказати про щось конкретне, коли 

занурююсь у павутиння думок, або коли це є знаком ввічливості, коли це дає 

змогу моєму співбесіднику висловити свою думку, а коли це є просто щось 

особисте, чи коли моє слово може нашкодити мені, або ж навпаки я можу 

вберегти себе… І так можна безкінечно.  

За допомогою мовчання ми пізнаємо людей: їхні переживання, почуття, 

настрій, позицію, думку, просто спостерігаючи відчуваємо її стан.  

Чула я вислів: «Мовчання – золото». Одразу, почувши, приходить стале 

пояснення, на кшталт: мовчання краще, пустих слів.  

А от якщо зануритися глибше?! Адже мовчання – це й справді 

коштовність, яку мають далеко не всі.  Ми мовчимо не лише коли нам можливо 
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немає, що сказати, а коли ми таким способом висловлюємо свої емоції. Мовчимо, 

коли не хочемо зашкодити людині своєю точкою зору, тим самим дати змогу все 

ж таки зробити свій правильний вибір, що іноді, у відповідь може обернутися 

негативом. Мовчимо, коли це є фізіологічним порушенням, з яким ми нічого не 

можемо вдіяти. Мовчимо, коли просто хочемо тиші. 

До прикладу, Вахтанг Кебуладзе (лауреат премії Українського центру 

Міжнародного ПЕН – клубу) задався питанням: «Чому я мовчу?» - Бо жадаю 

тиші».  

Я мовчу, бо не можу казати про ту жахливу тишу, яка запанувала на 

Майдані, коли з нього пішло зло, залишаючи на ньому скривавлені тіла 

наших героїв. 

Я мовчу, а на півдні та сході моєї країни, вбиває, нищить і гуркочить те 

саме зло, загрожуючи знову порушити тишу і в моєму рідному Києві. 

Я мовчу, а навколо мене несуть небезпечні нісенітниці чиновні 

невігласи. Їхнє белькотіння дуже схоже на гуркіт того зла. 

Я мовчу, бо неввічливо переривати старших. Та ж старші самі мовчать. 

Тож і я мовчу, аби не порушити їхню тишу, аби не розгойдувати їх. 

Та я вже і сам старший. То я мовчу, аби не страхати й не ображати дітей. 

Та чи не перетворююся я тоді на того, кого зась розгойдувати. 

Я мовчу, адже мене все одно не почують. 

Я мовчу і ковтаю слова, як отруту. 

Я мовчу, бо мені забрало голос. 

Я мовчу, а в мені кричить тиша. 

Хочу підсумувати, що мовчання говорить більше, ніж слова, але й мовчати 

не завжди можна. 
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Global problems of today 

Methods of solving global modern problems 

 

Abstract. This work deals with the theoretical aspects of global problems of our 

time, including clarification of their concepts, essence and characteristics, analysis of 

the possible causes of their occurrence. And also the classification of global problems 

of our time and the enumeration of some acute ones are carried out. Finally, the 

development of the main ways to resolve them. 

Keywords: global problems of our time, concept, essence, characteristics, 

classification, ways of resolution. 

Introduction. At present, on the one hand, globalization is giving undoubted 

results in terms of improving life, opening up broad prospects for the development of 

the economy and other areas, on the other hand, the globalized world has already 

generated many global problems that have rapidly invaded the life of modern society, 

putting humanity in a situation with which it has not previously encountered. 

Therefore, this research topic has a certain relevance. The purpose of this work is to 

consider the acute global problems of our time, analyze the causes of their occurrence, 

as well as study the main ways to resolve them. 

Main part. At the turn of the century, humankind is facing serious challenges. 

Among the many challenges, global problems are the most acute and threaten the very 

existence of civilization and even life itself on our planet. This forces humanity to pay 

more attention to solving global problems. Whether it is possible to correctly 

understand and solve global problems will directly, affect the fate of humanity in the 

21st century. 

The global problems of our time are a set of socio-natural problems, on the 

solution of which the social progress of humanity and the preservation of civilization 

depend. These problems are characterized by dynamism, arise as an objective factor in 

the development of society and for their solution require the combined efforts of all 
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humanity. Global problems are interconnected, cover all aspects of human life and 

affect all countries of the world. 

The so-called global problems are serious problems that go beyond the borders of 

countries and regions that face the modern international community, and they are 

closely related to the survival and development of all humanity. Their solution has 

already become more and more relevant. First, the question arises of the formulation 

of the essence of global problems, the identification of their types and role in the life 

of society. 

Philosophical understanding of global problems is the study of processes and 

phenomena associated with the problems of the planetary civilization, the world-

historical process. Philosophy analyzes the reasons that led to the emergence or 

exacerbation of global problems, studies their social danger and conditionality. 

There are three meanings of the term "global": 

First, it is ubiquitous, that is, characteristic of the entire planet. This value 

characterizes the principle of spatial planetary measurement. This value characterizes 

the principle of spatial planetary measurement. This means that one of the criteria of 

globality can be the spatial dimension. It follows from this that any problem that allows 

mapping on a worldwide scale will be considered global. 

Secondly, it is large-scale, significant in its quality manifestation. This meaning is 

associated with a meaningful principle, since it is determined not by the spatial-

territorial dimension, but by the content, which is due to the unity of the human race, 

the unity of earthly civilization, the inseparability of the historical destinies of mankind 

and their inseparability from the fate of the planet. 

Third, general (comprehensive). In this case, we are talking about the principle of 

universality, which is realized in the interaction of the principle of the spatial-planetary 

dimension of global problems, and the meaningful principle, as well as the socio-

natural essence of global problems [1]. 

Global problems, because of the contradictions of social development, did not 

arise suddenly and only today. Initially, these problems could only be private (isolated) 
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issues for a particular country, people, then they became regional and global, i.e. 

problems of vital importance to all of humanity. 

All global problems of social development are characterized by mobility, because 

none of these problems is in a static state, each of them is constantly changing, 

acquiring different intensity and, consequently, significance in a particular historical 

epoch. As some of the global problems are solved, the latter may lose their relevance 

on a global scale, moving to another, for example, a local level, or even disappear 

altogether. 

Global problems are also studied by philosophy in the worldview, methodological, 

social and humanitarian aspects. The basis of the philosophical analysis of global 

problems is formed by the results of particular sciences. Philosophy becomes a 

connecting link for representatives of various scientific disciplines, as it is focused in 

its interdisciplinary analysis. 

The development of a classification of global problems was the result of long-

term research and generalization of the experience of several decades of studying them. 

In modern scientific literature, attempts are made to comprehensively consider the 

entire variety of global problems. Many authoritative international public 

organizations, well-known scientists are trying to highlight these problems for the 

modern stage of human history [2]. 

Global problems are a consequence of the opposition of natural nature and human 

culture, as well as the inconsistency or incompatibility of multidirectional trends in the 

course of the development of human culture itself. Natural nature exists on the principle 

of negative feedback, while human culture exists on the principle of positive feedback. 

On the one hand, this is a huge scale of human activity that has radically changed 

nature, society, and people's way of life. On the other hand, it is a person's inability to 

rationally dispose of this power. 

Causes of global problems: 

● Globalization of the world; 

● A sharp and not always justified increase in the consumption of natural resources; 
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● Negative impact of production on the natural environment, deterioration of the 

environmental conditions of human life; 

● Increasing inequality in the level of socio-economic development between 

industrialized and developing countries; 

● Creation of weapons of mass destruction that threaten the existence of human 

civilization. 

According to their origin, nature and methods of solving global problems, 

according to the classification adopted by international organizations, they are divided 

into three groups. 

The first group consists of problems determined by the main socio-economic and 

political tasks of humanity. These include maintaining peace, ending the arms race and 

disarmament, non-militarizing outer space, creating favorable conditions for world 

social progress, and overcoming the development gap of countries with low per capita 

incomes. 

The second group covers a complex of problems that are revealed in the triad 

«man - society – technology». These problems should take into account the 

effectiveness of the use of scientific and technological progress in the interests of 

harmonious social development and the elimination of the negative impact of 

technology on a person, population growth, the establishment of human rights in the 

state, its release from the excessively strengthened control of state institutions, 

especially over personal freedom as the most important component of human rights 

[4]. 

The third group is represented by problems related to socio-economic processes 

and the environment, that is, problems of relations along the line of society - nature. 

This includes the solution of raw materials, energy and food problems, overcoming the 

environmental crisis, covering more and more new areas and capable of destroying 

human life. 
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Next, we will describe some of the acute global problems of our time: 

Globalism and anti-globalism. Globalism is the creation of a common world 

space (political, economic, sociocultural, etc.) for the joint solution of global and 

private state problems. Anti-globalization is an international social movement that 

opposes globalization in its current form. They are two sides of the same phenomenon. 

We see that the agents of globalization are being transformed into a kind of global 

power, and anti-globalization should be viewed as a global civil society, whose task is 

to make globalism more just. 

Demographic problem. Rapid population growth in developing countries is 

causing a number of serious socio-economic complications. However, at the same time, 

today almost all developed countries are experiencing a long decline in the birth rate 

and, consequently, an aging population. 

The problem of poverty and backwardness in developing countries. In the world 

economy so far. 

the gap in the level of wealth between developed and developing countries is 

widening, the concentration of world wealth in a few states is increasing [6]. 

Food problem. Along with the problem of overcoming the economic 

backwardness of developing countries, one of the most important problems of all 

humanity is world hunger. Today, the “geography of hunger” in the world is 

determined, first, by the most backward countries of Asia and Africa, where a 

significant part of the population lives on the brink of starvation [7]. 

Environmental problems of the planet. One of the negative results of human 

activity is the depletion of natural resources and environmental pollution. As a result, 

substances hazardous to human life and health were released into the atmosphere, 

destroying it and getting into the soil. Not only air and land were polluted, but also the 

waters of the World Ocean. This leads both to the destruction of most species of animals 

and plants, and to the deterioration of the gene pool of all humanity. 

Energy and raw materials problems. Scientific and technological progress, 

which gave impetus to the development of modern industry, required a sharp increase 
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in the production of various types of mineral raw materials. In the 21st century, 

humanity will need significantly more mineral resources than was used in the previous 

stages of its development. The energy problem is currently one of the most important 

and consists in providing the population of the Earth with various types of energy. The 

raw material problem is no less acute. Consequently, in our era, as never before, it is 

necessary to rationalize the use of mineral resources that belong to the category of 

exhaustible and non-renewable [9]. 

The problem of war and peace. With the development of humanity, the 

destructiveness and lethality of the weapons used by them grew. Because of a major 

military conflict, there will be a sharp decline in the standard of living throughout the 

world, and social tension will increase. 

The aggravation of global contradictions puts on the agenda the problem of the 

survival of humanity, common for all. For the optimal solution of global problems of 

the current stage of social development, two groups of prerequisites are required: 

scientific, technical, and socio-political. The content of the former consists in ensuring 

scientific and technological progress to the extent necessary for the regulation of 

natural processes; second, in creating such socio-political conditions that will make it 

possible to practically solve global problems. 

Obviously, in order to solve global problems, it is necessary to subordinate the 

activities of humanity to the interests of human survival, preserving the natural 

environment and creating favorable living conditions for future generations. 

The main ways to solve global problems: 

1. The formation of a new planetary consciousness implies the process of 

educating a person based on the principles of humanism (philanthropy) and 

responsibility for their actions; 

2. Comprehensive study of the causes and prerequisites leading to the emergence 

and aggravation of conflicts and contradictions in human society and its interaction 

with nature, informing the population about global problems, monitoring global 

processes, their control and forecasting; 
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3. Development of the latest technologies and ways of interacting with the 

environment: waste-free production, resource-saving technologies, alternative energy 

sources (sun, wind, etc.); 

4. Creation of an international system for forecasting and monitoring (observation 

and control) of the development of global problems. This is the only way to obtain 

objective information about the state of each country, analyze it and prevent the spread 

of the problem. 

The most complete solution to global problems obviously requires a radical 

transformation of social relations on the scale of the world community. This means that 

for the next foreseeable period, the only way to solve global problems is to deploy 

mutually beneficial, broad international cooperation. To develop a general strategy for 

survival, to harmonize the vigorous activity of humanity with the capabilities of the 

planet's biosphere, with the possibility of its development, apparently, extraordinary 

political decisions and actions will be required [11]. 

It should be noted that development problems are most closely related to global 

problems. It is the old model of development that has led to the current global problems. 

For this reason, the UN General Assembly in the 1980s put forward the concept of 

«sustainable development». It has already become a guiding principle for all countries 

in solving problems of the environment, population, resources, poverty, etc., improving 

the quality of life and striving for the comprehensive and coordinated development of 

society. 

The versatility, integrity and depth of internal connections demonstrated by global 

problems require us to use a new way of thinking to understand the modern world. This 

way of thinking is global consciousness. Global awareness requires us to overcome 

differences in social systems and ideologies, overcome the limitations of national states 

and group interests, as well as, based on the recognition of the common interests of the 

international community and the commonality of the phenomena of human culture, to 

study and understand the society of life and historical phenomena from a global point 

of view. 
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Conclusions. The growing global problems affect the security and stability of the 

international community, the survival and development of the peoples of the world, as 

well as the process and prospects of building modern human civilization. It can be said 

without exaggeration that today, either the processing of international economic, 

political, military, cultural, social, scientific and technological relations, or the solution 

of issues of internal economic development, political stability and social progress, it is 

difficult to get rid of the influences of global problems. 

The forces of one separate state cannot solve the global problems of humanity. 

The entire world community is tasked with creating a single regulatory mechanism at 

the global level that meets all human needs. It is undoubtedly very important to 

formulate broader and more effective countermeasures and to implement wider 

international cooperation, but the prerequisite is to raise awareness of global issues. In 

other words, only on the basis of a comprehensive rethinking of all the rules of 

behavior, value norms, theoretical policies and ways of thinking that people have 

recognized and are accustomed to, and realizing the true meaning of global problems 

in terms of cultural connotation, will we be able to confront the challenges of global 

problems and push the construction modern human civilization to a new stage. 
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Сьогоднішня філософія – це філософія 21 століття. Наше століття 

розглядається як продовження бурхливого науково-технічного прогресу та 

революційних підходів у всіх сферах життя, що розпочались у минулому 

столітті. Від першого пілотованого польоту в космосі до сьогодення людство 

зазнавало постійного інтелектуального, культурного, соціального та 

технологічного розвитку. Вчені проводять багато експериментів, винаходять 

нові технології, що полегшують життя людини. Психологи та соціологи у всьому 

світі розглядають плюси і мінуси людського росту та розвитку в технічному 

плані. Рясна пропозиція товарів і послуг на зовнішньому та внутрішньому ринку 

сприяла як розширенню територій, так і встановленню нових контактів, а також 

відкрила нові горизонти для розвитку людських можливостей. Водночас дедалі 

помітніші такі негативні аспекти, як надмірне споживання, підвищений попит на 

матеріальні блага та комфорт, а також зниження попиту на духовний розвиток. 

Морально-етичні правила змінюються, і, схоже, у світі споживацтва та 

технологічного розвитку немає місця для філософських питань [7]. 

Чи можна вважати філософію наукою, яка була актуальною лише за часів 

Канта, Гегеля та інших представників класичної німецької філософської школи, 

чи вона актуальна і сьогодні? Це питання необхідно розглядати як з точки зору 

світогляду сучасної людини, так і з точки зору самої концепції філософії. Ця 

наука класифікується як нематеріальна, тому мова не йде про роль та значення 

"об'єктивного" добробуту. Слово філософія перекладається як "любов до 

мудрості". Мудрість - це те, що людина заробляє, пройшовши певний досвід і 

випробування в житті. Мудрість не трактується як загальнолюдська цінність, 

доступна всім; мудрість можлива лише в тому випадку, якщо людина прагне 

досягти її з самого початку. Щоб визначити своє місце (топос) стосовно 

філософського процесу нашого часу, важливо врахувати особливості 

дискурсивного простору філософії та вміти висловити свою позицію, точку зору, 

топос думки [2]. 
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У різні періоди свого розвитку людство прагнуло пізнати і вдосконалити як 

свій спосіб життя, так і свій внутрішній світ. Якщо матеріальне багатство 

визначалося як основа життя, то духовні цінності були проблемою морально-

етичного розвитку, етики та філософії. Поняття філософії співвідноситься з 

поняттям світогляду, мудрості, життєвої позиції, способу мислення. Згідно із 

загальновизнаним визначенням, філософія є однією з форм суспільної 

свідомості: наука про найзагальніші закони розвитку природи, суспільства та 

мислення.  

Багато в чому філософія має справу з проблемами та проблемами людської 

істоти, значенням цього буття, ціллю, аналізом та оцінкою об’єктивних явищ та 

подій. Поняття та загальні постулати філософії переходили від однієї епохи до 

іншої, які вважаються зразком досконалості розуму, гармонії розуму і тіла. Такі 

філософські напрями, як постмодернізм, постмарксизм, гендерна філософія, 

глобалізм, мають усі характеристики, що поєднують тенденції розвитку людства, 

зміну бачень, принципів та пріоритетів їхнього добробуту. Деякі дослідники 

говорять навіть про свого роду "забування присутності", яке є синдромом 

сучасного стану суб'єкта мислення [3]. У цьому сенсі різноманітність сучасних 

філософських течій може лише перешкодити пошуку унікальності та людської 

ідентичності. Якщо класична німецька та інші філософії базувалися на пошуку 

взаємозв'язку свідомості, буття, потреб, моральних принципів, то сучасна 

філософія прагне вирішити проблеми "перенасичення" з надмірною легкістю. І 

обсяг послуг, який пропонує сучасний світ. 

Проблеми, пов'язані з новою думкою, діаметрально протилежні думці 

предків. Крім того, проблема філософії також пов'язана з дисбалансом і 

розбратом, спричиненими в людині вимогами, штучно нав'язаними економікою, 

політикою та суспільством. Античні філософські школи розглядали людину в її 

оточенні, сприймаючи її як особистість, що властиво як характеристикам 

психічної еволюції, так і деградації. Сьогодні в дусі постмодернізму говориться 

лише про безліч філософських жанрів, стилів мислення та методів генерації 
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текстів [6]. Філософія вже не існує як реальна практика трансформації 

навколишнього світу, а лише як сукупність текстів, багато з яких вимагають 

упорядкування та вибору режиму читання [5]. 

Світ став іншим: про нього говорять усі засоби передачі інформації, 

природні явища та події в житті суспільства навколо планети, зміни яких з різних 

причин незворотні. Від плуга та мотики ми перейшли до комп’ютерів, телефонів, 

телевізорів та інших речей, які покликані заощадити час. Економія даремно 

витраченого часу може розглядатися як вихор швидкоплинних подій, які не 

дають людині жодної секунди на роздуми та розуміння того, що відбувається. 

Так до нас прийшло 21 століття. Сучасні технології філософської думки мають 

помітний «гіпертекстовий» характер, оскільки вони набувають нелінійної 

ризоматичної структури організації знань [1]. 

Настала ера неймовірно швидкого плину часу, шалених потрясінь та 

космічної швидкості інновацій. Сучасне людство страждає від надмірної 

кількості інформації та браку часу. Велика кількість можливостей призвела до 

ізоляції та розгубленості багатьох людей, що становить серйозну психологічну 

та філософську проблему нашого століття. 20 століття ознаменувалося двома 

страшними світовими війнами, спадщину яких ми успадкували сьогодні. Під час 

війни людина проявляє свої якості у цілому світі, і знову проблема самої людини 

стає домінуючою. Якщо попередня філософія говорила про те, що існує людина, 

сьогоднішня філософія міркує з точки зору взаємозв'язку людини і техніки. Як 

технологія впливає на людину та людину на технології? Домінування одного над 

іншим стає головною проблемою. Яке домінування є більш актуальним? Чи 

можна сказати, що філософія людини-творця стає філософією людини-раба? 

Невільник власних творінь? Це частково відповідає дійсності, тому що, 

озирнувшись навколо, можна побачити залежність людей від науково-

технічного прогресу абсолютно у всіх сферах їх діяльності. Філософські 

проблеми XXI століття полягають у пошуку людини та її особистості в мережах 

Всесвітньої павутини, яка заплутала земну кулю з метою надання інформації та 



 

543 
 

водночас залучення все більшої кількості людей у своїх мережах. Слід також 

зазначити, що масове споживання товарів та послуг створило труднощі у 

відповіді на питання: «Чому? Ми все ще можемо спостерігати певні аспекти 

філософії минулих століть: питання релігії, самореалізації, духовного пошуку.  

Сьогодні релігія для багатьох людей залишається джерелом заспокоєння, 

спокою та надійності і не втрачає своєї актуальності, хоча все більше скептиків 

та атеїстів виникає в контексті науки, що розвивається, швидкого розвитку, що 

доводить тези та теореми протиріччям. Філософія перебуває у скрутному 

становищі, прагнучи знайти людину в тому, чого вона раніше шукала: 

середовищі знавця людини, людини, яка шукає. Сучасна роздута форма пізнання 

завдає великої шкоди, оскільки понятійна сфера часто не розуміється через 

різноманітність її визначень. Ця різноманітність обумовлена великою кількістю 

доступної інформації, яка не повністю поглинається мозком або стискається 

дуже схематично [Див. 7]. 

Вимоги особистості 21 століття настільки високі, що філософія тепер 

повинна вирішити ще одну проблему: дисгармонію природного бажання людини 

комфортно виконувати свої первісні природні функції (продовження роду, 

створення сім'ї, захист здоров'я) та принципи успішного життя . (багато годин 

роботи, грошей, кар'єри, споживання). На тлі цього дисбалансу людина втрачає 

орієнтири - вимоги до нього настільки високі, що задовольнити їх стає дуже 

важко. Традиції філософії, засновані в 19 столітті, були порушені вченими Росії 

та Європи - людиною та природою в цілому. У 21 столітті філософія ринку 

домінує над іншими філософіями завдяки світовому економічному розвитку, 

періодично перетворюючись на кризу. Рей Бредбері, відомий американський 

письменник-дистопіст, сказав, що всі мрії закінчуються падінням долара на 

фондовому ринку. Людині періодично заважають поняття девальвації, 

зростання, деномінації, кризи. 

Зосереджуючись на управлінні своїм матеріальним становищем, людина 

забуває, що духовний розвиток настільки ж важливий. Філософія стикається з 
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деморалізацією людини в контексті інформаційної війни, блокадою, метою якої 

є конфлікт інтересів, ідеологій, винищення несприятливих точок зору для 

світового співтовариства. Отже, можна зробити висновок, що духовно-

філософські проблеми 21 століття в контексті розвитку людства в технічному, 

науковому та економічному плані значною мірою пов’язані з психологічним та 

психічним станом та загальним станом духу спільноти. . , завищені вимоги 

особистості, складність варіантів та реалізація цілей, поставлених у контексті 

перевантаження інформацією, надмірності товарів та послуг, призначених для 

людини як споживача та джерела коштів. 

Суспільство повинно створити умови життя, в яких дотримується рівновага 

духовного і матеріального, а все нематеріальне сприймається як частина 

особистості людини, має однакову цінність, підтримується та заохочується 

філософськими вченнями ХХ століття. 1 століття [4]. 
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Ключові слова: трансгуманізм, пост-людина, конвергентний розвиток, 

технологічна сингулярність. 

Постановка проблеми. На початку ХХІ ст. чотири хвилі науково-технічної 

революції перетнулися у часі. Фаза «конвергентні технології» стосується 

синергетичної комбінації чотирьох великих NBIC галузей науки і техніки.  NBIC-

конвергенція є предметом дискусій і переоцінок. NBIC-концепція конвергентних 

технологій відкрита для процесу інтеграції із системотехнікою, теорією 

складних систем, а також із гуманітарними знаннями у їх міждисциплінарному 

вимірі: соціологією, лінгвістикою, антропологією, філософією науки і техніки, 

етикою соціальної відповідальності.  

Мета статті. Розглянути розвиток конвергентних технологій, 

спираючись на етичні і гуманістичні аспекти, які знайшли відтворення в роботах 

представникиів трансгуманізму.   

Виклад результатів дослідження. Інноваційний характер розвитку 

сучасної цивілізації призвів до того, що світ стає все більш неврівноваженим, 

нелінійним, отже, відповідно непередбачуваним. Зростає кількість і видова 

різноманітність медіа, ускладнюється їх функціонал; зростає інтерактивність. 

Технології змінюються швидше, ніж відбувається зміна поколінь. Поява таких 

технологій супроводжується загальним процесом конвергенції тобто 

становленням синергійно зв'язаного технологічного кластера, або NBIC (nano-

bio-info-coqno) науки і техніки: нанонауки і нанотехнологій, біотехнологій і 

біомедицини, інформаційних технологій і когнітивної науки. 

Теоретичне осмислення сутнісних, аксіологічних та соціально-

філософських аспектів данної проблеми знайшло своє відтворення в роботах 

науковців серед яких В. Аршинов, О. Мороз, В. Лук’янець, В. Чешко, М. 

Онопрієнко, Б. Юдін, Д. Нейбіт, М Кайку, Е. Дрекслер, О. Жукова, І. Лисак, Р. 

Курцвейл, В. Різун, В. Прайд, М. Роко та інші. 

Значний внесок у прогнозування та розгляд питання розвитку 

конвергентних технологій зробили представники трансгуманізму. Відомими 



 

548 
 

представниками трансгуманізму як міжнародного руху є Нік Бостром, Ганс 

Моравець, Реймонд Курцвейл, Боряна Росса, Джуліан Гакслі і т. ін., що 

підтримують використання досягнень науки і технології для поліпшення 

розумових і фізичних можливостей людини з метою усунення тих аспектів 

людського існування, які  трансгуманісти вважають небажаними: страждань, 

хвороб, старіння і навіть смерті та вивчають можливості та наслідки 

застосування  технологій, небезпеки і перевагих їх використання. 

Трансгуманізм ставить за мету використання досягнень науки і техніки у 

розвитку фізичної і розумової діяльності людини, намагаючись врахувати етичні 

і гуманістичні аспекти.  

Трансгуманізм наголошує на  конвергентному розвитку людини і машини 

до межі – деякої уявної точки, в якій між ними буде стерта межа. Людина 

отримує безсмертне тіло машини, а машина її розумну (вже радікально 

машинізовану) душу [2,183] 

Трансгуманісти переконані, що майбутній прогрес в сфері 

гуманотехнологій не тільки змінить біосоціальну природу людини, планетарний  

мегасоціум, але і зробить можливим  створення достатку ресурсів для кожної 

людини та планети. Однак  все більш зухвалі вторгнення в геном людини  

неминуче приведуть до появи нових видів людини, транс-людини і пост-людини  

[2,66]. Постлюдське майбутнє – це гіпотетичний образ  особливого еволюційного 

стану антропосоціогенезу, в який його втягунуто в результаті впровадження 

передових технологій. 

Гонитва в сфері фундаментальних наук та індустрії нанотехнологій, шквал 

наукових революцій створюють реальну можливість для розширення науково-

технологічної експансії в світі людських генів, від стану яких суттєво залежить 

доля людської природи. Під  наростаючим пресингом цієї експансії вічний 

дискурс про людську природу зазнає радикального повороту. В умовах  

поступального зростання могутності гуманотехнологій людська природа 

перестає сприйматися  учасниками цього дискурсу як онтологічна константа [4]. 
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Один з головних аспектів змін – вплив Hi-Tech (високі технології) на 

людську тілесність. Людина вже тепер може бути не тільки сконструйована, але 

і реконструйована. Машини як домінуючи засоби виробництва олюднюються і 

стають все більш антропомофорними. У свою чергу, люди все більше 

машинізуються в своїй людській істоті, утворюючи  гібрид з машиною не тільки 

в своїй тілесній організації, а й соціально-психологічній. 

Складно прогнозувати результати подібних трансформацій, де змінам 

піддаються всі аспекти життя людини. Але можна припустити, що зміни стануть 

все більш стрімкими (аж до технологічної сингулярності). Технологічна 

сингулярність – передбачувана точка в майбутньому, коли еволюція людського 

розуму в результаті розвитку нанотехнологій, біотехнологій і штучного 

інтелекту прискориться до такої міри, що подальші зміни приведуть до 

виникнення розуму з набагато більш високим рівнем швидкодії і новою якістю 

мислення  [4]. 

Зрозуміло, сьогоднійшній  рівень розвитку  генного програмування 

біологічних систем вельми далекий  від граничної досконалості.  Сьогодні він 

нагадує  комп'ютерну галузь  зразка  середини минулого століття.  Однак,  не 

далеко той момент той момен, коли практика  модифікування  генетики людини 

вийде зі стін секретних лаборторій  і стане таким же комерційно успішним 

продуктом як soft & hard ware. 

Лукянець С.В вважає, що мова йде не тільки про пізнання генетики людини, 

але і її психіки, а також соціальних та культурних характеристик людського 

існування в світі. Осмислюючи його, ми, безумовно, повинні  покладатися на 

дані наук про людину.  На жаль, одних цих даних недостатньо. На кожному 

історичному етапі пізнання феномена людини ми далекі від  повного вичерпного 

знання про нього.  Ми все ще поверхнево розуміємо, як саме  співвідносяться 

між собою  біологічне, гуманістичне, релігійне, метафізичне знання про людину 

[3]. 

 



 

550 
 

В середині XX ст. німецький філософ Е. Гуссерль, засновник феноменології 

(одного з найбільш широко розповсюдженого напрямку сучасної філософії) в 

своєму останньому, незакінченому творі «Криза європейських наук і 

трансцендентальна феноменологія» (опублікованої  в 1945 р) звернув увагу на 

розрив, який існує між універсальним світом ідеалізованих об'єктів науки і 

життєвим світом, тобто світом повсякденим цілеспрямованої діяльності людини, 

що є «смисловим фундаментом» науки. «Життєвий світ» людини - це історичне 

і культурне поняття, в якому фіксуються певні інваріанти буття людини, це «Я» 

разом зі своїм конкретним життям, разом з дійсністю і можливістю свідомого 

життя кожного з нас, це світ людських смислів, світ, до якого належимо ми всі 

Під кризою наук Гуссерль розумів не кризу наукового знання в принципі, а 

віддалення науки від проблем людського існування. Дослідно-математичне 

природознавство, створене в Новий час, на його думку, стало наукою фактів. Він 

виділив з життєвого світу науковий, фізико-математичний вимір, який став 

вважатися головним виміром життя і виключив проблеми людського існування. 

[1, 212-235]. 

Перехід до постісторичності це доволі  тривалий  процес перебудови не 

тільки техніки, а й суспільного  усвідомлення людей. Нанотехнології відіграють 

значну роль у прискоренні NBIC-конвергенції, оскільки поєднують різні сфери 

діяльності, які раніше розвивалися переважно окремо. 

Висновки. Процес конвергенції в подальшому може залучити всі напрямки 

діяльності людини і привести до трансформації суспільства і цивілізації. 

Технологізоване  майбутнє, до якого експрес надтехнологій мчить в 

постіндустріальний соціум, усвідомлюється як «пост-людська» стадія історії. 

Для того, щоб перехід  до нового етапу в нашій історії був максимального 

позитивним нам потрібно виховувати  в собі та в наступних поколіннях 

принципи етики відповідальності. 
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Abstract. Possible options for future development of convergent technologies are 

analyzed. The transhumanist vision of the problems of scientific and technological 

progress is considered. 

Key words: transhumanism, post-human, convergent development, technological 

singularity. 
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Впровадження високих технологій в життя суспільства з орієнтацією 

на відповідальність при їх розробці 

 

В статі розглянуто вплив технічного прогресу на особистість, вплив 

технічних засобів на життя суспільства. Показано виклики, які робить прогрес 

традиційним гуманістичним цінностям.  

Ключові слова: технологічний прогрес, розвиток суспільства, 

відповідальність. 

Основною ідеєю роману Мері Шеллі «Франкенштейн, або сучасний 

Прометей» є відповідальність творця за своє творіння. Багато вчених, захоплених 

ідеєю створення чогось нового, багато підприємців, захоплених ідеєю розвити 

багатообіцяючий стартап, зовсім втрачають неоціненно важливе почуття 
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відповідальності. Адже в розвитку високих технологій є і інші сторони окрім 

винаходження продукту та забезпечення ним користувача. 

Оппенгеймер, Сахаров та Калашніков – ці три особистості по різному 

ставились до своїх технологічних винаходів. Від повного каяття до гордості 

відповідно. Розробку Оппенгеймера застосували в дуже суперечливих 

обставинах, фактично жорстоко винищивши два міста. Вчений був різко проти 

цього, та впав в глибоку депресію. Розробкою Сахарова користувались для 

демонстрації збройної переваги в період холодної війни. Академік неодноразово 

виступав з заявами в яких застерігав ніяк і ніколи не застосовувати своє творіння. 

Розробкою Калашнікова користуються по всьму світу протягом десятиліть, але 

конструктор не хотів бачити іншого для неї використання окрім як захисного, 

тому вважав своє діло доброю справою. 

Хоча в попередніх випадках мова йде про розробки, вочевидь, небезпечні, 

це не знімає обов’язку відповідальності у винахідників чогось безпечного, або 

корисного; чогось, що на перший погляд переслідує тільки позитивні цілі. Це 

добре ілюструє важливість такої концепції як «відповідальність». Реальні ризики 

(окрім небезпеки для життя можуть бути і інші, менш жахливі) має непродумана 

та безвідповідальна розробка значущого продукту. 

Результат винаходу чогось занадто корисного, може спричинити не менше 

складностей та проблем. Так, що б сталося в сучасному світі, якби було 

винайдено вічний двигун. Скільки електростанцій втратили б свою актуальність, 

скільки енергетичних корпорацій збанкротувалися, скільки людей могли б 

втратити роботу. А якщо уявити, що одна країна тримає в секреті цей винахід з 

розрахунком на влаштування світової енергетичної монополії. А це вже ризики 

війни немалих масштабів. Ми говоримо зараз про один приклад. Тепер 

розглянемо проблему в цілому. 

Наше сучасне суспільство на шляху до високотехнологічного суспільства - 

суспільства, оточеному в повсякденному житті електро- і робо- технологіями, 

ними ж витісненому (або скороченим до мінімуму) на виробництвах, 
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суспільству, на соціальні, економічні та культуро-утворюючі процеси якого 

прямо впливають все ті ж самі технології. 

Розвиток та впровадження високих технологій в життя суспільства має 

проводитись з урахуванням улаштування під нього світу та готовності до нього 

користувачів. Людина довго освоюється в досі невідомих предметах. 

Суспільство ще довше, але до всього нового звикне та переформується. Задача ж 

відповідального підходу до розробки лежить в тому, щоб забезпечити 

безболісність цього перетворення. [1] 

Перш за все це аналіз продукту: 

• розгляд подібних існуючих рішень – чим розробка краще, чи потрібна 

вона; 

• визначення області використання – кому, в якій сфері може знадобитись; 

• доцільність використання; 

• безпечність продукту для користувача та його оточення; 

• захищеність продукту: хто може користуватись недобросовісно та в яких 

цілях, методи уникнення таких ситуацій. [2] 

Також, необхідно забезпечити ознайомлення користувачів з розробкою у 

простій для розуміння та запам’ятовування формі. Багато прикладів коли людина 

дізнається про новий високотехнологічний продукт від іншої людини, через 

призму її сприйняття. Так з’являється викривлене розуміння розробки як  в 

одного індивіду так і в суспільстві загалом. Інструментами загального навчання 

та підготовки можуть бути відео демонстрації, статті, буклети з картинками на 

кшталт коміксів. Залежно від того що це за розробка, на яку аудиторію вона 

націлена. Або сама по собі крайня інтуїтивна зрозумілість призначення та 

використання розробки – для простих розробок. 

Слід згадати поступовість розробки та правильна оцінка часу виходу 

продукту на широкий ринок. Одним з таких невеликих але значущих проектів 

була розробка мережі між чотирма університетами, яка за четверть століття 

перетворилася на міжнародну мережу, на якій зараз зав’язана, чи є потреба 
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конкретизувати, яка кількість всього. З моменту винаходу до моменту широкого 

використання пройшли десятиліття. Від перших концепцій в 50-х до першої 

фізичної реалізації в кінці 60-х, від першої мережі до масового розповсюдження 

на початку 90-х. Це приклад проекту, розробленого та впровадженого з 

відповідальністю. 

Важливим елементом відповідальної розробки є рівномірне впровадження 

продукту в менш розвинених адміністративно-територіальних регіонах. 

Просування високих технологій лише в мегаполісах посилює соціальне 

розшарування. На високотехнологічне суспільство та нетехнологічне 

суспільство. Більш просунуті світлофори в Мумбаї додають час простою якщо 

уловлюють звук автомобільних гудків. Можна тільки здогадуватись яка 

набереться пробка, якщо не обізнана в високих технологіях людина буде завзято 

гудіти клаксоном дві години. Або якщо мисливець з Орегону вирішить 

розстріляти дрон-кур’єр компанії Amazon. 

Одні продукти, якщо б вони розроблювались людьми з підвищеним 

почуттям відповідальності, мали б залишатись лише проектами. Деякі, через 

брак відповідальності, як і створіння Віктора[3], не знайшли своє місце в світі. 

Тому при впровадженні високотехнологічного продукту в суспільство, а 

особливо на кожному етапі його розробки треба робити паузу і думати про 

можливі наслідки. Адже відповідальність – готовність мати справу з усіма 

наслідками своїх дій. 
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Наукове пізнання та інновації 

 

Анотація: Розглянуто сутність наукового пізнання, простеженно 

історію вагомих інновацій в житті людства та розглянуті проблеми істини в 

філософії та науці. 

Ключові слова: наукове пізнання, наука, інновації,  

Наука являє собою специфічну сферу людської діяльності, спрямовану на 

випрацювання, систематизацію та перевірку об’єктивно-значимих знань. У 

цьому аспекті наука – це система знань, що розвиваються. Вона являє собою 

також соціальний інститут і безпосередню виробничу силу. Частіше за все науку 

визначають через її власну основу, а саме: наукову картину світу, ідеали і норми 

науки та філософські принципи і методи. 

Під науковою картиною світу слід розуміти систему теоретичних уявлень 

про реальність, яка випрацьовувалась шляхом узагальнення найбільш важливих 

знань, накопичених науковим співтовариством на певному етапі розвитку науки. 

До ідеалів та норм науки відносяться інваріанти (фр. invariant – незмінний), які 

впливають на розвиток наукового знання, завдають орієнтири наукового 
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пошуку. Безпосередніми завданнями науки є дослідження, опис, пояснення, 

передбачення процесів і явищ дійсності, які становлять предмет її вивчення. 

Специфіка наукового пізнання характеризується наступними складовими 

елементами: об’єктивність, системність, обґрунтованість, емпіричне 

підтвердження, соціальна спрямованість, зв'язок з практикою. 

Від усіх інших способів освоєння світу наука відрізняється наявністю 

спеціальної мови для опису об’єктів дослідження та процедурою доказу 

істинності результатів наукового пошуку. Слід звернути увагу на ще одну 

особливість наукового пізнання. Воно виступає в якості міри розвиненості 

здатності людини до творчості, конструктивно-теоретичному перетворенню 

дійсності та самої себе. 

Наукове пізнання тісно пов’язане з «інноваціями». Хоча даний термін 

використовується доволі широко, він відноситься, передусім, до створення 

найкращих та найбільш ефективних технологій, матеріалів, процесів, а також 

ідей, які здійснюють вплив на світовий ринок, політику та суспільство в цілому. 

Інновації відрізняються від винаходів тим, що вони означають докорінно нові 

якісні перетворення. У суспільстві інновації спрямовані на підвищення 

комфорту та безпеки повсякденного життя.  Після цього хотів би нагадати про 

декілька вагомих іновацій в житті людства, коротко про них: 

- 1930 рік - реактивний двигун. Сер Франк Віттл (1907—1996) ще курсантом 

військового училища Королівських ВПС написав дисертацію, яка радикально 

змінила майбутнє літакобудування. 

- 1953 рік, група британських дослідників зуміла зрозуміти будову ДНК – 

молекули, у якій міститься вся інформація про те, як влаштований і працює 

організм будь-якої живої істоти, зокрема й людини. Без цього відкриття важко 

уявити майже будь-яке з досягнень медицини; 

-1990 рік - космічний телескоп «Габбл», змінив уявлення астронавтів про 

космос і дав повштох до наступних кроків вивчення всесвіту; 
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- 2007 рік британська компанія TouchBionics стала cерійно випускати 

біонічні протези. Це є критично важливою інновацією в біомедицині експерти 

вважають створення біонічних протезів, які використовують високоточні 

технології в хірургії, біоелектронні пристрої та нові композитні матеріали 

допоможуть почуватися людям з обмеженими можливостями без проблем у 

повсякдених справах, а у майбутньому навіть краще за людей без біо-імплантів; 

- 2015 рік, FDA схвалило Spritam – перший препарат, створений за 

допомогою технології 3D-друкування. Для його виготовлення використовується 

раніше відома активна речовина – леветирацетам, яку застосовують у лікуванні 

епілепсії. «Надруковані» цією речовиною таблетки, мають вигляд, як звичайні, 

але здатні майже миттєво розчинятися навіть у невеликій порції води. 

Наукова діяльність продукує не лише нові технології, створює матеріали, 

обладнання та інструменти, але, як частина духовного виробництва, вона 

дозволяє людям творчо себе реалізовувати, втілювати свої ідеї та гіпотези та 

збагачувати тим самим культуру. Метод являє собою систему принципів, 

прийомів і вимог, якими вчені керуються в процесі наукового пізнання. Метод – 

це спосіб відтворення в мисленні об’єкту, що вивчається. Методи наукового 

пізнання поділяються на спеціальні (які відносяться до окремих наук), 

загальнонаукові та універсальні (філософські). У залежності від ролі та місця в 

науковому пізнанні виділяють методи формальні та змістовні, емпіричні та 

теоретичні. У науці має місце виокремлення методів гуманітарних і природничих 

наук. Специфіка перших (методи феноменології, герменевтики, синергетики) 

відкривається через розуміння сутності людини та її світу, специфіка других – 

через причинно-наслідкові зв’язки явищ і процесів природи. До методів 

наукового пізнання відносяться: спостереження, експеримент,  аналогія, 

моделювання, ідеалізація, аналіз, синтез, індукція, дедукція, історичний метод, 

логічний метод, системний аналіз. 

При вивченні питання «Проблема істини в філософії та науці» слід виходити 

з того, що основними протилежними характеристиками відношення людських 
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знань до об’єкту є істина та помилка. Істинним виступає той образ, який є 

адекватним об’єкту, що відображається. Той образ, який не відповідає своєму 

об’єкту, розглядається як помилковий. На перший погляд прості визначення 

породжують складні проблеми, варто тільки замислитися на тим, що таке 

відповідність і яким є механізм її встановлення. Відповідність означає спів 

падіння ознак образу та об’єкта. Якщо з кожним з ознак поняття співвідноситься 

ознака об’єкта, і навпаки, то поняття відповідає об’єкту. Будь-який об’єкт має 

багато якостей, вимірів, властивостей, зв’язків та відношень. Знання ж про нього 

містить кінцеву кількість інформації. Отже, можна сформулювати основну 

проблему теорії істини: Як можна встановити відповідність кінцевого за змістом 

знання безкінечному об’єкту? Для її вирішення необхідно розглянути основні 

характеристики істини: об’єктивність, конкретність і перевірка практикою. =Під 

об’єктивною істиною розуміється такий зміст знань, який, відображуючи 

реальний стан речей, не залежить від суб’єкту пізнання, не залежить ані від 

людини, ані від людства. 

Конкретність істини проявляється в тому, що характеристика будь-якого 

образу як істини або помилки може бути дана не взагалі, а лише по відношенню 

до певних умов пізнання, до того або іншого виміру об’єкту. Отже, абстрактної 

істини немає, істина є завжди конкретною. 

Відповідність образа предмету встановлюється через практичну діяльність, 

а практика – це об’єктивний критерій істини. Існує опосередкована та 

безпосередня практична перевірка істини. Якщо досліджений об’єкт практично 

проявляє себе саме так, як це передбачалось у теорії, це значить, що наші 

уявлення про нього є істинними. Також слід пам’ятати, що знання у будь-якій 

галузі мають два тісно пов’язаних рівня: емпіричний і теоретичний. Єдність двох 

рівнів (шарів) наукового знання витікає з пізнавальних можливостей суб’єкту. 

Вказані рівні відрізняються один від одного. Ці відмінності задаються способом 

відображення об’єкту суб’єктом наукового пізнання. Без експериментальних 

даних теоретичні знання не можуть бути конкретними та достовірними, так само 
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як і емпіричні дослідження не можуть не враховувати шляхи, прокладені 

теорією. 

Емпіричний рівень пізнання – це рівень накопичення знань і фактів про 

досліджувані об’єкти. На цьому рівні пізнання об’єкт відображений з боку 

зв’язків і відносин, які доступні для спостереження і споглядання.На 

теоретичному рівні пізнання досягається синтез наукового знання у вигляді 

наукової теорії. Теоретичний, концептуальний у своїй основі, рівень наукового 

пізнання покликаний систематизувати, пояснювати і передбачати факти, які 

встановлюються в ході емпіричного дослідження. 

Факт являє собою зафіксоване емпіричне знання. Він виступає синонімом 

понять «подія» та «результат».Факти в науці виконують не лише роль 

інформаційного джерела та емпіричної основи теоретичних суджень, але й 

слугують критеріями їх достовірності, істинності. У свою чергу, теорія формує 

концептуальну основу факту: виокремлює той або інший аспект дійсності, 

створює мову, якою описуються факти, детермінує засоби та методи 

експериментального дослідження. 

Наукове пізнання розгортається за схемою: проблема – гіпотеза – теорія. 

Пізнання починається з усвідомлення або постановки проблеми. Проблема – це 

те, що ще невідомо, але потребує пізнання, це питання дослідника до 

досліджуваного об’єкту. Вона являє собою: труднощі, перепони у вирішенні 

пізнавального завдання; суперечливу умову питанні; завдання, усвідомлене 

формулювання вихідної пізнавальної ситуації; концептуальний (ідеалізований) 

об’єкт наукової теорії;  питання, яке виникає в процесі дослідження, практичний 

або теоретичний інтерес, який мотивує наукові пошуки, а ті в свою чергу 

приносять думки які будуть упровадженні в нові світові інновації.  
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Дозвольте почати з епіграфа, використавши цитату з дитячого  мультфільму  

«-Шо ти несеш, Їжаче? 

-Море. 

-Навіщо тобі море? 

-Скоро зима, а я все один да один». 

Сподіваюсь, що ви змогли відчути тему моїх роздумів, якщо ж ні, 

знайомтесь – феномен «самотність». 

 Що ж таке ця самотність? Прояв фатуму чи можливо подарунок долі? Яка 

вона на смак? На дотик? Чим вона пахне? Чи всі знайомі з нею? Коли стається 

перша зустріч? 

Відверто кажучи, з самого дитинства мене лякала ідея самотності. Страх 

з'явився навіть раніше за розуміння. Все дитинство поряд зі мною була мама, 

немов сигналом, що все добре. Так було досить тривалий час.  Гадаю, вперше 

відчуття самотності в мене з'явилося на етапі експресивного підлітка, після 

зіпсування стосунків з родиною. Звучить дивно, але замість будування мостів для 

спілкування з новими людьми, я будувала стіни, ховаючись від всесвіту. Питань 

до позиції мене чотирнадцятирічної в мене і самої вистачить, так що пропоную 

не затримуватися і лише вважати це необхідним для прослуховування 

підґрунтям для нині існуючої філософії. 

Маю також зазначити, що більшість проблем принесла моя залежність від 

думки інших. Багато часу я витратила на намагання створити та утримати маску, 
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яка усім сподобається. Купа зусиль  протягом відносно тривалого періоду 

допомагали  задовольняти бажання родини і оточуючих. Відчуття особистої 

важливості надихало, звісно ж, до певного моменту. Довгої ліричної паузи тут не 

буде - мене кинули друзі, які вважали, що знають мене більш-менш справжньою. 

Здається, саме так виглядає самотність, але не це злякало мене найбільше. 

Залишившись наодинці із собою я більше не відчувала ані особистості, ані жаги 

до життя.  Жахливо коли наодинці із собою тебе просто не існує.   

Дякувати Богові, я маю батьків із досить цікавою точкою зору. Мене просто 

змусили шукати хобі та інтереси, без фіксації на негативні.  Мама витратила 

безмежну кількість сил на доведення, що будь яка подія дає досвід. Останній у 

свою чергу в поєднанні з інтересами створює особистість, а нехтування своїми 

бажаннями та прагненнями є злочином проти самого себе. 

«Самотність прекрасна річ, але ж необхідно, щоб хтось вам сказав це». 

Оноре де Бальзак  

    На превеликий сором, сенс цих дій і вислову я зрозуміла лише минулого 

року. Тоді ж припинила постійно шукати нові знайомства і викликати викиди 

адреналіну, аби нівелювати відчуття абсолютної порожності десь всередині. 

Одного осіннього дня я почала розвивати своє хобі, зупинилися безперервні 

дзвінки і зустрічі з розмовами ні про що; жах залишитися на одинці з тишою 

змінився на відчуття спокою і впевненості у обґрунтованості  власних дій. 

Змінився вектор читання психологічних та філософських трактатів: потреба 

пригортати увагу людей до себе поступилася місцем бажанню розуміти себе і 

отримувати насолоду від життя. Перебування в тиші стало гарним стимулом для 

особистісного зростання.  

«Вміти виносити самотність та отримувати від неї задоволення великий 

дар». 

Джордж Бернард Шоу 

Оскільки людина я експресивна і часом дуже потребую спілкування, час від 

часу я шукала людей із схожими думками та інтересами. Навіть, при загальному 
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дефіциті спілкування, хотілося знайти когось, здатного до суперечок, висовувати 

власні ідеї і спонукати до розвитку. Не можу сказати, що пошуки закінчилися 

успіхом, але з Куртом Кобейном і його ідеєю припинити їх  через розчарування, 

все ще погодитися не можу. Чи то є віра у краще, чи ще вирости потрібно. 

Эдгар Аллан По зазначав : «Немає самотності страшніше за самотність 

у натовпі». 

Київ. Саме в цьому величезному і абсолютно чужому для мене місці, стоячи 

на платформі метро, я в повному обсязі зрозуміла важливість і істинність цих 

слів. Величезна кількість людей із своїми поглядами, думками, долями. Всі вони 

разом і кожен окремо – зовсім чужі для мене, моє життя для них не має жодного 

сенсу. Єдине, що я можу зробити - це посмішкою, навіть без слів, побажати 

комусь гарного дня. На мить захотілося сісти і розплакатись.  

 Маю переконання, істерія від вимушеної самотності рано чи пізно пройде 

знов замінившись натхненням і вірою у власні сили. Творчість взагалі потребує 

самотності.  

«До самотності звикаєш, але досить порушити його хоч на день і тобі 

доведеться звикати до нього заново». 

Ричард Бах  
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Проблема особистого щастя, призначення та сенсу життя 

 

Я мабуть не перша, хто ставить собі питання: для чого я була створена і що 

мені потрібно для щастя? В чому моє призначення? Можливо сенс життя у 

любові до оточуючих і усього світу загалом? Можливо моїм призначенням є 

творіння добра заради добра?  

На мою думку сенс життя людини є унікальний та неповторний, кожний 

вирішує це питання по своєму, але на мою думку все ж є якісь загальні основи 

для уявлення про нього. Сенс життя, люди бачать у різному: власний та 

родинний добробут, прагнення реалізувати свій творчий чи науковий потенціал, 

покликання, релігійні уявлення та устремління до чогось і т.д. Є люди, які бачать 

сенс життя в служінні іншим людям, громаді, народу, ідеям та ідеалам.  

Але навіщо жити, не отримуючи задоволення? Можливо, в цьому сенс?  
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Життя  неодмінно супроводжується задоволенням тих чи інших потреб, 

однак сенс людського життя не може зводитися тільки до цього. Адже людина 

живе не для того, щоб їсти, пити, одягатися, а навпаки – вона їсть, п’є тощо для 

того, щоб жити. (Сократ). Я раніше була тою хто впадає у депресію, кидає справи 

і замикається на собі, бо не бачить сенсу у своїй діяльності, але я вже не така, і 

пишаюся цим!!! Часто чую: керуй собою, не керуй, плануй – не плануй –  нічого 

не зміниш, але якщо так думати то і не буде ніякого сенсу і стимулу жити. Щодня 

доводиться вирішувати якісь питання і долати перешкоди, для саморозвитку і 

збагачення свого сприйняття себе і навколишнього світу… 

А як же вибір варіантів дії із простору?  

Його, напевно, треба робити: або ти ставиш ціль і долаєш перешкоди, або 

життя створює проблему, і ти змушений її вирішувати. Так чи інакше, доведеться 

витрачати зусилля, але це недарма: – у першому випадку з задоволенням для 

досягнення поставленої мети, – у другому випадку без задоволення, 

викручуючись з життєвих лабіринтів, це вже кожен сам вибирає свій варіант. 

Виявляється уміння ставити цілі – одна з найважливіших складових управління 

собою. Тому який би вид діяльності і стиль життя я б не обрала, я все одно рано 

чи пізно почну робити те, що у мене найкраще виходить. Я вважаю, що краще 

рано, ніж пізно починати. Навіть якщо твоя робота приносить тобі стабільний, 

високий дохід, але, якщо вона тобі не до душі, то життя рано чи пізно дасть 

відчути це. Розпочнеться конфлікт з начальством або загостриться стара хвороба 

або щось інше… Причина цього – в нас самих.  

Що ж таке справа всього свого життя? І чому так важливо ставити перед 

собою мету або ціль і йти до неї? 

Я усвідомлюю, що моя справа –  це те, до чого я найбільше схильна, те, до 

чого найбільш здатна. Безцільне та безглузде життя робить на мою думку 

людину нещасною. Якщо ти не ставиш перед собою цілей, ти створюєш собі 

проблеми. Чітка оцінка своїх бажань і можливостей дозволяє людині 

формулювати цілі. Наявність мети саме по собі дає особисто мені щастя і сили 



 

568 
 

рухатися далі. Скажу з власного досвіду, що все що заважає досягти мети –  це 

нав’язані кимось переконання, шаблони чужої поведінки і власні душевні 

сумніви. У наших силах перестати сумніватися і переконати себе у власному 

неповторному виборі. Усвідомлення своїх бажань і створення власних цілей –  це 

вірний шлях до щастя. На мою думку кожна людина унікальна і виконує свою 

місію на цій землі. Тому сенс життя кожен повинен знайти сам.  

Як визначити?  

Якщо ти задоволений, щасливий – значить те, що  робиш –  правильний 

шлях. Якщо ні – поглянь на світ і себе по-іншому, розглянь варіанти і обери те, 

що до душі. Для себе я вивела свою формулу переконання – не важливо 

СКІЛЬКИ жити – важливо ЯК. Не кількістю прожитих днів треба міряти життя, 

а тим, що ти вкладаєш в себе протягом усього свого життя. Мене завжди 

захоплювало, скільки змісту може бути вкладено у кілька слів. Прочитайте 

наступні вислови відомих і не дуже філософів, мислителів, можливо і ви щось 

відкриєте для себе. 

- Прагни завжди перемагати скоріше самого себе, ніж долю, і змінювати 

скоріше свої бажання, ніж порядок у світі.  Р. Декарт 

- Всім бажанням слід ставити таке питання: щобуде зі мною, якщо 

здійсниться те, що я бажаю, і якщо не здійсниться?  Епікур 

- Недостатньо лише отримати знання; треба знайти їм застосування. 

Недостатньо тільки бажати; треба творити.  Йоган Гете 

- Доброта і скромність –  ось дві риси, які ніколи не повинні втомлювати 

людину.  Стівен Роберт Льюїс 

- Добре було б, щоб людина оцінила себе, скільки вона коштує для друзів, і 

щоб намагалася бути якомога дорожчою.  Сократ 

- Того, хто не задумується про далекі труднощі, обов’язково чекають 

близькі неприємності.  Конфуцій 

- Посмішка завжди прекрасна, бо вона привідкриває внутрішній світ 

людини.  Микола Новиков 
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- Важлива не кількість знань, а їх якість. Можна знати дуже багато, не 

знаючи найголовнішого.  Лев Толстой 

- Закон, що живе в нас, називається совість. Совість є, власне, 

застосуванням наших поступків до цього закону.  Емануїл Кант 

- Помста… Коли нею впиватися, вона здається запашним п’янким вином, 

але металевий, їдкий присмак, що лишається після неї, нагадує отруту.  

Шарлотта Бронте 

- Життя – це чудова пригода, щоб заради удач терпіти невдачі.  Річард 

Олдінгтон 

- Кожна людина народжується для якоїсь справи. Кожний, хто ходить по 

землі, має свої обов’язки в житті.  Ернест Хемінгуей 

- Немало потрібно знань, щоб приховати своє незнання.  Ешенбах 

- Будьте уважні до своїх думок – вони початок вчинків.  Лаоцзи 

- Не довіряйте словам ні своїм, ні чужим, вірте тільки ділам і своїм, і 

чужим.  Л. М. Толстой 

- Що вам не зрозуміло, те вам не належить.  Й. В. Гете 

- Лише осмислені знання приносять плоди.  В. Борисов 

- Совість – найкраща повчальна книга з тих, якими ми володіємо, в неї слід 

заглядати частіше.  П. Блез 

- Ми буваємо щасливими тільки тоді, коли відчуваємо, що нас поважають.  

Паскаль 

- Спогади – це чарівна одежа, яка від використання не зношується.  

Стівенсон 

- Зізнатися у своїй неправоті – це стати розумнішим, ніж був до цього.  

Бауст 

- Кожен рано чи пізно потрапляє на свою поличку.  Белінський 

- Характер людини творить її долю.  Гераскінт 

- Ліквідуйте причину, тоді пройде хвороба.  Гіппократ 

- Не можна допомогти тому, хто не бажає слухати поради.  Франклін 
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- Нещастя важко переносити, щастя страшно втратити. Одне вартує 

іншого.  Лабрюйєр 

- Ніколи не турбуй іншого заради того, що можеш зробити сам.  Лев 

Толстой 

-  Освіта розуму не додає.  О. Солженіцин 

- Якщо не можете виконати свою обіцянку, то не треба її давати.  Буаст 

- Кожній людині властиво помилятись, але нікому, окрім дурня, не властиво 

упиратися помилці.  Арістотель 

- Нема на світі надлишку прекраснішого, ніж надлишок вдячності.  

Лабрюйєр 

- Насолоджуватись спілкуванням – головна ознака дружби.  Арістотель 

-  Я часто каюся в тому, що говорив, але рідко шкодую про те, що мовчав.  

Абу-ль-Фарадж 

- Яка недосконала людська природа! Плями є навіть на сонці, але очі деяких 

людей здатні помічати тільки дрібні вади і не бачать яскравого сяйва світил.  

Шарлотта Бронте 

- Найбільша радість у житті людини – бути коханим, але не менша – 

самому кохати.  Пліній Молодший 

-  Єдиний шлях, що веде до знання – це діяльність.  Дж. Б. Шоу 

- Хибне знання небезпечніше від неуцтва.  Дж. Б. Шоу. 

- Помиляються не тому, що знають, а тому, що думають, ніби знають. Ж. 

Ж. Руссо 

- Не можна знати все, достатньо розуміти.  Ж. Санд 

- Людина пізнає сама себе лише тою мірою, якою вона пізнає світ.  Й. В. 

Гете 

- З усіх пристрастей заздрість найогидніша. Під прапором заздрості 

крокує ненависть, зрада та інтрига.  Гельвецій 

- Знання деяких принципів легко компенсує незнання деяких фактів.  К. 

Гельвецій 
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Отже,  наостанок хочеться сказати – істинне достоїнство подібно до ріки; 

чим вона глибша, тим менше видає шуму... 
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Самотність і тиша – завжди поряд 

 

Напевно кожен хоча б раз у житті стикався з самотністю. Багато хто 

говорить, що цей стан погано впливає на людину. 

Але не самотність не така вже й погана, якою здається на перший погляд. 

Для початку перерахуємо причини, які змушують відчувати себе самотньою. Їх 
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сила-силенна. Найпоширеніші з них це зрада, відособленість від навколишнього 

світу і лінь. Тут все ясно. Після зради у всіх з’являється боязнь побудувати будь-

які відносини. Відособленість від оточуючих є наслідком того, що я відчуваю 

себе краще на самоті, ніж з будь-ким. Від людини  відвертається весь світ. 

Людина впадає  в депресію, не хочеться ні розмовляти ні бачити когось. Ну а 

лінь, яка є наступною причиною, це банальна відсутність бажання контактувати 

із зовнішнім світом. Знаючи ці причини можна розглядати дві сторони цього 

явища. Перша – негативна. Коли люди змушені бути самотніми. Їм нема до кого 

звернутися. Цей стан пригнічує і нерідко може привести до розвитку депресії або 

психологічних відхилень. Це справді дуже важко пройти. Адже в такі моменти 

здається, що від тебе відвернувся весь світ. Багато серійні маніяки стали такими 

лише тому, що в важкий момент життя їм не було де шукати підтримки. З 

першого погляду можна подумати, що самотність – це дрібниця. Але ця дрібниця 

щорічно допомагає наповнювати психлікарні. Але не потрібно забувати і про 

позитивний бік. Наприклад, багатьом з часом набридають великі компанії і гучні 

гуляння. Хочеться побути наодинці з собою. З’являється потреба відпочити і 

зібратися з думками. В цьому немає нічого ганебного. Зазвичай, такі обставини 

йдуть на користь, адже коли людина сама, їй ніхто не заважає, вона залишається 

сам на сам зі своїми думками, обдумуючи всі вчинки і, зрештою, робить 

висновки, які багато чого означають … Багато відомих художників воліли писати 

свої картини в закритих майстерень, більшість композиторів – працювати там, де 

їх не зможуть потурбувати. Аналогічна ситуація і з письменниками, і з багатьма 

іншими представниками творчих професій. В даному випадку усамітнення 

приносить бажаний спокій і допомагає зосередитися.  

Причиною своєї самотності може стати сама людина, якщо вона 

нешанобливо і грубо ставиться до інших людей, ображає їх і насміхається, не 

тримає слово і часто підводить. Звичайно, з такою особистістю ніхто не захоче 

спілкуватися. Щоб не відчувати себе самотнім, необхідно шанобливо ставитися 

до інших людей, прагнути до спілкування і не боятися цього. Важливо 
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усвідомити, що хороших і добрих людей в світі більше, ніж поганих. Отже, 

можна зробити висновок, що інколи навіть корисно побути наодинці зі своїми 

думками, адже це допомагає розібратися в собі. 

«Люди самотні, тому що замість мостів вони будують стіни» 

(Станіслав Єжи Лец). 

Цікаві вислови про самотність: 

«Краще жити з психопаткою, яка розіб'є тобі серце, ніж сидіти вдома 

і лаятися на телевізор» (Беґбеде Фредерік). 

«Кожному потрібен хтось, хто його вислухає» (Чак Паланік «Привиди»). 

«Чому люди, як правило, уникають самотності? Тому що наодинці з 

собою лише деякі насолоджуються приємним товариством» (Carlo Dossi). 

«Коли я зрозумів, що не знайду людини, схожу на мене, я просто 

перестав заводити дружбу з людьми» (Курт Кобейн). 

«Самотність — це коли в будинку є телефон, а дзвонить будильник» 

(Фаїна Георгіївна Раневська). 

«Тиша… Вона завжди поряд з самотністю». 

Залежно від контексту та обставин стан тиші у нашій свідомості 

розкривається по-різному. Наприклад, хвилина мовчання має особливий сенс для 

вираження пам'яті жертвам війни. А що означає мовчання для артиста? Чи 

художника? Чи пам'ятаєте ви, коли востаннє були в тиші? Ми вирішили з різних 

боків подивитися, що означає тиша, і як вона може допомогти нам.  

Уявіть собі, що ви перебуваєте на ретриті або медитації в закритому 

буддистському храмі, де не можна вимовити жодного слова. Вас оточує цілковита 

тиша. А потім ви виходите на вулицю в потік гучних сирен автомобілів, мопедів, 

музики та телефонних повідомлень. Шум довкола нас значно збільшився з 

минулого століття. Але це пов'язано не з гучністю міст, транспорту або торгових 

центрів, що ростуть, але з інтенсивністю. Шум проник у ті сфери життя, які 

раніше людина залишала для усамітнення. Наприклад, коли ми хочемо 

розслабитися, ми найчастіше заходимо у соціальні мережі, найбільший епіцентр 
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інформаційного шуму. Навіть якщо ми вирішимо не використовувати медіа, ми 

все одно будемо оточені джерелами інформації, чи то банер у метро, чи музика в 

кафе. 

«Звук нав'язує вам історію», – писав Джордж Прочник, американський 

психолог і дослідник, – «і це завжди чиясь історія».  

«Ми забули про те, про що все ще пам'ятають гори, рослини та звірі. Забули 

бути - бути в тиші, бути собою, бути там, де життя, - Тут і зараз.» – 

Екхарт Толле німецький письменник (1948) 

«Пам'ятайте, тиша — іноді найкраща відповідь на запитання», – Далай-

лама XIV духовний лідер буддистів-ламаїстів 1935. 

У східній філософії мовчання тісно пов'язане з показником мудрості та 

самопізнання. Ми можемо згадати таку практику, як віпасана у буддизмі. Це 

давня техніка медитації, яка за переказами була винайдена самим Буддою. 

Віпасана зазвичай триває 10 днів і проходить у місцях подалі від цивілізації. 

Учасники повинні дотримуватись повної безмовності, будь-які форми 

спілкування з іншими людьми забороняються, у тому числі використання 

гаджетів. Така медитація, досить тяжка для будь-якої людини, спрямована на 

очищення розуму. Нині філософія медитацій міцно освоїлася у світі технологій. 

Ми бачимо спеціальні додатки, курси, подкасти, які можна використовувати для 

досягнення внутрішньої паузи та тиші. Але ми повинні враховувати, що 

програми для медитацій не завжди пов'язані з буддійською філософією чи 

наукою. У тому числі заклик до мінімалізму та тиші парадоксально 

супроводжується значним зростанням таких ресурсів, які борються за нашу увагу 

так само, як і будь-які інші компанії. 

«Коли тобі погано – прислухайся до природи. Тиша світу заспокоює 

краще, ніж мільйони непотрібних слів». Конфуцій древній мислитель та 

філософ Китаю 551-479 до н.е. 

 

 

https://www.brainpickings.org/2015/08/31/remembering-oliver-sacks/
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Анотація: аналіз філософії як неповторної форми духовного освоєння в 

житті кожної людини. Пошук і сенс відповідального чинника розвитку 

майбутнього покоління в трактатах Конфуція та Оґюста Конта. Визнання 

переваг і недоліків ідеологій великих мислителів в рамках двадцять першого 

сторіччя.  

Ключові слова: Конфуціанство, соціологія, світосприйняття, 

самоідентифікація, протеїзм, типологізація світу, геоцентризм.  

Філософія – що це? Для когось: сенс існування, невирішене питання або 

дійсність реального буття… незліченні скитання в пошуках істини чи абсурдні 

пошуки того, чого фактично немає? Насправді, філософія завжди була з’єднана 

міцним мотузком з життям людини. Вона і досі слугує нам неповторною формою 

духовного освоєння нашого місця в безмежному Всесвіті думок і сперечань. Ця 

унікальна ідеологія, яка була започаткована великим давньогрецьким 

мислителем – Піфагором – ще в 6 столітті до нашої ери, донині вважається 

вагомим життєвим орієнтиром людства. І в чому ж секрет вічної актуальності 

філософії?  

Наш світ на стільки різнобарвний і феноменальний своєю неповторністю, 

що не виникає жодних здивувань, щодо кількості кардинально різних 

переконань. Починаючи від системи управління «Лі» китайського мислителя 

Конфуція і завершуючи повчальними настановами про істину речей 

французького філософа П'єра Абеляра. 

Якщо розглядати першого мудреця, то ми зможемо зрозуміти чим, все ж 

таки, фундаментальні принципи пізнання світу чіпляють сьогодення. Кун Фуцзи, 

в першу чергу, заклав духовні підвалини для морального виховання 

підростаючого покоління. Він приділяв особливу увагу вихованню особистості 

як цілісного елементу всього суспільства. Його модель вчення про гуманність, 

любов до оточуючих, ідеальні стосунки, особливу пошану і верховенство добра, 

захищаючого непорушність справедливого закону, протягом багатьох століть не 

перестає слугувати прикладом для сучасного суспільства. Конфуціанство 
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розкриває сенс життєвого шляху, передбачаючи незмінні уявлення вищої 

моральності чесної людини. Взяти до уваги, хоча б, одну з тисячі безцінних 

настанов Конфуція: «Зустрiвши гiдну людину, намагайтеся зрiвнятися з нею; 

зустрiвши негiдну, заглиблюйтесь у себе.»1*.    

Філософ намагався викорінити проблематику хабарів, неповаги до 

оточуючих, масштабної злості і жадібності людської натури. Ці вади не 

полишили суспільство навіть в двадцять першому сторіччі. Одначе, вивчаючи й 

детально поглиблюючись в те чи інше світорозуміння мислителя, особистість 

змінює свої уявлення, стереотипи та міркування щодо найважливіших життєвих 

цілей. Ми аналізуємо певні погляди різних філософів, забираючи частинку 

їхнього бачення собі, будуючи з цього неперервну картину дійсності та уяви.  

Тобто, філософія змушує не тільки розмірковувати про сенс буття, 

типологізацію світу, геоцентризм… Ні. Ця дисципліна залишає після себе 

незгладимий відбиток у суспільстві. Стає відповідальною за подальший розвиток 

всього людства. Адже, від однієї неповторної думки великого митця може 

перегорнутися сторінка людської історії на новий етап культивування.   

Прикладом цього може слугувати вчення відомого французького філософа 

Оґюста Конта: «Наша найнебезпечніша хвороба полягає в глибокому 

розбіжності умів щодо всіх основних правил, непохитність яких є першою 

умовою соціального порядку»2*. Він висунув ідею соціології про функціонування 

розвитку цілого суспільства як окремого явища. Конт стверджував, що 

соціологія повинна вирішувати завдання проблем соціуму так само, як це 

виконують науки в галузях знань. Таке упередження можна вважати за протеїзм. 

Оґюст був переконаний в тому, що головна проблематика суспільства всіх часів 

– це війна між собою… війна між ідеалами і природньою сутністю нашого єства. 

Мислитель розмірковував про способи вдосконалення розвитку спільноти.  

Проте, не всі люди відкриті власному світосприйняттю. Не кожна 

особистість ладна руйнувати застарілі стереотипи і вдосконалюватися разом з 

сучасністю… Збагачувати свій духовний, інтелектуальний та моральний стан. 
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Хоча, дійсно, філософія дає нам неймовірну змогу самоідентифікуватися і 

перетворитися на унікального творця, котрий буде нести своє бачення у Всесвіт.   

Бо, неабияка відповідальність полягає на плечі не тільки давнього 

мислителя Конфуція перед ідеологією, яку він вніс в історію людства або 

сперечання Конта про покращення нашої істоти, а ще й переконань самих людей.  

Вся філософія тісно переплітається ниткою Аріадни, зв’язуючи 

відповідальністю нові покоління перед наступним етапом тріумфального 

розвитку або нищівного регресу суспільства. 

Список використаних джерел 

1. Конфуцій.  «Вислови». Глава 4. Вірш 17.  

2. Огюст Кост. URL: 

https://ru.wikiquote.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D1%8E%D1%81%D1%82_%D0

%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82 

3. Філософський словник / за ред. І. Т. Фролова. Москва, 1991, с. 201-202. 

URL: http://www.hrono.ru/biograf/bio_k/konto01.php 

4. Подольська Є. А. П 44 Філософія. Підручник.– Київ : Фірма «Інкос», 

Центр навчальної літератури, 2006. С. 63, С. 252, С. 253. 

5. П’єр Абеляр. URL: 

http://wikipedia.ua.nina.az/%D0%9F%27%D1%94%D1%80_%D0%90%D0%B1%

D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%80.html 

6. Що таке Конфуціанство? URL: 

https://www.gotquestions.org/Ukrainian/Ukrainian-confucianism.html 

7. Патлайчук О. В., Ступак О. П., Макарчук О. М. Загальне й особливе у 

взаємодії культур: освітній контекст / Social sciences: history, modernity, the future, 

EU experience. Wloclawek : Kujawska Szkola Wyzsza, 2019. P. 78-83. 

 

 

 

 

 

https://ru.wikiquote.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D1%8E%D1%81%D1%82_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikiquote.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D1%8E%D1%81%D1%82_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82
http://www.hrono.ru/biograf/bio_k/konto01.php
http://wikipedia.ua.nina.az/%D0%9F%27%D1%94%D1%80_%D0%90%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%80.html
http://wikipedia.ua.nina.az/%D0%9F%27%D1%94%D1%80_%D0%90%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%80.html
https://www.gotquestions.org/Ukrainian/Ukrainian-confucianism.html


 

579 
 

Podyma A. Y. 

group 1421 

Admiral Makarov National University of Shipbuilding 

Mykolaiv, Ukraine 

anhelinapodymaa@gmail.com 

Patlaichuk O. V. 

Candidate of Philosophy Sciences,  

Associate Professor at the Department of social-humanites studie 

Admiral Makarov National University of Shipbuilding 

Mykolaiv, Ukraine 

oksana.patlaichuk@nuos.edu.ua 

 

The modern interpretation of general philosophical problems 

(Philosophy - a responsible factor in the development of future generations) 

 

Annotation: analysis of philosophy as a unique form of spiritual development in 

the life of every person. Search and meaning of the responsible factor of development 

of the future generation in the treatises of Confucius and Auguste Comte. Recognition 

of the advantages and disadvantages of the ideologies of great thinkers in the twenty-

first century. 

Key words:  Confucianism, sociology, worldview, self-identification, proteism, 

typology of the world, geocentrism. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:anhelinapodymaa@gmail.com
mailto:oksana.patlaichuk@nuos.edu.ua


 

580 
 

УДК 1.17:171 

Сверлович М. М. 

група 5631м 

Національний університет кораблебудування 

 імені адмірала Макарова 

Миколаїв, Україна 

Патлайчук О. В. 

кандидат філософських наук, доцент  

кафедри соціально-гуманітарних дисциплін  

Національного університету кораблебудування  

імені адмірала Макарова 

Миколаїв, Україна 

oksana.patlaichuk@nuos.edu.ua 

 

Техніка без людини, або людина без техніки? 

 

В статі розглянуто вплив техніки на людину, на особистість, визначено 

аспекти їх взаємовпливу. Висвітлено виклики, які робить технічний прогрес 

розвитку людських якостей. Визначено небезпечні аспекти технічного прогресу 

для формування світосприйняття особистості. 

Ключові слова: технічний прогрес, розвиток особистості, становлення 

особистості. 

Протягом всього часу, техніка набирала значних обертань у своєму 

розвитку. Дякуючи новим технічним можливостям, людство може позбавити 

себе від зайвої праці. Комп’ютерні системи вимірювання та обслуговування 

інформації, роблять значні кроки вперед, залишаючи людину позаду, що і є 

основною проблемою на сьогоднішній час.  

Однією з найважливіших проблем, якою займається філософія техніки, є 

проблема і концепція людини, що створює і використовує техніку. Кожен день, 

людина намагається оновити можливості техніки, та заради чого? Операючись 

на силу техніки та її інтелект(якого немає), людство  нарекає себе на страшні 

наслідки.  

mailto:oksana.patlaichuk@nuos.edu.ua
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В даний час, особливість цієї проблеми пов'язана з безмежною 

технологічної міццю, наявної в розпорядженні людини. При цьому число людей, 

яких зачіпають технічні заходи або їх побічні ефекти, збільшилося до величезної 

величини. Люди, які впадають до впливу «енергетичного поля» цієї проблеми, 

вже не мають змогу бути людьми. Спілкування: вербальне та не вербальне, 

емоції, почуття. Комунікація між людьми є основним завданням для розвитку 

кожного. Працюючи з технікою, мі беремо на себе лише 20% тих проблем, які 

треба долати, все останнє виконує за нас техніка: Комп’ютери, інтернет, 

мобільний телефон, Apple Pay і т.д.  

Щодо природних систем, то з використанням техніки, вони самі несвідомо 

стають предметом людської діяльності. Людина своїм втручанням може їх 

постійно порушувати і навіть руйнувати. Це абсолютно нова ситуація, ніколи 

раніше людина не володіла такою міццю, щоб бути в змозі знищити життя в 

частковій екологічній системі і навіть у глобальному масштабі або вирішальним 

чином довести її до виродження. Тому суспільство не повинно без попередньої 

експертизи виробляти все, що може виробляти, не повинно робити все те, що 

воно може робити, і, безсумнівно, не відразу ж після відкриття нових технічних 

можливостей. 

Хочеться вірити, що з роками еволюції, людина стане предметом 

відновлення навколишнього середовища, економічного стану своєї країни, та 

буде виховувати нове покоління передаючи йому розум та силу. Якщо, звернути 

увагу на сучасне покоління, можна зробити тільки од н висновок, - людиною 

керує техніка, а не навпаки. На сьогоднішній день, чим більше та швидше 

розвивається техніка, тим більше сучасна молодіж впадає у «електронну 

павутину». Під «електронною павутиною» – я маю на увазі лінь, проста лінь, 

через всі технічні забезпечення.  

Американський дослідник та вчений – Т. Веблен, започаткував 

оптимістичну оцінку розвитку техніки яку резюмують в різних варіантах 

концепції технократизму. Безперечно можна сказати, що для такої оцінки є свої 
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підстави. Ми справді можемо побачити як технічний розвиток яскраво впливає 

на світову екологію, науку, досягання великих знань. Щодо медицини – то на 

сьогоднішній день, завдяки цьому самому розвитку, ми маємо змогу лікувати 

тяжкі хвороби, мі навіть знайшли вихід в тяжкої ситуації з вірусом – «COVID – 

19». Але громадськість непокоїть те, що за кожним новим поворотом у науково-

технічному поступі виникають нові небезпеки, причому масштаб їх загрози 

зростає, і наперед невідомо, чим повинно буде людство розраховуватися за 

чергову технічну вигадку. 

Хочеться також звернути увагу на соціальний егоїзм, який приносить із 

собою світовий розвиток техніки. Людство знову таки не застраховане від 

авантюристичних кроків соціально-політичному аспекті. Нарешті, розвиток 

техніки веде до дедалі більшого його проникнення у психологічні сфері 

людського життя. Тут виникають застереження морального і гуманістичного 

характеру: чи не призведе цей розвиток до тотального контролю за людьми з 

боку інформаційно-поліцейських служб? До тотального контролю за думкою? 

Зараз для того, щоб розплатитися за покупку у магазині, як мінімум 

потрібно мати гроші. Гроші – це засіб виживання, фінансова зброя. Якщо раніше 

гроші мали вид тільки паперового образу чи виготовленої із золота монети, то 

зараз, у деяких випадках, гроші неможливо побачити, взяти в руки, а значить, 

сам контроль знижує свій рівень. Усім відомі Apple Pay, Google Pay, Приват 24 – 

з одної сторони допомагають людині навести порядок у своїх фінансових 

просторах. За це, ми безпосередньо вдячні техніці, але той факт, що ми 

перекладуємо частину своєї відповідальності на так звані – сервіси, говорить про 

те, що сам контроль знижується і не тельки ми, маємо доступ до нашої фінансової 

кишені. 

Така назвка як – технофобія – пішла від песимістичного напряму оцінки 

техніки. Марно очікувати добра від розвитку науки і техніки. Цей висновок, 

роблять прихильники оцінки песимістичного напряму і висувають наведені 

раніше аргументи. На їх думку, цей розвиток не приведе ні до чого іншого, крім 
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перетворення самої людини на елемент технічних пристроїв. Людина вже 

відлучилася від натуральних форм та проявів життя, від природи, а надалі ця 

тенденція стане панівною. Комп’ютери та техніка в цілом, не принесе людині ані 

щастя, ані добра чи розуму, вона не зоробить людину ідеальною та не зможе 

врятувати від самої смерті, якщо смерть повина бути. Планета Земля поступово 

стане непридатною для життя, і, отже, бажання людини досягти благополуччя за 

допомогою техніки призведе до її виродження.  

Нові технічні виклики дарують нам кермо на собою, чи намагаються 

приборкати людство?  Головне питання над яким требі подумати, - «Людина для 

техніки чи техніка для людини?». 
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Еquipment without humans, or humans without equipment? 

 

The article considers the impact of technology on man, on the individual, 

identified aspects of their interaction. The challenges posed by technical progress in 

the development of human qualities are highlighted. Dangerous aspects of technical 

progress for the formation of worldview of the individual are identified. 

Key words: technical progress, personality development, personality formation. 
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Філософське дослідження проблеми збереження морських екосистем 

 

Океан визначає вплив глобальних систем, які роблять Землю придатною для 

життя людства. Наша дощова та питна вода, погода, клімат, берегові лінії, 

велика частина нашої їжі та навіть кисень у повітрі, яким ми дихаємо, – все 

зрештою надається та регулюється морем. Раціональне використання цього 

найважливішого глобального ресурсу є запорукою стійкого майбутнього. 
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Ключові слова: морське середовище, біорізноманіття, забруднюючі 

речовини, мікропластик, коралові рифи. 

Світовий океан грає одну з провідних позитивних ролей у житті людини, у 

тому числі завдяки кліматичній системі. Завдана океану шкода має далекосяжні 

наслідки з погляду продуктивності, різноманітності видів та життєстійкості. За 

останні роки антропогенне навантаження на акваторії нашої планети 

збільшилося, що призвело до виснаження біологічних ресурсів океану, 

погіршення кліматичної обстановки та забруднення великої кількості 

прибережних територій і це є актуальною проблемою.  Діяльність, що 

здійснюється у океані, створює загрозу для людства та гідробіонтів [1]. Метою 

роботи є розкриття проблеми забруднення та збереження, а також шляхів 

вирішення проблем морських екосистем. 

Забруднювачі, що потрапляють у прибережні води, можуть накопичуватися 

через харчовий ланцюжок в морських організмах, знижуючи життєздатність 

екосистеми і створюючи загрозу здоров'ю людей, які споживають забруднені 

морепродукти. В останні роки збільшилася кількість випадків шкідливого 

цвітіння водоростей, у процесі якого можуть утворюватися токсини. В океанах 

накопичуються деякі види пластмас, що повільно розкладаються. За одними 

оцінками, у Світовому океані дрейфує 5,25 трильйона частинок пластмаси 

загальною вагою 250 000 тон, включаючи мікропластик (частки пластмаси 

менше 5 мм). Його джерелами є більші шматки пластмаси, які руйнуються в 

результаті атмосферного впливу або розпаду, таблетки, що використовуються 

при виготовленні пластмас, добавки для засобів для чищення та косметичної 

продукції, синтетичний одяг. Через малі розміри мікропластику його можуть 

прийняти за планктон різні морські організми – двостулкові молюски, мідії, 

риби. Разом з забруднювачами, що накопичилися на ньому, мікропластик може 

переміщатися по всьому харчовому ланцюжку [2]. Скидання сміття в океани 

впливає на біорізноманіття: тварини можуть  постраждати фізично, що може 

призвести до смерті чи втрати здатності до розмноження. Крім цього, морське 
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середовище є місцем проживання неймовірної кількості живих організмів, 

наприклад коралові рифи – одна з найрізноманітніших екосистем на планеті[1, 

3]. За останні 30 років світ втратив понад половину всіх коралових рифів: ще в 

1980-х їхня загальна площа становила близько 600 тис. кв. км. Близько 20% з них 

були знищені, та можливості їх відновлення відсутні. Ще 24% рифів піддаються 

безпосередньому ризику загибелі в результаті діяльності людини. За оцінкою 

Інституту світових природних ресурсів, понад 60% коралових рифів 

перебувають під загрозою зникнення. А вже до 2030 року ця частка може 

перевищити 90%, а до 2050 – 100%. Інтенсивність зникнення коралових рифів 

наведено у табл. 1.1. 

Таблиця 1.1 -  Зникнення коралових рифів 

Регіон Частка від світової площі, 

% 

2011 р. 2030 р. 2050 р. 

Південно-Східна 

Азія 

28 94 99 100 

Тихий океан 26 48 89 100 

Австралія 17 14 90 99 

Індійський океан 13 66 88 100 

Атлантичний океан 10 75 90 100 

Близький Схід 6 65 88 100 

Увесь світ 100 61 92 100 

 

55% коралових рифів у всьому світі страждають від рибальства, що істотно 

скорочує популяцію травоїдних риб. Це призводить до надмірного зростання 

водоростей, через що коралові поліпи гинуть [3]. 

 Дослідження «природних архівів», наприклад донних відкладень, коралів і 

раковин, проливають світло на історію забруднень морських екосистем. Так, у 

лабораторії радіометрії МАГАТЕ методами геохронології із застосуванням 

свинцю-210 та цезію-137 реконструюється історія екологічних змін, яку 
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зберігають відкладення та корали [1]. Такі дослідження допомагають оцінити 

темпи забруднення прибережних та морських екосистем. Завдяки своїм 

лабораторіям навколишнього середовища МАГАТЕ відіграє істотну роль як у 

дослідженнях, так і в навчанні методів моніторингу небезпечних забруднювачів 

та біотоксинів у морепродуктах.  

Стійкість відкритого океану та глибокого моря може бути досягнуто тільки 

за допомогою міжнародного співробітництва з захисту вразливого середовища 

проживання [1, 3]. Необхідно створити всеосяжні, ефективні та керовані на 

рівноправній основі системи зон, що знаходяться за державною охороною, що 

допоможе зберегти біорізноманіття та забезпечити стійке майбутнє рибальської 

промисловості. 

На місцевому рівні при купівлі продуктів або вживанні морських продуктів 

необхідно робити вибір, що враховує інтереси океанів, і вживати лише ті 

продукти, які нам необхідні. Гарним початком буде покупка сертифікованих 

продуктів. Внесення невеликих змін у повсякденне життя, наприклад 

використання громадського транспорту та вимикання живлення 

електроприладів, дозволяє заощадити енергію [1]. Подібні дії допомагають 

скоротити вуглецевий слід – фактор, що сприяє підвищення рівня моря. 

Необхідно скоротити використання пластмасових продуктів до мінімального 

можливого рівня та організувати прибирання берегових зон. Що найважливіше, 

ми можемо розповсюджувати інформацію про важливість морської флори та 

фауни та про те, чому необхідно їх захищати. 

Таким чином, забруднення морського середовища та втрата морського 

біорізноманіття надають негативний вплив на життєздатність морських 

екосистем, наявність рибних запасів та інших природних продуктів морського 

походження, що виявляються шляхом біологічних досліджень морських глибин 

Передбачається, що результати такого впливу несприятливо позначаються на 

здоров'я та благополуччя людини як у короткостроковій, так і в довгостроковій 

перспективі. 
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Philosophical study of the problem of preservation of marine ecosystems 

 

The ocean determines the influence of global systems that make the Earth suitable 

for human life. Our rain and drinking water, weather, climate, coastlines, most of our 
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food, and even the oxygen in the air we breathe are ultimately provided and regulated 

by the sea. Rational use of this vital global resource is the key to a sustainable future. 

Key words: marine environment, biodiversity, pollutants, microplastics, coral 

reefs. 
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Проблеми сучасного суспільства у філософському контексті 

 

В статті розкрита проблема філософії і культури, додані особисті 

міркування. Розсказано про проблеми останніх століть, та сучасного суспільна, 

зроблені висновки по темі.  

Ключові слова: філософія, культура, людина, суспільство. 

Постановка проблеми: Сучасність і культура філософії мають свій масштаб. 

Звичайно, сучасною філософією вважають кінець 19 століття, в цей час з'явилися 

багато форм філософствування, які через декілька років стали найпоширеними і 

кращими в Європі 20 століття, основні ідеї яких роздивляються й в сьогодення. 

Це століття є особливим етапом у розвитку суспільства. Наш сучасний світ та 
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його люди відрізняються суперечливістю, конфліктами, соціальними процесами 

та змінами. Двадцяте століття, це час, коли відбувається зародження глобальних 

соціальних проблем. 

Мета статті: Все це не могло не позначитися на тих питаннях, які були 

просовані філософами. Філософська концепція 20 ст. виступає як громадне 

явище й могутнє багатоголосся етносоціальних світоглядних ментальностей. 

Сучасна філософія є часткою світової культури і має статус вселюдської 

цінності. її вивчення дає ключ до розуміння багатьох усього, що відбувалось і 

відбувається в культурному житті суспільства, його діалогах, на які сьогодні 

орієнтується наша Україна. З'явилися проблеми обширної ідеалізації культури, 

оскарження щодо небезпеки, яку породила сама культура, яка потім загрожувала 

людині. Причиною стала влада культури над сущим, яке становить основу будь-

якої творчості людини. Часто згадувалось, що останнім часом уся влада над 

природою і особисто людиною зростає, а відповідальність совісті часто не 

встигала за усім цим. Гарантій використання влади над цим не стало. Була лише 

впевненість у тому, що свобода сприятиме правильному вибору, а добра воля 

стане складовою душі й характеру, хоча й реальна людина не готова була до 

зростання особистої влади людини. Жорсткість у своій первісній формі була 

знищена, з'являлась тільки у деяких надрах культури, і стихією цього стала влада. 

Людина повернулася до проблем з хаосом. Зникало співчуття один до одного, 

виникала індиферентність, зарозумілість та звичайна байдужість, які вже 

кваліфікуються як норма. Люди втрачали родинність, гуманізм що розхитувал 

основи культури соціуму. Лише культура могла врятувати людину. І 

розпочинати потрібно кожному з себе, з виховання своєї доброчесності і 

толерантності. Культура народів завжди є їх національною традицією. Історія 

нашої культури свідчить також про нашу глибинну народність. 

 Актуальність роботи: Усі народні думи, пісні, танці, мистецтво виявляють 

особливу чарівність культури українського народу. Такому високому рівню 

культури в Україні ще давно сприяли давня традиція книгописання, 
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орієнтованість на провідні культурні центри, християнська культура, вплив 

академій. Творчість Шевченка, Сковороди, Франка, Українки та багатьох інших 

мислителів та митців України визначали в творах глибоко гуманістичної 

культури та орієнтованість на людину, її самопізнання та свободу. Боротьба за 

незалежність виховала у народу свою особисту волелюбність. Історичний 

приклад Запорізької Січі у втіленні свободи та демократичного устрою життя 

надихав наступні покоління українців та інші народи. Осмислення культури в 

філософії наближає нас до екзистенції людського сьогодення і буття – 

безпосередньо, унікально-особистістне переживання власного існування та 

майбутнього. Якщо згадти, що філософське осмислення людини неможливе поза 

його філософським осмисленням культури, ми розуміємо що розкрити способи 

ставлення людини для світу не так вже й складно. Треба тільки осмислити 

цінності, що притаманні їй, особливості внутрішнього світу особи. Тобто, 

філософія культури окреслює те, що важливе для філософського пізнання 

людини. Саме тому філософія культури так тісно пов’язана з герменевтикою, 

екзистенціальною та антропологічною філософією. 

 Вклад результатів дослідження: Філософія культури є галуззю усього 

гуманітарного пізнання, кладовою самої системи культури народів. Культурний 

та цивілізаційних діалог людей передбачає толерантність та загальнолюдські 

цінності як основу спілкування в культурі. Головне, що таке спілкування має 

бути для взаєморозуміння народів, культур, різних цивілізацій та навіть 

субкультур. Плідний приклад прагнення до цього виявили відомі українські 

філософи, які зовсім нещодавно обговорювали невизначені питаня стосовно 

власної культури та історії людини, назвавши тему спілкування як «Єдність світу 

та багатоманіття культур». 

Висновки: Значення філософії у житті людини, звичайно, беззаперечне, ця 

наука є і буде. Її вивчення допомагає систематизувати багатий досвід, 

сформувати впорядковану систему знань про наш різноманітний світ, особисту 

систему цінностей та орієнтирів людини. Філософія допомагає людині 
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почуватися вільною, незалежною від зовнішніх впливів на її особисте та фізичне 

життя, оскільки, знаючи закони світобудови, може до них пристосуватись згідно 

умов. Для людини в культурі має вирішальне значення не сам предмет, а його 

ідея. При цьому цінність ідеї, що втілена в тій чи інший об’єктивованій формі 

культури, визначається тим, як ідея втілює в себе благо для людини. Сам собою 

предмет культури не має ніякої цінності, якщо не є втіленням високих почувань 

людини. Найдовершеніші зразки культури не є такими завдяки своїй “мертвій 

об’єктивній формі”, а тільки завдяки ідейному змісту, що знайшов втілення в 

сучасному житті і культурі. 
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Problems of modern society in a philosophical context 

The article reveals the problem of philosophy and culture, added personal 

considerations. It tells about the problems of recent centuries, and modern society, 

conclusions are drawn on the topic. 
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Філософія самопізнання і саморозвитку: спроба авторського 

осмислення 

 

Самопізнання. Здавалося, що може бути ще простіше? Та це так здається 

тільки на перший погляд. Погодьтеся, доволі часто вам доводиться спостерігати 

таку ситуацію: людина працює на тій роботі, яка їй не приносить морального 

задоволення або робила щось, що їй не подобалося, через власне бажання. 

Знайомо? Можливо це торкалося і вас самих. Запитайте себе: «Це саме те, до 

чого я йшла стільки років?», «Це саме те, що я хотіла?», «Я щаслива?». Якщо 

ваша відповідь була «так», то я щиро рада за вас, а якщо ж інша, то можливо моя 

доповідь вас на щось надихне. Отож, самопізнання. Спочатку розберемося, що ж 
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воно означає. Для мене, самопізнання – це пізнання самого себе, свого 

внутрішнього світу, усвідомлення того, що хочеш саме ти. Ти ніби відкриваєшся 

сам для себе і вивчаєш себе. Ти можеш знайти себе у книжках, фільмах, цитатах, 

музиці. Якщо до мене, то я кожного дня пізнаю себе. Я люблю читати книги. Так, 

я можу сказати, що вони змінили мене, мої погляди. І завдяки їм я стала тою, 

якою є зараз. 

«Єдина людина, з якою ви повинні порівнювати себе, це ви в минулому. І 

єдина людина, краще за яку ви повинні бути, це та, якою ви є зараз». 

Зигмунд Фрейд 

 «Музика була зі мною завжди: коли мені добре, і коли мені погано, вона 

допомагала й підтримувала. Надихала мене на творчість і просто змушувала 

жити…» 

Брайанна Рід 

Сядь і задумайся: «Чим би ти хотіла займатися?», адже від життя ми повинні 

отримувати якомога більше позитиву! Живи прямо тут і зараз. Мрій. Кохай. 

Досягай цілей. Життя занадто коротке, тому використай відведений тобі час 

правильно. А найголовніше – знайди себе. Пізнай себе. Знайди час для себе. І 

саме з тієї миті ти станеш по-справжньому щасливою. 

«Ти можеш бігти, бігти дуже швидко і далеко, але від себе нікуди не 

дінешся».   

Сесілія Ахерн 

«Найвища наука - це навчити людське серце самопізнання через співчуття 

і гнів; і чим глибше це самопізнання, тим людина мудріша, справедливіша, 

щиріша, терпиміша та добріша». 

Персі Біші Шеллі 

«Тільки шлях самопізнання веде на вершину душевного благополуччя». 

Роман Подзоров 

«Дуже важливо знати: будь-яке розчарування, будь-яка незадоволеність 

можуть служити ключем до дверей самопізнання і, отже, до власної зрілості». 
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Макс Люшер 

«Людина властива до самопізнання. Чим довше ми живемо, тим більше 

пізнаємо себе як особистість і починаємо все менше й менше повторювати 

вчинки оточуючих. Наші мрії та цілі стають реальнішими, а коло спілкування 

звужується». 

Хума 

Саморозвиток та самореалізація. Проблема самореалізації існує на всьому 

протязі історії. Важливе значення вона має, як для великих соціальних груп, так 

і для конкретної людини. Як правило, самореалізація особи пов’язана з 

саморозвитком людини як переважно духовної істоти. В цьому випадку одним з 

основних для iндивiда с питання про те, як залишитися активним членом 

суспільства і, в той же час, досягти глибинних рівнів свого «Я». 

На межі між дитинством і юністю напевно всi задавали питання «Хто я?», 

«що для мене є головним у житті?», «Що я вмію, можу й чого менi потрiбно 

навчитися?», «Що я хочу від себе, близьких людей, вiд усього світу?» 

Самореалізація – втілення задатків людини, її потенціалу та талантів через 

певну діяльність. Життєва необхідність як спосіб усвідомлення свого мiсця в 

життi та суспільстві, ефективного використання задатків з метою проявити себе 

в цьому світі. Метод самовдосконалення та розвитку особистості. 

Головні завдання самореалізації 

• Пізнання себе самого, власного «Я». 

• Прийняття своєї індивідуальності. 

• Усвідомлення тимчасової стійкості. 

• Формування вірної оцінки. 

• Розвиток талантів. 

Можна виділити кілька рiзновидiв самореалізації, які взаємопов’язанi мiж 

собою і повинні бути в житті людини. Головними каталізаторами їх розвитку 

стають виховання та навчання дитини, якi закладають модель її поведінки в 

майбутньому. 
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Види самореалізації: 

➢ Пособистісна. 

➢ Творча. 

➢ Професійна. 

➢ Соціальна. 

Особистісна самореалізація.  

Кожна людина, позиціонуючи себе, як особистість, прагне до поваги, 

розуміння, схвалення своїх вчинків. У зв’язку з цим людина вибир кiлька 

можливих стратегій свого життєвого шляху: прагнення до благополуччя та 

матеріального достатку: успішність у підкоренні «вершин», кар’єрний picr: 

розвиток своïх умінь і навичок, включаючи хобі. 

Творча самореалізація.  

Шедеври світової культури, досягнення науки і техніки – результат творчої 

самореалізації. Прагнення створювати щось нове пов’язане з еволюцією 

людського виду. На думку Фахівців, творити може кожен нас. Це може бути 

поезія, проза, живопис.скульптура, графічний дизайн, ліплення, вироби з металу 

і дерева, вишивка. 

Професійна самореалізація. 

Робота займає значну частину нашого життя. Успіх на роботі також 

важливий для більшості людей. Цiлi професійної самореалізації: почуття 

приналежності до певної спільноти людей; прагнення знайти своє місце в 

службовій ієрархії; бажання бути визнаним серед колег; розуміння своïх сильних 

і слабких професійних сторiн; планування свого майбутнього. 

Соціальна самореалізація.  

Пов’язана з набуттям загальноï цiальноï успішності в тій кількостi, яка 

необхiдна конкретному індивідууму для вiдчуття щастя, близькостi, безпеки. 

Щоб домогтися успіху в соціумі можна йти зовсім різними шляхами. Стати 

першокласним співробітником, бути приватним підприємцем, займатися 
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акторською або будь-якою іншою діяльністю. Включає також допомогу іншим у 

вигляді добродійності, волонтерство, дружбу і, звичайно, сім’ю. 

Філософське вчення Сковороди «Без бажання все важке, навіть 

найлегше» 

Важливу роль в цьому відіграло його навчання в Киево-Могилянськiй 

академiï, де значного впливу набули просвітительські традиції. Сковорода 

вважав, що iдеал суспільства, де кожен реалiзує свої природні обдаровання у 

«сродній працi i дістає насолоду вiд цього, можна втілити в життя за допомогою 

освiти, самопізнання. 

Звідси проголошення самопізнання універсальним засобом перебудови 

світу. Щастя ж доступне всiм i кожному, бо нікого природа не обділила. Варто 

лише відвернути увагу вiд згуби «плотських» жадань та iнтересiв i пізнати в собі 

справжню людину», щоб знайти свое покликання і щастя в сродній праці, яка 

зробить «нужное нетрудным, а трудное не нужный». 

«Якщо, підбиваючи підсумки свого життя, можна сказати: «Я зробив все, що 

міг, я використав всі свої здібностi, я досят тих цілей, які намітив, я слiдував 

своєму покликаннюю, я залишився вірним життевому плану, який я склав в 

юності», - якщо я зможу, не надто грiшачи проти правди, вимовити одну з цих 

фраз, тоді я відчую почуття задоволення, спокою, безтурботності. Чи не це в 

кінцевому рахунку називається щастям?» 

Аналізуючи проблему особового розвитку в соціально психологічному 

аспекті, А. Маслоу розробив ієрархічну теорію потреб, розташувавши їх у 

висхідному порядку – бiологiчнi, екзистенцiальнi, соціальні, престижні і духовнi. 

Він вважає, що потреба в самореалізації – це по суті потреба стати особою, бо 

тільки там, де починаються вищі духовні потреби, починається особа. 

Саморозвиток-процес постiйний, який не має свого завершення. 

Завершений особистісний ріст, навіть якщо такий був би в природі, охоплює в 

себе настільки велику кількість знань, навичок і умінь людини, що для його 

досягнення буде мало і декількох життiв. Для досягнення людиною 
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особистісного зростання недостатньо просто оволодіти певними знаннями – 

потрiбно також уміти застосувати їх на практиці. Тому набагато корисніше буде 

вибрати певну область знань і розвиватися в цьому напрямку. Крім цього в 

процесі особистісного зростання людина повинна знайти почуття глибокого 

задоволення тією справою, якою вона займається. Це дозволить їй стати більш 

відкритою, вiдповiдальною, вільною, сильною, здатною сприймати світ, як 

безліч сприятливих можливостей, а не нескінченних проблем. 
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Релігія і штучний інтелект. Діджиталізація і введення інформаційних 

систем у релігіозному світі 

 

Стаття присвячена актуальній на сьогоднішній день проблемі 

діджиталізації суспільства. Розглядаються технології та розробки цього 

напрямку у сфері релігії та як релігійний світ сприймає цифровізацію. 

Ключові слова: релігія, штучний інтелект, машинне навчання, психічний 

стан, роботи, релігійні програми. 

Штучний інтелект (ШІ) і машинне навчання поступово з'являються в різних 

сферах життя людини, таких як економіка, математика, хімія, медицина, 

виробництво товарів та послуг, фінансів та освіти. Процес цифрової 

трансформації суспільства, переведення тексту, звуку, відео у машинний код, 

автоматизація та машинізація різноманітних процесів, все це можна 

охарактеризувати одним словом – діджиталізація.  Нові технології не обійшли 

стороною навіть таку давню і важку на прийняття змін сферу релігії. В храмах 

різноманітних конфесій запроваджуються інформаційні системи, які дозволяють 

“доторкнутися” до Вищого. Роботи та програми читають проповіді і моляться 
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разом із прихожанами, надають послуги робо-священиків, можуть вислухати 

молитви прихожан, відпустити гріхи, прийняти ваші пожертвування онлайн. 

Можна кинути монету у спеціальний пристрій та запалити багаторазову 

світлодіодну свічку – це турбота про навколишній світ, яка допомагає зменшити 

викиди парникових газів. 

Не всі згодні з тим, що діджиталізація релігійного світу це добре, більшість 

віруючих вважають це неправильним. Проти таких технологічних нововведень 

виступають здебільшого консервативніші священнослужителі та віруючі 

поважного віку. Насамперед, пов’язано не з тим, що вони вважають їх ганебними 

і неприйнятними, а їм важко опанувати всі ці нововведення. Представників 

релігій можуть лякати роботи в храмах, у тому числі тому, що через масове 

мистецтво роботи асоціюються швидше з “Термінатором”, ніж із чимось 

мирним, однак набагато менше бентежать, наприклад, чат-боти для віруючих, які 

так само є проявом штучного інтелекту. Тим часом, дійсно є дуже радикальні та 

спірні включення технологій у релігійні практики. Наприклад, як використання 

ШІ та роботів у храмах при здійсненні молебнів та інших релігійних практиках. 

Прийшов до старої церкви, а вона вже діджиталізувалась і тільки картку з 

гаманця виймай або телефон з безконтактною оплатою, тим паче під час 

пандемії, на паперових грошах переносяться значна кількість мікробів та 

бактерій, або захотів відпустити гріхи, але йти нікуди не хочеться(із-за тої ж 

пандемії наприклад), заходиш на сайт, там на тебе чекає навчена програма робо-

священник, яка хоч і не людина, але вчилась на дуже великий кількості даних, 

вбирала знання і моментами може дати пораду набагато кращу ніж жива людина, 

у такої програми відсутні людські недоліки. 

Технології використовуються у різних релігіях вже не перший рік, у вигляді 

збірок молитв в електронному вигляді або додатків та гаджетів для 

представників різних релігій та конфесій. 

Англіканська церква «навчила» голосового помічника Alexa відповідати на 

релігійні питання, а Ватикан випустив «розумний» браслет-чітки eRosary, який 
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автоматично вважає прочитані молитви та активується, коли людина хреститься. 

Для іудеїв є ШІ-алгоритм Robo Rabbi, який дає користувачам поради, які 

засновані на Торі і покликані зробити людину кращою. 

В одному із старовинних буддистських храмів Кіото – Кодай-дзі, що існує з 

1605 року, – з 2019 року стоїть робот, який зображує богиню милосердя Каннон. 

Це антропоморфний робот із алюмінію, руки та обличчя якого вкриті силіконом 

для надання подібності до людської шкіри. Робот, розроблений токійською 

компанією A - Lab, може зачитувати сутри, супроводжуючи їхньою відповідною 

музикою та субтитрами різними мовами, а також проводити буддистські 

ритуали – наприклад, похоронні церемонії. Інший, вже католицький робот під 

назвою SanTO виглядає як фігура святого із костелу, але при цьому містить 

комп'ютер, мікрофон, сенсори та систему розпізнавання обличчя. Цей робот був 

представлений у 2018 році на виставці релігійного мистецтва в Римі, а також на 

конференції з питань догляду за людьми похилого віку в Німеччині. Він може 

читати проповіді, молитися разом з віруючими і навіть давати поради, цитуючи 

при цьому Святе писання. Розробник робота каже: “Пандемія та локдауни довели 

необхідність такого робота – люди не можуть прийти на богослужіння, але їм 

однаково хочеться поговорити з кимось про віру та помолитися разом.” 

Дуже сильним поштовхом для розгортання інформаційних систем став 

COVID – 19. Соціальна дистанція та самоізоляція, що закликають триматися 

один від одного подалі стали основами життєвого устрою усього світу. Більшість 

представників світових релігій погодилися на обмежувальні заходи, такі як 

проведення масових зборів, але контакт із паствою ж необхідно підтримувати. І 

тоді релігійні лідери звернулися до Zoom, YouTube, Facebook, Instagram та інших 

програм, почали використовувати онлайн-платформи для церкви щоб 

підтримувати зв'язок зі своїми парафіянами, проводити меси чи щоденні 

молитовні читання. На сайтах релігійних організацій з'явилися гіди щодо 

використання різних цифрових інструментів для підтримки духовного життя 

парафіян.  
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Як пише видання dot L.A, до початку пандемії COVID-19 понад 3000 осіб 

користувалися додатком Churchome, з тих пір ці цифри зросли в 500 разів. В одну 

з недільних служб 1,33 мільйона людей приєдналися до віртуальної церкви у 

прямому ефірі. 

Деякі християни перейшли на інтернет-додаток Pray.com, який дозволяє 

надсилати молитовні прохання та робити пожертвування. У березні 2020 р.  

зафіксували 850 тисяч активних користувачів за місяць. У квітні 2020 р. на сайті 

спостерігалося зростання пожертв на 173% та щоденної передплати на 489%. 

Додаток налічує понад 50 000 релігійних громад, 99% з яких є церквами. 

Один із складних аспектів у диджиталізації ісламу пов'язаний із п'ятничною 

молитвою. П'ятнична молитва, або джума-намаз, в Ісламі – обов'язкова 

колективна молитва мусульман, яка відбувається у п'ятницю в мечетях за 

обов'язкової присутності імаму. Між віруючими та імамом не повинно бути 

жодних перешкод. Проте у Британії вирішили все одно транслювати п'ятничні 

молитви, які вважатимуться недійсними у багатьох колах мусульман. У десятків 

мільйонів мусульман стоїть додаток Muslim Pro, що пропонує віруючим 

найрізноманітнішу інформацію – від годин щоденних молитов за місцевим 

часом, направлення на Мекку та тексту Корану десятками мов до 

мусульманських вітальних листівок та адрес халяльних ресторанів. 

Цифрові інструменти дозволили юдеям відвідувати релігійні служби онлайн 

та проводити відеочати з сім'єю та друзями. І це незважаючи на те, що 

використання техніки суворо заборонено у суботу та у релігійні свята. Як же 

вчинили іудеї? Один із головних рабинів Ізраїлю Іцхак Йосеф запропонував 

залишити свої мобільні телефони включеними під час Шаббата. Рабіни заявили, 

що технологія допомагає віруючим у виконанні їхніх релігійних обов'язків, у 

зміцненні зв'язку між сім'ями, а також запобігає розвитку депресії серед літніх 

євреїв. Тому люди, які планують використовувати комп'ютери або смартфони у 

святкові дні, повинні ввімкнути їх та перейти на потрібну програму до початку 

святкувань. 
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Як можна відзначити, швидкість діджиталізації релігійного світу дуже 

зросла за останній рік. Нововведення йдуть на користь та краще сприймаються 

усіма релігійними шарами. Інформаційні системи, програми та роботи значно 

покращують доступність релігії в цілому, підвищують якість надання послуг та 

полегшують життя звичайним віруючим. 
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Феномен довіри у системі управління 

 

В статі розглянуто вплив феномену довіри на фінкціонування системи 

управління, визначено корисні та небезпечні аспекти протилежності «довіра-

недовіра». Висвітлено виклики, які роблять довіру необхідним елементом 

керування системою. Визначено небезпечні аспекти довіри у системній керівний 

діяльності. 

Ключові слова: феномен довіри, розвиток управління, керівна система. 

Довіра/недовіра може розглядатись в різних аспектах.  

Без основна  довіра,  основою якої в основному є стереотипи і міфи, може 

призвести до сліпої віри, що тягне за собою виникнення демагогії, популізму, 

обману, хворобливого синдрому втрачених ілюзій. З іншої сторони відсутність 

або не вміння довіряти є серйозною управлінською проблемою, яка 

унеможливлює взаємодію, буття і інтеграцію спільних зусиль. В цілому  взаємна 

недовіра призводить до того, що потрібно розраховувати лише на самого себе, а 

це призводить до зростання рівнів психічної та соціальної напруги, 

невпевненості та невизначеності в колективі. Відчуття свідомої довіри до себе, 

до людей, до навколишнього світу – фундаментальний камінь здорового 

суспільства.  

Як соціально-психологічний феномен, довіра є специфічним видом 

установки-ставлення до оточуючого світу та самого себе.  

Основною умовою виникнення довіри є ситуативна актуальна значущість 

об’єкта, з яким індивід або група індивідів має намір вступити у взаємодію, та 

оцінка її як безпечної, конструктивної, надійної. Особа в кожній конкретній 

ситуації адресує різним сторонам дійсності і самій собі різний рівень довіри. 

Обґрунтовуючи засади взаємодії управлінця з підлеглими, слід враховувати, 

що в кожному акті конструктивної взаємодії завжди має бути присутній певний 

рівень довір’я, він виступає початковою умовою позитивних міжсуб’єктних 
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відносин. Без достатнього рівня довіри взаємодія стає лише трансляцією змісту 

якої-небудь інформації або переростає в імперативні вимоги, захисні реакції та 

навіть у конфронтацію. Довіра – стрижньовий елемент соціального і 

психологічного благополуччя індивіда і суспільства в цілому.  

Довіра або недовіра до оточуючого світу перебуває у тісній 

взаємозалежності з довірою або недовірою особи чи певного соціального 

суб’єкту до самої себе.  

Співвідношення міри довіри до себе і міри довіри до іншого у взаємодіючих 

суб’єктів породжує різні види довіри, які у свою чергу визначають характер 

міжособової взаємодії.  

Довіру слід вважати першою і початковою умовою існування феномена 

партнерства.  

Аналіз свідчить, що подвійність спрямованості психіки припускає, з одного 

боку, наявність довіри до оточуючого світу як умову взаємодії з ним, а з іншого 

боку – наявність довіри до себе як умову активності. Людина завжди прагне того, 

щоб рівень довіри до світу відповідав рівню довіри до себе, що є гарантією 

відносної цілісності та стійкості особи і діяльності.  

Можна стверджувати, що довіра у відносинах припускає не стільки пізнання 

іншого, скільки залучення іншого або один одного у власний внутрішній світ.  

Важливо виділяти основні психологічні критерії довіри до іншого – 

взаємність, позитивне схвалення, здатність до децентрації, взаємну значущість 

інформації, якою обмінюються, близькість думок і оцінок, ставлення до іншого 

як до себе і деякі інші, які не призводять до «злиття», але дозволяють творчо 

вирішувати завдання, що стоять перед взаємодіючими суб’єктами.  

На основі вищенаведеного можна узагальнити висновки:  

1. Довіра як соціально-психологічне явище є самостійним видом 

установкиставлення, пов’язаною з демонстрацією упевненості в позитивних 

намірах партнера, присутнім у міжособових або міжгрупових відносинах, 

феномен довір’я виявляється безпосередньо в ситуації взаємодії.  
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2. Абсолютизація самодостатності, впевненості лише в своїх силах або 

навпаки – сліпа віра лише в можливості іншого суб’єкта ведуть до деструктивних 

наслідків: у першому випадку людина втрачає зв’язок з оточуючим світом, а в 

другому відчужується від самого себе, втрачаючи зв’язок зі своїми бажаннями, 

потребами, цінностями, покладаючись на іншого стає залежним від нього.  

3. Довіра до іншого суб’єкта є умовою формування його позитивного образу 

та сприйняття його як авторитетного іншого.  

4. Довіра до себе і довіра до інших суб’єктів не існують ізольовано одна від 

одної і тому є феноменами, що мають лише відносно самостійний статус. Міра 

довіри до інших і міра довіри до себе перебувають у динамічному русі.  

5. Вступаючи у взаємодію з іншими, кожен суб’єкт розраховує на 

відповідність власної міри довіри мірі довіри іншого, іншими словами – на 

взаємність. Невідповідність власної довіри і довіри іншого породжує спотворені 

види довіри (недовіру).  

6. Вивчаючи і коректуючи систему довірчих відносин між підлеглим і 

керівником, можна направляти і корегувати виробничий процес, створювати 

сприятливі умови, в яких потенціал кожного суб’єкту взаємодії міг би бути 

повністю реалізований.  

7. Без взаємної довіри суб’єктів не можлива їх взаємодія на партнерських 

засадах.  

8. Для підвищення довіри в системі управління потрібно:  

−дбати про створення дієвого механізму виконання управлінських рішень 

та дотримання законності;  

−усунути внутрішні протиріччя та конфлікти між різними гілками 

управління, які підривають довіру до них; 

−формувати позитивний ідейно-моральний клімат в організації, коли 

надмірне загострення питання, “перетягування каната” наштовхуватимуться на 

осуд як спроби дестабілізації та введення в оману;  

−з одного боку, запобігати продукуванню й поширенню недостовірної, 
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відверто перекрученої, брехливої й провокаційної інформації (схильність до 

маніпулювання як засобу суперництва), а з іншого – штучно не обмежувати й не 

препаровувати інформацію;  

−цілеспрямовано прагнути до створення позитивної колективної думки 

щодо іміджу управлінців. 
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The phenomenon of trust in the management system 

 

The article considers the influence of the phenomenon of trust on the functioning 

of the management system, identifies useful and dangerous aspects of the opposite 

"trust-distrust". The challenges that make trust a necessary control element are 

highlighted. Dangerous aspects of trust in systemic management activities have been 
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identified. 
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Філософія екології як спосіб розуміння взаємин людини та природи 

 

Розглядаються проблеми застосування філософії екології для 

переосмислення взаємин людини з природою. 

Ключові слова: філософія екології, людина, природа, моральність. 

Найвищим рівнем осмислення всіх вимірів існування сучасної екології 

є філософія екології. Вивчення взаємозв'язку філософії та екології багато в чому 

зумовлено необхідністю комплексного, всебічного, свідомого регулювання 

людством своєї діяльності у природному середовищі. Метою даної роботи є 

розгляд філософії екології як способу розуміння людини та її життя. 

 Філософія екології – галузь філософських досліджень, яка акцентує увагу 

на впливі екологічних проблем на методологію сучасного наукового пізнання та 

формуванні основних світоглядних орієнтацій сучасника. Саме в її межах 
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формується «образ екології», тобто сучасне уявлення про різноманітні виміри і 

аспекти екологічного пізнання і екологічної діяльності. Для сучасності 

характерне прагнення повернути єдність людини та природи. Філософія ХХ 

століття рішуче залишила характерне для Нового часу протиставлення суб'єкта 

та об'єкта, людини та природи. Природа почала розумітися як будинок, у якому 

живе людина. Екологія в дослівному перекладі з грецької означає наука про 

будинок. 

На жаль, розвиток екології відбувається під постійний акомпанемент 

екологічних катастроф, що загрожують людині, пов'язаних із забрудненням 

середовища, дефіцитом ресурсів, перенаселенням, руйнуванням системи 

«людство – природа». Сучасна епоха перебуває в особливому відношенні до 

філософії, і це обумовлено її сутністю як переломною, що прокладає радикально 

нові шляхи історичного прогресу. Сучасному світу для вирішення його 

найскладніших проблем потрібні наука і техніка, але не меншою мірою він 

потребує філософії для вирішення «вічних питань». До таких вічних питань 

відноситься і питання про єдність людини і природи, яка в наш час набула 

небувалої актуальності та напруженості. Перед людиною стоїть дуже важке 

завдання забезпечити спільну еволюцію суспільства і природи. Але для цього 

потрібна оновлена моральність. Ця нова моральність є, на думку багатьох, 

конкретизацію етики відповідальності стосовно природи. Відносячись 

відповідально до природи, людство цим належить відповідально до себе оскільки 

є невід’ємною частиною її. 

Отже, основний принцип екологічної філософії – принцип гармонії людини 

та природи. Збереження життя вперше у людській історії постає як мета, яка 

стоїть перед людьми, і як завдання, яке вони повинні вирішувати. І внаслідок 

цього людям доведеться переоцінювати багато сталих поглядів, перебудовувати 

свої взаємини не тільки з природою, а й один з одним, переглядати напрями та 

способи своєї діяльності і філософія екології стане одним з головних способів 

переосмислення вище сказаного. 
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Problems of application of philosophy of ecology for rethinking of relations of the 

person with the nature are considered. 
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Філософія вічного миру – можливість чи ілюзія 

 

Хочу розпочати з думки президента Міжнародної федерації філософських 

товариств Міро Кесада “Найбільшим недоліком сучасного людства є невміння 

слухати і розуміти не своє, толерантно ставитись до чужого, і навпаки, вміння 

з дивовижною наполегливістю перетворювати чуже на вороже”. На думку 

філософа, основне питання філософії нині – це ствердження миру у світі та 

душах людей. 

Мир і війна - неминучі специфічні стани людства і постійно змінюють один 

одного з часом. Війна породила всілякі найжахливіші форми людської агресії, 

такі як геноцид і тероризм. Вона досі здійснюється багатьма цивілізованими 

народами, і в той же час супроводжується варварським характером первісного 

ладу: жорстокістю збройних конфліктів, полоненим. А їхнє майно - так звані 

трофеї, тортури суперник. Тому подiбна дiалектичнiсть у розумiннi вiйни 

зумовлює необхiднiсть вироблення її культури. А це, в свою чергу, можливе 

завдяки формуванню культури миру, необхiдною складовою якої є фiлософська 

iдея вiчного миру. Згiдно з Платоном, однiєю iз потреб є усунення вiйни, як 
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«головного джерела iндивiдуальних i суспiльних бiд». Яким же чином, згiдно з 

Платоном, можна досягти миру? Перш за все шляхом належного виховання 

«досконалих стражiв», якi були б «помiчниками правителiв i провiдниками їхнiх 

поглядiв», а останнi, у свою чергу, «метою усього свого життя поставили 

найбiльш завзяте служiння державнiй користi».  

Як на мене, війни роблять не народи, а лише окремі постаті. Стільки історій 

існує про те, як із-за дрібниці починалися кровопролиття. Так легко підбурити на 

національну ворожнечу – і так важко зупинити кровопролиття. А життя у 

людини лише одне, і воно не повториться. Ніхто не має права забирати життя 

іншого, бо немає більшої цінності у світі, ніж людське життя. 

Постійно на земній кулі йдуть війни. Кожен день хтось десь воює, помирає. Для 

всіх навіть співчуття не вистачить. Тож ідея вiчного миру набуває яскраво 

вираженого практичного вимiру. Причому усi автори концепцiй вiчного миру 

наголошують на встановленнi не просто перемир’я, а саме миру — всезагального 

i вiчного. Так, наприклад, Емері Крюсе вказував: «Ми прагнемо до миру, проте 

ми шукаємо не тимчасового миру, миру не на три днi; ми шукаємо миру, 

котрий був би бажаним, здiйснювався б на рiвноправних засадах i був би 

постiйним; миру, котрий дає кожному те, що йому належить, — привiлеї 

громадянам, гостиннiсть iноземцям i всiм, незалежно вiд їхньої нацiональної 

приналежностi, свободу подорожей i торгiвлi».  

Людство влаштовано діалектичним чином, ми можемо спостерігати це на 

багатьох прикладах. Зокрема, на прикладі співвідношення війни і миру. Навряд 

чи є люди, які прямим текстом визнали, що бажають війни, адже вона тягне за 

собою катастрофічні наслідки як для народів в цілому, так і для окремих людей 

зокрема. Але в той же час війни на планеті відбуваються регулярно, забираючи 

життя мільйонів людей. Звичайно, враховуючи всі ці обставини, і я теж виступаю 

проти війни. Але в той же час я розумію, що моє небажання ні до чого не 

призведе. Якщо вона має відбутися, вона відбудеться всупереч всім бажанням і 

обставинам. Вічний мир це, перш за все, реалізація психічного суверенітету 
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індивіда, самовизначення індивіда через самореалізацію або через свободу 

ідентифікації в звуженому виборі наявного набору ідентичностей. Вічний мир на 

колективному рівні це також право громад на реалізацію всієї сукупності 

мотивацій, право громад на смисл (уникнення нав'язаного монопольного 

порядку денного) та право громад на перспективу як суверенітет громади чи 

громад над майбутнім. Кант вважав, що для Вічного миру найкращою формою 

громадянського устрою є республіканський. Як на мене, на самому першому 

низовому рівні опиняється не держава, а громада, політія. Відтак республіка є 

громадою громад або політією політій. Отже проекція через рівень не те що 

неможлива, як це прагнув Кант, така проекція просто неефективна. Тобто 

громада громад (політія політій) можлива і може бути ефективною, а от 

Республіка республік теж можлива, але не може бути ефективною. Адже Кант 

вважав, що у відносинах держав між собою, як і між окремими людьми всередині 

держави, щоб уникнути природного (дикого) стану або стану війни, правовий 

стан можливий не як світова держава, республіка, а як союз держав, їх федерація. 

Ідея про Вічний мир Канта весь час мала, має і якоюсь мірою і надалі матиме 

актуальність, оскільки вона вплинула на формування міжнародного права, 

склала основу прав і свобод людини як громадянина світу. Переглядаючи Канта 

сьогодні, я можу  сказати, що індивіди, громади, республіки, корпорації та 

світове співтовариство своїми зусиллями можуть наближатися до Вічного миру 

в тій чи іншій мірі. 

Водночас можна стверджувати більш сумну і важливу річ – війни будуть 

завжди. В той час, як мислителі придумують нові форми домовленостей і 

публічного контролю, індивідуальна та приватна ініціатива продукує у своїй 

різноманітності нові конфлікти. 

Чим більше мислителі продукують інакше, тим більше воно входить у 

суперечність з наявним. І чим більше інакшого та конфліктів, що його 

супроводжують, тим більше нових форм війн з'являється. 

Ми можемо лише сподіватися, що війни стануть менш руйнівними та менш 
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жертовними з точки зору втрати життів мислячих істот. 

Навіть за умови єдиного людства війни будуть наслідком появи інакшого – нових 

форм мислення, нових конструкцій світу, нових самовизначень та ідентичностей. 

Більше того, якщо ми намагаємось мінімізувати війни всередині світу, то не 

треба забувати про можливість війн між світами, що б ми під цим не розуміли. 

Висновок, як на мене, можна зробити висловом Сенеки «Не проливати нічиєї 

крові, забезпечити спокій усьому світу і світ свого віку – ось найвища доблесть». 
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Проблеми сучасної вищої освіти 

 

Анотація. Модернізація вищої освіти в Україні вимагає подолання низки 

проблем, серед яких найбільш актуальними є: невідповідність структури 

підготовки спеціалістів реальним потребам економіки, зниження якості освіти, 

корупція в системі вищої освіти, відірваність від наукових досліджень, повільні 

темпи інтеграції в європейський і світовий інтелектуальний простір.  

Ключові слова: освіта, менторство, саморефлексія, система soft skills. 

Останнім часом проблема змін в освіті постійно перебуває в полі зору 

громадської думки. Українське суспільство чітко неусвідомлює, що, як і чому 

слід змінювати в освіті. Зміна функцій освіти на глобальному рівні – водночас і 

тенденція, і виклик. 

Наразі роль та функції освіти та навчального закладу переживають справді 

фундаментальні зміни. Змінилася сама суть освіти – це більше не 

колекціонування дат та назв, а в першу чергу формування поглядів і світогляду 

студента. 

Формула – «записати і визубрити»  втрачає свою актуальність. Набагато 

важливіше вміти аналізувати отримати інформацію, розвивати навички 

критичного мислення, вміти своєчасно зорієнтуватись та застосувати отриманні 

знання на практиці.  

Для сучасного університету сьогодні стає все більш важливо, зберігаючи всі 

академічні компетенції, бути також майданчиком для відкритої комунікації та 

обміну думками. 

Як наслідок змін функцій і формату освіти, змінюється також і роль 

викладача: він сьогодні не лише передає студентам знання, але і дає їм цілу 

систему soft skills, навичок дослідницької роботи, розвитку власної кар’єри 

тощо.  

Світовою тенденцією останнього десятиріччя є тенденція розвитку 

інформаційного суспільства. Інформатизація освітньої галузі в Україні має певні 
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здобутки. Цифрові технології все активніше використовуються для 

вдосконалення організації освітнього процесу та покращення управління в 

школах, коледжах, університетах. Для управління на центральному рівні 

створено ряд освітніх реєстрів, функціонують освітні інформаційні системи, за 

допомогою яких збирається, обробляється, зберігається різноманітна 

статистична та адміністративна інформація. На сьогодні уявити сучасну освіту 

без інформаційних технологій неможливо. 

Викладач сьогодні має бути ментором, фасилітатором, створювати 

оптимальні умови для прогресу студентів. Ментор – не вчитель. Відношення 

«учитель-учень» означає наявність правильних відповідей і чітке слідування 

знанням учителя. Ментор же – це джерело досвіду і додаткового погляду на 

ситуацію, це радник, але не джерело рішення. 

Необхідно надавати студентам можливість вибору (наприклад обрати 

формат або подачу інформації); приділяти увагу роботі в групі, створюючи 

умови для обміну думками та зворотнього зв’язку. 

Наступний виклик – вже внутрішній, і це нерелевантність вітчизняної вищої 

освіти сучасним світовим стандартам. На законодавчому рівні загальна рамка 

стандартів вищої освіти в Україні визначена 10 статтею Закону України «Про 

вищу освіту». Сюди входить широкий перелік вимог до освітньої програми: від 

переліку компетенцій майбутніх спеціалістів – до вимог до якості освіти та 

професійних стандартів. Проте на практиці Інертність української системи 

освіти вкупі з бюрократією сповільнюють освітню реформу та спричиняють 

відставання української вищої освіти від світових стандартів. Це стосується і 

навчальних програм, і якості викладання, і співвідношення ціна/якість освітніх 

послуг. Наближення українських вишів до світових стандартів якості можливе 

лише за умов реальної фінансової автономії. Найперше слід відмовитися від 

практики державного замовлення, запровадити базове фінансування, визначити 

критерії якості закладів освіти і дати вишам нормально співпрацювати і 

конкурувати. 
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Головною причиною зростання витрат на освіту, яке відзначається 

упродовж останніх кількох десятків років і темпи якого стрімко зростають з 

початку ХХІ століття, є соціальне явище, притаманне усім розвинутим країнам: 

зростання масовості вищої освіти. Найбільш переконливими причинами 

зростання масовості вищої освіти можна вважати демографічну кризу (зниження 

народжуваності, старіння населення) та скорочення кількості робочих місць у 

виробничому секторі економіки. Дещо парадоксальним чином, 

деіндустріалізація також веде не до скорочення, а до розширення систем вищої 

освіти, оскільки дефіцит робочих місць загострює конкуренцію на ринку 

реальних і символічних кваліфікацій. Роботодавці дедалі частіше розглядають 

документ про вищу освіту як додатковий фільтр, що дає змогу відсікати 

надлишок потенційних працівників, котрі такого документа не мають. 

Сьогодні значна кількість батьків і абітурієнтів наділяє нинішню вищу 

освіту соціальною цінністю, таким чином сприяючи подальшому зростанню 

масовості вищої освіти. Самі ці високі соціальні очікування теж мають 

тенденцію до інфляції: вища освіта, внаслідок масовізації, у пересічному випадку 

перетворюється з переваги на стандарт, що має вже не так позитивний, як 

негативний характер – не наявність вищої освіти дає певну перевагу, а натомість 

суттєвим недоліком стає її відсутність. У громадській думці виникає уявлення 

про критичну необхідність «професіоналізму», не обов’язково втіленого у певні 

знання і навички, але обов’язково формально підтвердженого дипломом про 

вищу освіту «встановленого зразка». Вища освіта чи науковий ступінь стає 

атрибутом соціального статусу, зростає вага символічного (на відміну від 

реального – конкретних знань, умінь і навичок) компонента. Нівелюванню 

цінності вищої освіти сприяє і не реформованість вітчизняної економіки, яка не 

має необхідної кількості робочих місць, що реально вимагають виробничої 

ефективності, таким чином далі стимулюючи попит на абстрактні «універсальні» 

освітні спеціальності на зразок менеджера, економіста чи журналіста. Крім того, 

відсутність чітких критеріїв практичної перевірки таких «універсальних» 
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кваліфікацій створює додаткові умови для подальшого зниження якості освіти. 
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Problems of modern higher education 

 

Аnnotation. Modernization of higher education in Ukraine requires overcoming 

a number of problems, among which the most pressing are: inconsistency of training 

structure with the real needs of the economy, declining quality of education, corruption 

in higher education, isolation from research, slow integration into European and world 

intellectual space. 
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Феномен булінгу 

 

В наш час у світі залишається критичною проблема насильства і, зокрема, 

булінгу – цькування та проявів агресії до особистості з метою її принизити. 

Багато людей страждають від їх проявів з боку інших людей – сторонніх і навіть 

рідних.  

Булінг може проявлятись у вигляді психологічного тиску (образи, 

приниження, погрози, ігнорування) та фізичних знущань (удари, поштовхи, 

принизливий фізичний контакт, побиття та інше). Не рідко фізичний і 

психологічний тиск об’єднуються. 

Від булінгу страждають і агресори, і жертви. Всі вони переживають 

емоційні проблеми, не вміють будувати стосунки з людьми, мають проблеми 

психо-емоційного розвитку. Вони потребуватимуть підтримки дорослих, які б 
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допомогли їм розвинути здорові відношення з людьми протягом усього їх 

подальшого життя. 

Булінг проявляється у багатьох формах.  

Фізичний  – завдання ударів, штовхання, пошкодження або крадіжка 

власності. 

Словесний – обзивання, глузування або висловлювання, якими ображається 

стать, раса або сексуальна орієнтація  

Соціальним – виключення інших із групи чи розповсюдження пліток або 

чуток. 

В письмовій формі – написання записок або знаків, що є болючими чи 

образливими.  

Електронним (загальновідомий як кібербулінг) – розповсюдження чуток та 

образливих коментарів з використанням електронної пошти, мобільних 

телефонів і сайтів соціальних мереж. 

На нашу думку, найпершим в подоланні проблеми  булінгу є її виявлення. 

Часто діти та дорослі мовчать, не розповідають про знущання, та залишаються 

сам-на-сам з цією проблемою. Причини такого мовчання бувають різними: 

сором, небажання вплутувати дорослих у свої проблеми , погрози з боку 

кривдника.  

Якщо виявили булінг,  то потрібно  негайно починати діяти у напряку 

вирішення проблеми: залучати психологів для жертв і кривдників, головне не 

мовчати про це.  

Причинами булінгу є відсутність толерантності і розуміння окремості і 

індивідуальності кожної особистості. Інколи починають цькувати за те, що ти 

занадто бідний і не можеш собі дозволити те, що решта, також за зовнішній 

вигляд , хтось сильно худий , а в когось є зайва вага. Просто обирається «жертва» 

і часто це просто тиха дитина, яка, так би мовити, виділяється із загального числа 

і яка не може постояти за себе. І от тоді починаються знущання.  Напевно, це 
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найлегший спосіб відчувати себе лідером, тому що для цього докладати зусиль 

не потрібно.  

На місці жертви майже завжди люди з заниженою самооцінкою.  Якщо 

дитина зазнає постійного тиску, приниження, надмірних вимог, формується 

комплекс неповноцінності.  Діти та дорослі з здоровою самооцінкою рідко 

потрапляють під знущання, тому що вони не соромляться доказувати свою думку 

та вміють захищати себе. 

 Щоб полюбити себе потрібно спершу  прийняти себе на фізичному рівні. 

Люди зі здоровою самооцінкою знають і приймають свою зовнішність – вони 

згодні зі своїм зовнішнім виглядом, можуть щось змінювати за бажанням , але не 

надають цим змінам надмірного значення, також не звертають уваги на слова 

людей які хочуть принизити їх цими недоліками. Для них головне – відчувати 

себе добре. Адекватна самооцінка дає людям усвідомлення своїх бажань, оцінку 

своїх можливостей, здійснення певних кроків та прийняття рішень. Вони не 

переймаються, що чогось не можуть, що щось у них виходить не ідеально або що 

вони чогось не вміють.  Людина з адекватною самооцінкою сприймає критику 

залежно від того, наскільки вона справедлива чи ні. 

Люди із заниженою самооцінкою часто не дбають про свою зовнішність, 

стають «сірими мишами» або слідкують за собою з надмірною увагою, 

вважаючи, що скинуті кілограми чи нові підбори додадуть їм значимості та 

успішності у суспільстві. Також вони часто вважають себе невмілими, 

негідними, поганими спеціалістами і переживають з цього приводу. Або 

безкінечно навчаються – стають перфекціоністами чи «вічними студентами». 

Таку людину помилки можуть повністю вивести з душевної рівноваги. Такі люди 

емоційно реагують на будь-яку критику на їхню адресу та страждають від неї. 

Вони залежать від думки людей їм важливо, що про них думають і що будуть 

думати люди.  Через це вони  і стають жертвами булінгу, вони не можуть 

прийняти себе і свої проблеми, для цього і потрібна допомога психолога.  
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Багато хто з молодих людей хоча б раз переживав знущання з боку 

однолітків у школі з того чи іншого приводу. Часто люди вважають булінг просто 

життєвим етапом, який необхідно пережити, соромляться поговорити про це з 

дорослими та розповісти про свою проблему, та розбираються з психологічним 

тиском самотужки.  

Найкращий спосіб вирішити проблему булінгу – це змінити ставлення до 

людей, які відрізняються від нас, навчитися толерантності.  На мою думку, 

вчителі не мають права поділяти студентів на «слабких» та «улюбленців». Діти 

та підлітки повинні почувати, що ніхто не оцінює їх за якимись дивними 

критеріями, які були продиктовані кимось. Руйнування стереотипів, які дають 

одним людям бути «вище» за інших, дасть дітям розуміння того, що ніхто не має 

права принижувати однолітків. Повага до людського різноманіття повинна стати 

новим етичним стандартом українського суспільства.  

Булінг – це спільна проблема. Проте ми всі тільки на початку її вирішення. 

Найголовніше нам всім потрібно навчитися шанувати себе і інших людей. 
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Аспекти сучасного українського реформування 

 

В статі розглянуто філософські аспекти процесу сучасного українського 

реформування, вплив реформаційних процесів на розвиток суспільства.  

Визначені корисні та небезпечні аспекти реформаційного процесу у їх 

перспективі. Висвітлено виклики, які робить сучасне реформування 

традиційним керівним механізмам. Проаналізовано небезпечні аспекти 

використання природи реформування щодо збереження сталості країни. 

Ключові слова: реформаційний процес, розвиток держави, становлення 

сучасного реформування. 

Кожен новий уряд в Україні починав свою діяльність з декларації 

проведення реформ. Результатом такого «реформування» став повний хаос як у 

різних галузях (економіці, освіті, культурі), так і в системі державного 

управління. Навколо цієї проблеми всі роки незалежності вирують гарячі 

пристрасті. В засобах масової інформації, на сторінках наукових видань 

висловлюються найрізноманітніші думки, іноді діаметрально протилежні 

бачення причин і наслідків такого реформування.  
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В тій чи іншій формі, більшість думок зводяться до того, що в результаті 

всіх попередніх реформ в Україні побудовано кланово-олігархічне суспільство, 

структури якого підпорядкували собі державу, виробництво та розподіл 

національного багатства, ідеологію і культуру. Такий висновок можна було б 

вважати вироком всім попереднім реформаторам, якщо тільки створення і 

реплікація олігархічного неофеодалізму від початку не були дійсною, не 

декларованою метою проводимих реформ. А оскільки класово-олігархічні 

суспільства неефективні, і це доведено багатовіковим історичним досвідом, 

Україні доводиться переживати одне за одним (а, можливо, і не останнє) 

революційне потрясіння [4]. 

Світовий досвід показує, що успіху досягають держави, в яких реформаційні 

процеси розвиваються в річищі усвідомленого цивілізаційного проекту, 

зумовленого не стільки об’єктивними законами, скільки прагненнями, 

інтересами, потребами, цінностями людей, їхнім розумінням процесів 

суспільного розвитку. 

Метою роботи є виокремлення і аналіз суб’єктивних чинників українського 

реформаційного процесу. 

Однією з головних причин нерозуміння сучасними українськими 

реформаторами суті і ролі реформ у розвитку суспільства є успадковане від 

радянської влади ідеологічне неприйняття еволюційного процесу перетворення 

суспільства. Одержимі ідеєю захоплення влади насильницьким шляхом ідеологи 

більшовизму абсолютизували роль насильства, революції звели її в ранг 

мистецтва. Реформи розглядалися лише як політичні засоби підготовки до 

революції, до насильницького повалення існуючого ладу. Захопивши владу 

більшовики реалізували адміністративно-командний, знову ж таки, 

насильницький метод розвитку суспільства. Як на практиці, так і в теорії 

реформам, як способу еволюційної зміни та розвитку всього суспільства загалом 

і різних його соціальних інститутів зокрема, теж не приділялося належної уваги. 

Не була розроблена теорія реформ як соціального явища, як тривалого 
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поступового процесу свідомого вирішення виникаючих проблем і протиріч. Не 

був розроблений механізм проведення реформ: визначення цілей, завдань, 

засобів, очікуваного результату і т.п. Як наслідок – жодна із затіяних радянською 

владою реформ не була доведена до кінця. 

Ще однією з причин складності наших реформ є парадоксальна соціальна 

ситуація у суспільстві. Воно складається з двох пластів: чиновники – заможні, 

наділені владою і народ – бідний і безправний. Слід констатувати, що Україна 

ще не стала суспільством середнього класу, об’єднаного спільними інтересами, 

які визначають загальний цивілізаційний вектор розвитку держави.  

Соціальна невпевненість значною мірою зумовлена рудиментами 

радянської практики «керівного всевладдя», яка у квазіринкових умовах набула 

форму неофеодалізму з його глибокою прірвою між правлячою верствою і 

суспільною масою у політичних, ідеологічних, соціально-економічних проявах. 

Можновладні мужі люблять фетишизувати слова, до хрипоти сперечаються, як 

називати нашу країну – парламентсько-президентською чи президентсько-

парламентською республікою. Та річ у тім, що на сьогодні немає у нас ніякої 

республіки, оскільки республіка – це спільна справа. А що, в нашій ситуації, 

може бути спільного у народу з чиновниками? 

Останні опираються на олігархію та є її породженням, живуть поза 

суспільством, за своїми законами та правилами, захопили владу знизу до верху, 

окупували всі державні структури і використовують їх для особистого 

збагачення, самі себе призначають і самі ж контролюють. Між інтересами 

чиновників і народу навіть не антагоністичні (оскільки останні передбачають 

єдність), а якісь абсолютні протиріччя. Одні ізольовані та замкнені на собі, інші 

– депривовані й постійно хочуть перевернути все з ніг на голову [2]. У такій 

ситуації, якщо чиновники говорять про реформи, здавалося б навіть найбільш 

нагальні, довгоочікувані, одразу виникає питання: а в чиїх інтересах? І глибше 

питання: а чи  можна взагалі назвати внесені зміни реформою. Реформою має 

бути те, що дає, у підсумку, позитивний результат, що веде до підвищення рівня 
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життя громадян. Ні підняття пенсійного віку, ні інші численні пропозиціі, 

пов’язані з підвищенням тарифів на комунальні послуги, підвищення цін на газ і 

так далі, звичайно ж, це не реформи. Так і треба було б говорити, що  це не 

реформи – це необхідні вимушені, в тому числі і світовою економічною кризою, 

заходи для збалансування економіки, ліквідації збитковості господарства. 

Своєрідним «антиреформаційним» аспектом, успадкованим нашим 

суспільством від радянської влади є політичний інфантилізм. Рудименти 

«радянської цивілізації», нажаль, посилюють пасивність, байдужість населення, 

відновлення утриманських настроїв, не здатність брати на себе відповідальність 

за своє життя, відмовляючись від опіки влади, держави. Доказів цьому досить 

багато. Численні випадки відмови українців від офіційного працевлаштування, 

щоб не втратити субсидію – яскравий приклад. Їм не потрібні досить високі 

легальні зарплати, їм потрібні дармові субсидії. Вже зараз, за даними офіційної 

державної статистики, понад 60% українців отримують субсидії. А невдовзі 

через продовження зростання тарифів, ця кількість може досягти позначки 90%. 

Ці виплати від держави абсолютно не потрібно повертати, вони не накладають 

ніяких особистих зобов’язань.  

Експерти від початку попереджали, що введення субсидій матиме дуже 

поганий соціальний наслідок. Значна частина населення країни, вже, фактично, 

визнали себе утриманцями, несамостійними, тими, хто не може себе фінансово 

утримувати. «Від цих людей не варто очікувати активних дій, - стверджує 

заступник директора Інституту соціології  НАН України Євген Головаха. – 

Проблема якраз у тому, що вони не робитимуть нічого. Бо якщо хтось хоч раз 

визнає себе утриманцем, то він на утриманні так і житиме й ніколи цього не 

відцурається. Тобто, нівіть якщо їхні доходи почнуть зростати, такі громадяни 

не відмовляться від дармового шматка й зароблене переводитимуть у тінь. Таким 

чином, почнуться широкомасштабні процеси тонізації»[1]. Вкотре замість 

контролю над дотриманням законодавства всіма без винятку і створення умов 

для заробляння коштів усіма, чиновники пішли шляхом популістичної 
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підтримки всіх. Воно й зрозуміло, пільги, субсидії – це інструментарій держави. 

Хоче притиснути – відбере, хоче електоральної підтримки на виборах, 

наприклад, - залишить і прибавить. У відповідь вдячний народ повинен знову 

обрати парламент мільйонерів, які затвердять уряд мільярдерів, і все знову 

повториться спочатку.  

«Тобто створюється широченний прошарок вічних утриманців із 

відповідною психологією, які приймуть будь-що й будь-кого, хто гарантуватиме 

їм продовження халяви»[1]. 

Безперечно, в умовах транзитивного суспільства даються взнаки 

незадоволеність результатами економічних трансформацій, зокрема, 

посиленням соціального розшарування. Але це незадоволення приводить не до 

активізації життєвої позиції, а до формування відчуття безвихідності, а отже до 

безініціативності. Три чверті молодих подружніх пар головною причиною 

відкладення народження дитини називають низькі доходи, але лише 46% 

висловлюють наміри здійснити хоч якісь зусилля щодо їх підвищення [5,c.39]. 

Глибока переконаність у кастовій структурі суспільства, сформованою 

виключно за ознаками статків та зв’язків, і впевненість у тому, що належність до 

вищих каст практично убезпечує від покарання за будь-який злочин, перетворює 

нерівність на одну з найбільших загроз соціальній стабільності. 

Найнебезпечнішим є те, що нові покоління сприймають корупцію як 

неминучу реальність і не бачать сенсу тяжко працювати і вчитись [5,c.43]. 

Ще один аспект реформування – суб’єктивно-психологічний. До будь-яких 

змін (навіть до хороших) потрібно звикнути. Фактор часу обов’язково повинен 

враховуватись і використовуватись при проведенні перетворень. Реформи 

бажано розтягти у часі, проводити поетапно, щоб позитивні результати змін 

проглядалися, заохочували на свою користь людей. До речі, час грає ще одну 

благодатну роль – дає можливість виявити справжню мету реформ. Як правило, 

в такі моменти наміри і дії людей зодягнені в словесно-ідеологічні шати, під 

якими не завжди можна побачити і зрозуміти, чого хочуть реформатори, до чого 
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прагнуть, особливо ж, якщо самі реформатори не хочуть, щоб їх зрозуміли. Час 

розкриває справжній зміст реформ, показує: планувались і проводились вони в 

інтересах всього суспільства, тобто демократично або ж за красивими 

обіцянками ховалися групові, кланові інтереси, і, що реформи заради реформ не 

мета, а засіб вирішення власних завдань.  

Історичний досвід свідчить, що повага до реформ неабиякою мірою 

залежить від моральної позиції законодавців. Недоторканність, непідсудність, 

безвідповідальність, декларації, маєтки, які шокували весь світ і 

незадеклароване, «забуте» багатомільйонне майно українських чиновників 

різних рівнів розставляє всі крапки над «і» в їх реформаторській діяльності, 

показує небажання створювати щось, що не працює на задоволення власних 

потреб. Законопроекти, розроблені науковцями, спеціалістами з урахуванням 

вітчизняного і світового досвіду, проходячи чиновницькі «узгодження», « 

утвердження» змінюються до невпізнанності і зависають у повітрі набором 

порожніх лозунгів, а соціальна ситуація ускладнюється. Складається враження, 

що відійшовши від переляку 2014 року, чиновники знову втішаються думкою: 

«на мій вік вистачить» і намагаються якомога швидше і більше урвати.  

Однак і їм треба усвідомити, що в умовах війни питання недореформування, 

крім економічних і соціальних суперечностей, загострює, виводить на перший 

план проблему національної безпеки. Реальна ситуація навколо України 

серйозно змінюється. З одного боку, зростає агресія і зовнішньополітична 

активність Росії, однією з цілей якої є інтеграція України в «русский мир» та 

встановлення тотального контролю над її ресурсами, а з іншого – згасає інтерес 

до України з боку ЄС та США, оскільки вони вже не вірять нашим 

модерністським обіцянкам і утопічним прожектам [3]. 

Можновладцям пора дослухатись до притаманного навіть амебам інстинкту 

самозбереження і згадати, що вони громадяни цієї держави. Іншим державам 

вони, принаймні, як чиновники, точно не потрібні. Водночас, слід також 

усвідомлювати, що продуктивний реформаційний процес можливий лише за 
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умови реальної консолідації народу країни. Відповідальність повинні брати на 

себе не лише уряд, політики, державні і громадські діячі, а й більшість громадян. 

Формула «вони погані, а ми хороші» - самообман. Верховна Рада і уряд – це зріз 

нашого суспільства.  

Ніхто за нас не поборе всеосяжну корупцію і розкрадання ресурсів (кожен 

на своєму рівні), не проведе реформи, не очистить довкілля від сміттєзвалищ. Це 

має зробити чесна влада і народ. Весь час просити допомогу за кордоном, щоб її 

розкрасти, проїсти – це повний глухий кут.  

Висновки. Бурхливі дебати навколо сьогочасних реформ в Україні явище не 

нове і цілком природне. Ніде і ніколи реформи не проходили легко і гладко. Будь-

яка реформа це зміни в житті людей. З економічної точки зору реформи 

зачіпають різні матеріальні інтереси індивідів, груп, корпорацій і не можуть 

залишати байдужими цих суб’єктів до можливих перетворень. З точки зору 

психологічної, всі реформи – це втручання в звичний, сформований уклад життя, 

що також завжди болісно сприймається людьми і розцінюється як замах влади 

на їх суверенітет, обмеження свободи і порушення сталих форм життєдіяльності. 

Проблеми, однозначно, складні, а в Україні ще й задавнені. 

Недореформована інституційна сфера завмерла в ситуації невизначеності. 

Чим тривалішим є перебування інститутів і організацій у транзитивній стадії, 

тим різкіше погіршується якість життя населення і державних послуг, тим більше 

накопичується негативних настроїв і емоцій у суспільстві, тим гостріше 

відчуватимуться й усвідомлюватимуться фактори дестабілізації соціальних 

структур і соціальних відносин. Ми запозичуємо із західного світу окремі 

конструктивні деталі, намагаємося прищепити їх до себе. Але, по-перше, робимо 

це хаотично, несистемно, кидаючись із боку в бік. А по-друге, їх нам не має до 

чого чіпляти, оскільки не діє базовий принцип західної моделі. Наслідки таких 

імплантацій периферійних зон чужої комунікації можна позначити поняттям 

«системної патології». За цієї ситуації будь-яка справа, будь-які добрі наміри 

обертаються своєю протилежністю. Скасували державний контроль над 
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ціноутворенням – він перейшов до рук криміналу, зняли ідеологічний прес із 

культури – дістали засилля етики брудної білизни. 

Слова «незалежність», «справедливість», «реформи» - у вжитку тих, хто 

«виступав» учора і опинився біля керма сьогодні, стрімко знецінюються, а разом 

з тим вивітрюється довіра до будь-яких слів взагалі. А це вже – симптом дуже 

тривожний. Погіршення настрою і очікувань населення, яке фіксується 

опитуванням громадської думки, служить певним діагнозом, загрожує підривом 

довіри до всього процесу реформ, веде до втоми та розчарування щодо реформ 

серед українців і світової спільноти. Зрозуміло, що не існує швидких стежок до 

успіху, немає абсолютних рецептів вирішення проблем, однак не існує і шляху 

до успіху в обхід реформаційних перетворень. 
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Байкерство як різновид субкультури 

 

У статті розповідається про витоки субкультури байкерів як явища 

світової контркультури ХХ століття. Описуються основні теоретичні 

розробки та ідеї контркультурного руху та місце байкерської субкультури в ній. 

Характеризуються витоки явищ в західному культурному просторі та СРСР. 

Ключові слова: байкери, субкультура, контркультура. 

Постановка проблеми. Останнім часом на феномен контркультурних явищ 

та їх роль у світовій культурології звернено особливу увагу. Сьогодні в 

трактуванні цих процесів вчені зайняли принципово нові позиції: тема перестала 

сприйматися як периферійна, уособлена, індивідуальна. Багато культурологів 

дійшли висновку, що розгляд даного питання дасть можливість нарешті 

наблизитися до осягнення самої суті культури та механізмів її оновлення. 

Молодіжні субкультури, як структурні елементи контркультури, 

характеризуються відсутністю формалізації у відносинах учасників, високим 

рівнем та різноманітними формами громадської активності, використанням 

комунікативних мереж, спрямованості їх діяльності не лише на культурний 

простір, а й на політичні та економічні зміни. В рамках глобалізації до України 

потрапляють чимало явищ з інших культур. Одним із таких є байкерський рух, 

що виник у США наприкінці 1940-х років. Байкерами стали колишні 

військовослужбовці. Вони внесли в свою субкультуру сувору ієрархію, 

дисципліну і маргіналізовані елементи. Це дещо зблизило байкерів із 

кримінальним світом, пропагуючи руйнування старих цінностей, ставлячи на 

перший план особисту духовну свободу людини. Початком масового 

молодіжного протестного руху, названого контркультурою, вважається 

півмільйонний рок-фестиваль 1969 р. у м. Вудсток (штат Нью-Йорк). 

Студентство та інтелігенція Сполучених Штатів Америки в 60-70х роках ХХ 
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століття вплинули на світове мистецтво і на весь духовно-інтелектуальний 

клімат епохи. Це був ліворадикальний рух, що втілював не лише 

антитехницистські та антитехнократні ідеї, ідеї «екологічного персоналізму», що 

характеризують контркультуру, а й релігійно-містичні мотиви протистояння 

панівній культурі.  

Мета. Проаналізувати основні теоретичні розробки та ідеї 

контркультурного руху та місце байкерської субкультури в ній, 

охарактеризувати витоки явищ в західному культурному просторі та СРСР. 

Актуальність. Чому ж протестна течія у культурі виникла в період 

найвищого економічного підйому США? Чи не пов’язана духовна криза з 

екологічною загрозою, викликаною технічним прогресом? Окремі аналітики 

бачать причину виникнення контркультури в антигуманності наслідків розвитку 

науки й техніки. Філософи та соціологи заходу теж вважали техніцизм 

тероризуючою непідвладною людині силою. Американський мислитель Теодор 

Роззак пише у статті «Монстр і Титан»: «наука деформує життя. І саме це, 

можливо, робить НТР новим, навіть фінальним епізодом нашої культури» [8].  

Виклад результатів дослідження. В сучасній техногенній цивілізації 

відбувається автоматизація особистості, пригнічуються почуття, 

пригноблюється особистість.  

Російський академік М.М. Мойсеєв у книзі «Бути чи не бути… людству» 

підводить до висновку, що «якщо людина не знайде необхідного ключа до своїх 

взаємовідносин з природою, то вона приречена на загибель» [2]. І поки 

відбувається пошук компромісів між наукою і природою, мотоциклісти другої 

половини ХХ ст. вже мчать назустріч вітру, натхненні музикою двигунів, і, 

черпаючи сили у швидкості коліс, що поєднує їх з луками, полями, річками та 

озерами і всією планетою Земля, несуть поезію і музику свободи, ризику, 

близької смерті – того, що сколихнуло тодішнє суспільство і привертає досі 

серця молодих бунтарів усіх часів і народів.  

Згоден з авторами книги «Байкери України», що не кожен погодиться 
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розділити життя з залізним другом, який швидко стає дорожчим батька-матері, 

родини і злитися з натовпом бородатих хлопців у шкірі, які говорять виключно 

про мотоцикли. Слово «байк» стає характеристикою стилю життя, як у випадку 

з аналогією «рок-музикант» і «рокер». Так чергове «втрачене покоління» вже 

після Другої Світової війни знайшло притулок не лише на дорогах Америки, а й 

Радянського Союзу, хоча перші моторизовані велосипеди з’явилися у другій 

половині ХІХ століття, коли французький винахідник Луї Перо у 1868 р. 

запатентував конструкцію парового двигуна, закріпленого на дерев’яній рамі. 

Прорив у галузі використання таких механізмів став можливим завдяки 

відомому німецькому піонеру автотранспорту Готфріду Даймлеру, який у 1885 

р. замінив паровий мотор двигуном внутрішнього згорання. Інвестором став у 

1888 р. бізнесмен Уільям Стейнвей, здійснивши першу спробу налагодити 

масовий випуск мотоциклів. Дякуючи йому, через деякий час мода на 

моторизовані велосипеди спочатку потрапила за океан, у Сполучені Штати, де 

виникло кілька фірм-розробників: «Excelcior», «Indian», «Pope», «Vabi» і, 

напевно, найвідоміша – «Harley-Davidson». До початку Першої Світової війни 

таких компаній нараховувалось не менше десяти. Найбільшими стали «Indian 

Motorcycle Company» і «Harley-Davidson».  

У роки Другої Світової війни мотоцикли ще більше удосконалилися. У 

післявоєнний період Радянський Союз пішов шляхом офіційного розвитку 

мотоспорту.  

Після завершення відбудови СРСР, із типовим радянським підходом, взявся 

за мотоциклетний спорт, який був визнаний корисним, адже «сприяє розвитку 

технічних знань, підвищенню інтересу до техніки… Мотоспортсмени 

демонструють свої схильності до тієї чи іншої професії, пов’язаної з технікою, 

вступають до технічних навчальних закладів, здобувають спеціальності 

інженерів, стають льотчиками. Чимало сільських мотоспортсменів стають 

трактористами, комбайнерами, механіками… Досконале володіння технікою 

керування мотоциклом… вимагає виключно високого розвитку сили, 
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витривалості, швидкості дій, самоконтролю, сміливості, наполегливості, волі до 

перемоги». І, звичайно ж, «нічого схожого немає в капіталістичних країнах, де 

мотоспорт використовується з метою реклами продукції конкуруючих між 

собою мотоциклетних заводів… Там мотоспорт недоступний широким масам 

молоді і є справою професійних гонщиків, що ризикують життям заради 

незначного заробітку, необхідного для їх вбогого існування». В 1950-х роках 

було створено мережу мотосекцій, серед завдань яких прямо вказувалась 

«систематична політико-виховна і просвітницька робота серед мотоспортсменів, 

яка мобілізує їх на боротьбу за високу спортивну майстерність, за високу 

продуктивність праці на підприємстві, в колгсопі, установі і т.д.» [7].  

Тим не менше, попри жорстку секційну дисципліну, вже у 1960-х роках до 

СРСР проникла мода на мотоциклетну романтику. По всьому Союзу підлітки 

набивали на куртки заклепки, збирали зі старих мотоциклів власні кастомні 

творіння. Особливо ж цінувалися «Harley-Davidson», отримані в рамках ленд-

різу, й трофейні німецькі «BMW». Офіційний радянський мотоспорт одразу 

піддав таких людей нищівній критиці та висміюванню, назвавши неформальний 

мотоциклетний рух «згубним впливом заходу», а самих їх – «рокерами» [7].  

Перший неформальний байкерський клуб, що отримав назву «Ангели», 

було засновано в 1960-му р. у Дніпропетровську. Члени цього клубу 

влаштовували гонки на чехословацьких мотоциклах «Java», які за швидкістю 

перевищували свої радянські аналоги. Територією «Ангелів були 

дніпропетровські райони Амур і Боржомі. 

Справжній сплеск байкерського руху в Україні стався в другій половині 

1990-х. В ті роки було засновано понад 30 клубів. Серед них «Lions MC» (Львів), 

Western Bikers (Луцьк), Exiles Bikers (Херсон), Crazy Hohols МС (Київ), Matador 

MC (Одеса), Agarta MC (Чернігів) [4].  

Байкери світу завоювали свою сторінку в історії культури, кинувши виклик 

споживацькому капіталізмові і розвиненому соціалізмові.  

Також у байкерській субкультурі дуже важливу роль відіграла символіка. І 
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хоча українські байкери свою атрибутику перейняли, переважно, в америкаців, 

вони шанують національні символи. Зокрема, Дніпровський клуб «Angels MC» 

однією з вимог для гостей свого байк-шоу «Запрягайте, хлопці, коней» у квітні 

2014 р. висунув дрес-код у вигляді національних костюмів. Клуб «Маніжа» з 

Городища Черкаської області щорічно проводить байк-зліт, приурочений до Дня 

Державного Прапора України. А для MFC «Байкер-Січ»,  «Sons of Taras MC», 

«Mahno MC» чи «Козаки МС» українська національна символіка й взагалі стала 

клубною. Щодо зображення черепа, то це символ відсутності страху перед 

небезпекою. Татуювання символізують свободу чи бунтарство. А належність до 

клубу навчає повазі до інших, відданості дружбі і здатність прийти на допомогу 

товаришеві.  

Висновки. Світогляд українського байкера – це світогляд людини з вищою 

освітою, гарним достатком і нотками романтики в душі.  

Ми – свідки процесу великої культурної трансформації. Як і кожне нове 

покоління, що в ході історії вносить в культуру певні зміни, які, можливо, не 

подобаються консервативним колам, і є представниками контркультури. Під 

таким кутом вона до певної міри дійсно може розглядатися як рушій західної 

цивілізації. Хіба не контркультурними явищами свого часу були ренесанс, 

бароко, романтизм, імпресіонізм?  

Вивчення феномену контркультури через особливості вираження його у 

різновидах субкультур призводить до банального висновку – людська 

цивілізація в цілому недосконала, зокрема молодь, яка найбільше прагне змін 

форм боротьби проти глобальних проблем, проти деградації людства, проти 

втрати свободи особистості. А чи є контркультура рушієм прогресу, то відповідь 

на це питання знаходиться за межами суспільствознавчих дисциплін. Для його 

розв’язання необхідно використовувати методи історичного, культурологічного, 

соціального, а також психологічного та антропологічного пізнання. Важливо, 

щоб у кожній субкультурі кожен знаходив щось своє. Можливо, підсвідомо, але 
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саме такої форми набрали протести контркультури сьогодні. Адже ніхто ще не 

відмінив правило: «хочеш змінити світ – почни з себе!» 
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Особливості світогляду українських байкерів 

 

У статті розповідається про витоки байкерського руху в Україні та світі 

та зв’язок культурних кодів байкерської субкультури в Україні та інших країнах. 

Досліджується зв’язок і місце української байкерської субкультури в світовому 

контркультурному явищі.  

Ключові слова: байкери, субкультура, контркультура. 

Постановка проблеми. Актуальність дослідження визначається 

зростанням зацікавленості в українській історичній спільноті до соціальної 

історії, пошуку нової методології й зміни трактування історичних подій. 

Важливим елементом цього пошуку є історія повсякденності, предметом якої є, 

в тому числі, й субкультури.  Однією із них є байкерський рух, який виник у 

США наприкінці 1940-х років. Зовні українські байкери і мотоклуби виглядають 

клонами американських, та чи є це сліпим копіюванням, чи вони змогли віднайти 

якийсь власний шлях? І яке місце, зрештою, вони займають у суспільстві? 

Відповідей на ці та інші питання в українській історіографії не знаходимо.  

Молодіжні субкультури характеризуються відсутністю формалізації у 

відносинах учасників, високим рівнем та різноманітними формами громадської 

активності, використанням комунікативних мереж, спрямованістю діяльності не 

лише на культурний простір, а й на політичні та економічні зміни. Натомість, 

байкерська субкультура має чітку ієрархію і сувору, майже військову 

дисципліну, крім того, характеризується відсутністю намагання «змінити світ». 

В чому полягає секрет їх світогляду? Як вони змогли пронести свою 

самобутність майже через сім десятків років? Чим, зрештою, українські байкери 

відрізняються від зарубіжних колег? Питань чимало. Тому, взявши за основу 

методи історії повсякденності, було сформовано мету дослідження, що полягає 

в характеристиці байкерського руху в Україні, його напрямів та основних 

субкультурник ознак. 
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Для забезпечення розкриття мети, в процесі дослідження було поставлено 

наступні завдання: 

охарактеризувати головні тенденції розвитку та напрями байкерського руху 

в Україні, спільні та відмінні риси українських і закордонних байкерських 

організацій; 

проаналізувати основні байкерські атрибути й символи;  

з’ясувати суттєві світоглядні принципи представників субкультури 

байкерів. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Суттєвий прогрес в осмисленні 

проблематики контркультури відбувся на рубежі 1980-х та 1990-х років цікаві 

висновки щодо даного питання було зроблено групою російських дослідників, 

зокрема, –  Б. Громовою [10], Є. Подольською [12], М. Султановою [13]. На 

прикладі праць таких дослідників, як П. Гуревич [11], Д. Петров [15], А. Панарін 

[14] та ряду інших ми спостерігаємо перехід на якісно новий рівень бачення 

означеної проблеми, розгляд якої відбувається у поєднанні теоретико-

філософського осмислення та урахування сучасних світоглядних трактувань 

соціальної динаміки сьогодення. 

У статті поглиблено знання про відмінності між українськими і 

американськими байкерами та субкультурні рухи СРСР і незалежної України; 

вперше досліджено вплив Другої Світової війни на появу субкультури байкерів 

у сучасному її розумінні. 

Виклад основного змісту дослідження 

Байкерська культура прийшла до нас із Заходу. Саме слово «байкер» 

походить від англійського bicycle – «велосипед» (скорочене – biker – bike 

«мотоцикл»). Байкерами називають шанувальників мотоциклів, а також клубні 

угрупування мотоциклістів. На відміну від звичайних мотоциклістів, у байкерів 

мотоцикл є частиною способу життя. Любов до рок-музики та поїздок на 

мотоциклі ще не робить з молодої людини байкера. Для цього потрібно поділяти 

погляди, виконувати певні ритуали, свідомо використовувати байкерську 
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атрибутику. «Байкерський рух – це не тільки гонки на мотоциклах, як часто 

уявляють собі пересічні громадяни, але й достатньо регламентований спосіб 

життя, в основі якого лежать неписані закони поведінки та кодекс честі, постійне 

середовище спілкування, певне коло інтересів, стиль поведінки, одяг, сленг, а 

також певний рівень технічних знань тощо» [4]. 

Відповідальність за власне життя – не пусте слово для українських байкерів, 

адже дорога – це зона особливого ризику. Тому у 2011 р. члени мотоклубу 

«Angels MC» відкрили власну мотошколу. За словами президента клубу, Артура 

«Дяді» Будагова, «Байкерський клуб «Ангели» виступає за обережну їзду і хоче 

змінити негативне уявлення про мотоциклістів… Справжній байкер ніколи не 

буде ганяти на одному колесі на Фестивальному причалі. Наш принцип – 

дотримання правил і повага до інших учасників дорожнього руху [9]. 

Велике значення для байкерів мають символіка, ритуали, що сприяють 

їхньому об'єднанню, дисциплінують, дозволяють знаходити один одного у 

натовпі та вселяють гордість за приналежність до цього досить численного 

молодіжного клану.  

Передумови зародження байкерської субкультури в Україні склалися в 

середині 1980-х років. Тоді молоді мотоциклісти та рок-музиканти перебували в 

загальному нонконформістському субкультурному просторі і їх називали 

«рокерами». Термін «байкер» тоді практично не вживався. У першій половині 

1990-х рр. в Україні стали доступними імпортні мотоцикли різних типів, іноземні 

видання, присвячені розвитку байкерського руху в США та Європі. До вжитку 

стало входити слово «байкер», були організовані перші клуби [5]. Зараз у Києві 

існує кілька таких клубів. 

Кожен клуб має свій статут та кодекс. Одним з найголовніших положень 

статуту є право на взаємоповагу. Як правило, члени клубу демонструють 

високий рівень персональної відповідальності та самодисципліни, цінують й 

шанують клубні кольори та атрибутику. 
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За статутом байкерів будь-яка людина «в кольорі» не може розповідати 

стороннім про клубне життя. Кожен розуміє, що він «в кольорі» 24 години на 

добу, навіть якщо й не одягнений відповідно. Байкерські статути містять 

положення про рівну відповідальність за носіння кольорів. Перш ніж отримати 

знаки клубу, потрібно пройти випробувальний період, який проходить за певною 

схемою. Спочатку кандидат у байкери отримує титул «hang around» потім 

«prospect» і, нарешті – «member» – постійного учасника клубу [6, с. 56]. 

Випробувальний період призначений для того, щоб людина привела себе у 

відповідність до тих вимог, які висуваються до байкера «в кольорах». Новачок 

отримує інформацію про правила поведінки та в клубі, йому дається час для 

розвитку навичок, які є основними у спілкуванні байкерів. Спочатку новачки 

привчаються виконувати «чорнову» роботу – охорону, прибирання сміття після 

байкерських заходів, організованих клубом тощо. У клубах існують расові 

обмеження. Так, за кодексом байкерів Києва до клубу приймають лише хлопців 

та чоловіків винятково гетеросексуальної орієнтації та не допускають вихідців з 

країн Азії, Африки та «осіб кавказької національності» (варто додати, що це 

правило, хоч і є поширеним у всьому світі, все ж не є абсолютним: у США 

чимало клубів створені мексиканцями («Mongols MC» «Vagos MC») чи 

афроамериканцями («East Bay Dragons MG») [7].  

Одним з основних положень кодексу байкерів є вимога завжди й за будь-

яких обставин підтримувати своїх одноклубників. Внесення змін та доповнень 

до статуту здійснюється вищим керівництвом клубу – президентом, віце-

президентом, офіцерами. 

Члени одновідсоткових клубів стверджують, що вони присвячують себе 

«їзді на мотоциклі і братерству», де поїздка не розвага у вихідні дні, а спосіб 

життя. Київський байкер повідомив: «Про одновідсоткових мало що відомо, а от 

про традиційний мотоциклетний клуб, можна сказати, що члени клубу це лише 

чоловіки, жінка може лише брати участь, якщо вона одружена на комусь з членів 

клубу, але вона ніколи сама членом клубу не буде, і кольори не має права 
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одягати. Взагалі тусовка поділяєтся на фрі, тобто вільних, і клубних байкерів. У 

«фрі» є і хлопці і дівчата, і, щоб мало дівчат було, – я б не сказав» [2]. 

Інший респондент повідомив: «Чомусь у суспільстві існує бачення байкера 

як товстелезного мужлана з пивним пузом, який їздить на мотоциклі і нічого не 

робить, окрім як відрощує бороду. І, головне, що ніхто навіть не намагається 

замислитися над тим, а звідки ж він взяв кошти на мотоцикл, як заробляє на 

пальне. Адже щоб бути байкером потрібно не лише мати мотоцикл і кататися по 

місту, бути байкером – це намагання об'їздити увесь світ. Для цього просто 

необхідно мати гарну роботу, яка буде дозволяти фінансово вирішувати усі твої 

потреби і з часом все буде гаразд. Тому серед байкерів чимало бізнесменів і, в 

основному, це люди старші 21 року» [1].  

Загалом, більшість стереотипів про байкерів узяті з американських фільмів, 

особливо з бойовиків. Перший фільм який сприяв цьому враженню був фільм 

«Дикун» знятий Стенлі Крамероном. Згодом був знятий фільм «Божевільний 

Макс» та інші, у яких байкери були показані як організовані злочинні 

угрупування, які займаються продажем наркотиків, зброї, викраденням людей, 

пограбуваннями. Самі про себе учасники руху кажуть: «Байкери – це звичайні 

люди, які люблять мотоцикли, люблять швидкість, люблять дорогу і весь свій 

вільний час проводять зі своїм улюбленим залізним конем» [3]. «Для байкера 

мотоцикл – це друг, це ніби жива істота. Нерідко навіть мотоциклам дають ім'я. 

Це можна пояснити тим, що ти постійно в дорозі, отже постійно ризикуєш 

життям, тому починаєш ніби зливатися з мотоциклом». «Твій байк – 

продовження тебе, твій друг та товариш. Відчуття свободи, свист вітру у вухах, 

запах розжареного асфальту, нові горизонти – це те, заради чого варто жити!» 

[4]. «Ти зливаєшся в одне ціле зі своїм конем і мчиш вперед. Горластий шеф, 

алкозалежний чоловік/ жінка, вимогливі батьки, думки як жити, де взяти гроші, 

як розрахуватися з боргами – все залишається там, в минулому житті. А в цьому 

– ти народжуєшся заново. Ти вільний, щасливий, а значить живий. Адже бути 

живим і щасливим – це головне. Є тільки дорога, що йде за горизонт і рев твого 
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вірного коня, блиск хрому в променях сонця. Ти підхоплюєш пісню, яка звучить 

в серці сталевого друга і несешся з нею в далечінь. А що там, хто? Нікому 

невідомо. Адже смерть чатує на нас за кожним рогом» [5]. 

Міркування про філософію байкерів є популярним сюжетом у масовій 

культурі. Протягом десятиліть склалися два суперечливих, майже 

взаємовиключних, образи байкерів. З одного боку, це вільна і сильна людина, яка 

не боїться «ні Бога, ні чорта», ні смерті і ризику, ні дощу і ні вітру, ні швидкості 

й небезпек далеких доріг. Особливо цей образ культивується саме всередині 

байкерських угруповань. З іншого боку, в засобах масової інформації, а, отже, і 

в повсякденній, обивательській, масовій свідомості, стереотипами стали 

неповажне ставлення байкерів до закону і обивателів (на жаргоні байкерів – 

«цивілів»), руйнівників, ворогів суспільства і законів, тісно пов'язаних зі 

злочинами . Спосіб життя байкерів і особливо членів МС середини 60-х років XX 

століття серйозно вплинув на масову культуру, що в першу чергу відбилося в 

кінематографі. Завдяки мас-медіа в свідомості обивателя став формуватися 

розпливчастий, але однозначний образ «байкера» - п'яного, нещадного і 

жорстокого. Масова культура, в свою чергу, зробила цей образ огидно-

привабливим і привнесла в нього ряд стереотипів, міфів та іншої всячини. На 

хвилі популярності «Hells Angels МС» і інших outlaw-клубів стали в масовому 

порядку зніматися фільми, писатися книги і готуватись публіцистичні статті. 

Єдине, що не змогли донести до «простих людей» Америки десятки 

байкерських фільмів, книг і репортажів 1960-70х років – це сенс існування 

outlaws-клубів. «Ангелів Пекла» та інші MC називали «знедоленими» через те, 

що вони були відкинуті Американською Мотоциклетною Асоціацією, яка 

об'єднує «пристойних мотоциклістів», за перевищення швидкості, неправильне 

паркування і відсутність талону техогляду. Привселюдно було сказано, що «їх 

всього один відсоток серед нормальних і акуратних водіїв двоколісного 

транспорту. Але режисери і журналісти не сказали, що outlaw-байкер – це не 

стиль їзди на мотоциклі, а стиль життя. Байкери зневажали суспільство і 
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створили власне – зі своїми правилами і мораллю. Саме в той момент вожак 

«Ангелів Пекла» Ральф Сонні Баргер виголосив горду фразу «It's better to rule in 

hell than serve in heaven» (Краще правити в пеклі, ніж прислужувати в раю). Не 

всі мотоклуби відносяться до «1%» і не всі байкери пришивають собі на куртки 

цей гордий знак, а тільки ті, що виступають проти всього того, що складає 

інститут «суспільства» – проти цивільних норм, державного закону і 

бюрократичних обмежень, автоматично стаючи «ворогами держави номер один» 

і злочинцями» [8, с. 121]. 

Найбільшої популярності тема байкерів-outlaws в мас-медіа набула на 

рубежі 1960-1970-х рр. До теперішнього часу цей образ згасає, поступово 

втрачаючи популярність в масах і поступаючись більш пафосним, «модним», 

сучасним молодіжним течіям, особливо пов'язаними з так званими «спорт-

байками». За рідкісним винятком сучасні мотоциклісти не мають навіть 

найменшого уявлення, як потрібно поводитися в тій чи іншій ситуації і як 

підтримувати імідж справжнього байкера. Тільки МС і окремі «free riders» 

(незалежні байкери) пропагують «старі добрі» порядки і передають традиції з 

покоління в покоління. 

Байкери стали по-справжньому першою білою молодіжною субкультурою 

зі своїм стилем, мовою і манерою поведінки. «Масова культура зробила з них 

міф, настільки привабливий в своїй відразливості, що мотоциклетні субкультури 

виявилися живучими. Існуючи до сьогоднішнього дня, вони так і не пережили 

свого занепаду» [8, с. 4]. 

«Себе вони називають також «hardcore» (справжні). Вони неохоче йдуть на 

контакти, допитливі, неговіркі. Байкери або рокери є аутсайдерами зневаженого 

ними зніженого суспільства, у них вважається ганьбою бути такими як всі» [4]. 

Вони створили своє власне суспільство зі своїми правилами та поняттями про 

мораль (причому секс і злочини далеко не грали ту архіважливу роль в їхньому 

середовищі). Вони – полум'яні патріоти (абсолютний патріотизм частково 

висловлювався у визнанні тільки вітчизняних мотоциклів, а майже всі українські 
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байкери та МС підтримали українську армію в рамках АТО [9]), почасти расисти 

(особливо в південних штатах, де однією з байкерських емблем був старий 

прапор Конфедерації), поважають сильну державну владу і хочуть бути 

шанованими в своїй місцевості. 

У своєму середовищі байкери постійно міркують на тему «мотобратерства» 

[5], заявляють, що вони «дружня сім'я». Дійсно, у разі виникнення проблеми у 

мотоцикліста в дорозі, йому завжди буде надана допомога, навіть від незнайомих 

мотоциклістів. «У байкерів існує звичай вітання під час їзди – вони завжди 

підіймають руку в кулаку або сигналять один одному». [4] 

Київським байкерам притаманна любов до природи. Для свого відпочинку 

вони намагаються обирати якомога найкрасивіші та цікаві історичні місця країни 

– Новгород-Сіверський, Умань, Переяслав-Хмельницький, Тернопіль, 

Кам'янець-Подільський. Найчастіше байкери проводять так звані «зльоти» на 

природі, куди беруть намети, спальні мішки та інші туристичні приналежності. 

Вони також організовують байкерські фестивалі, проводять показові виступи, 

влаштовують різноманітні шоу. Так, 25 травня 2008 року в день Києва на 

Хрещатику відбулося шоу байкерів, в якому брали участь представники різних 

країн Європи. Один із засновників Української байкерської конфедерації 

розповів: «Ми проводимо так звані зльоти, байкфестивалі. Вони тривають 2–3 

дні, щоб люди зуміли розслабитися, поспілкуватися с друзями з України або 

навіть з сусіднього дому, послухати гарну музику, випити пива або чогось 

міцнішого. Інколи проводяться масштабні заходи, наприклад на День Києва, тоді 

вже багатенько народу з'їжджається, не тільки з України» [2]. 

Висновки та перспективи подальшого дослідження. 

Не кожен мотоцикліст стає байкером. Чи означає це, що байкерами 

народжуються? Можливо. Адже кожен знаходить у цій субкультурі щось своє. 

Хтось – дух братства, а хтось – довгі години за кермом, коли існують тільки ти, 

дорога і твій байк. Хтось – маскулінну атмосферу сили, а хтось – свободу від 

будь-яких умовностей світу. Хтось – інтернаціоналізм байкерського руху, а хтось 
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– щиро український степовий дух козацтва. Тому серед байкерів майже не буває 

випадкових людей. Ті, хто не розділяє цих цінностей, надовго затриматись не 

можуть.  

 У подальшому ми досліджуватимемо цю тему в рамках дипломної роботи 

«Байкерський рух в Україні (ХХ – початок ХХІ ст.) як контркультурне явище», 

а отже – матеріал має потенціал для подальшого наукового використання в 

рамках досліджень з історії повсякденності, соціології та культурології та може 

використовуватись в програмах викладання відповідних навчальних курсів.  
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Сучасні філософські та культурні проблеми 

 

Анотація. Розгядання основних культурологічних та філософських проблем 

сучасності. 

Ключові слова: проблеми суспільства, культорологічні проблеми. 

Постановка проблеми: з розвитком суспільства з'являється все більше 

розних проблем. Вони надходять з різних сторін та різних аспектів людської 

діяльності. Для іхнього вирішення перш за все необхідне їхнє розуміння, 

усвідомлення. 

Мета статті: виокремити головні проблеми, які виникли на даному етапі 

розвитку суспільства, показати їх з точки філософії. 

Актуальність роботи:  Робота є актуальнию у зв'язку з тим, що в ній 

розкриваються проблеми сучсності, які актуальні на даному етапі розвитку. 

Текст статті 

Розвиток суспільства не стоїть на місці. В кожну епоху були свої проблеми, 

які потрібно було вирішувати. І наш час не виключення. Зараз також є багато 

різних проблем, зокрема це філософські та культурологічні проблеми. Ніякі з 
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наук, які вивчають різноманітні аспекти культурології не можуть пояснити 

найзагальніші закони культури, що не спираються на емпіричні факти та 

відповісти на питання генези. Масшатабність їх змісту виходить за межі 

можливостей наук. Саме тому філософське осмислення культури повинно бути, 

так як без цього жодна інша наука не зможе вирішити розглядуваних нею питань. 

З розвитком культури та суспільства все більше спостерігається криза 

раціоналізму. Філософія культури, що має посідати об’єктивно-аналітичну 

метапозицію в осмисленні загальних закономірностей культури загалом, 

визначає специфіку західної й східної культур, які, відповідно, відображають 

ментальності традиційного та нетрадиційного типів. 

В повсякденному житті досить часто стикаємося з неправильним 

розумінням та “перекручуванням” понять традиційної та нетрадиційної 

культури. Так, наприклад, лікування стародавніми методами звикли вважати 

“традиційною” медициною, тоді як офіційну медицину, яка весь час 

розвивається, набуває нових форм та засобів лікувань, називають нетрадиційною 

медициною. 

Ще одною схожою і дуже поширеною в наш час є проблема сексульної 

орієнтації. Традиційними вважать різностатеві пари, а от одностатеві, 

нетрадиційні, пари викликають дуже бурхливу реакцію і більшої частини 

суспільства, не зважаючи на те, що це лише іхній вибір. А філософія розглядає 

свободу людини, як можливість чинити вибір відповідно до своїх бажань та 

інтересів. І ця проблема завжди була в центрі уваги філософів. 

Виникла також проблема надмірної влади над сущим, що є основою 

культурної творчості людини. Останнім часом влада на людиною і природою 

постійно зростає, а от міра відповідальності й совісті часто не встигає за владою. 

На жаль про належне використання природи й розв'язання вже отриманих 

проблем заговорили лише в ХХ столітті, що підштовхнуло до вивчення 

ноосфери. 
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Через розвиток комп'ютерних технологій, зокрема комп'ютерних, інтернету 

люди стають асоціальними, втрачають своє духовне начало, індивідуальність, 

деградують. Постійний поспіх, зменшення кількості спілкування призвело до 

відчуження. Безлика поведінка стала чимось нормальним. 

Все більше зникає співчутливе ставлення до оточуючих, з'являються 

зверхність, зарозумілість, байдужість, втрачається почуття гуманізму, що, на 

жаль, все більше стає нормою. І все це розхитує основи культури, і лише сама 

культура може змінити ситуацію. А почати змінювати ситуацію варто з себе, 

розвивати в собі доброчесність. 

Для цього потрібне насамперед бажання, духовна хоробрість, здатність 

контролювати себе, стати господарем самого себе. А ще потрібно набратися 

сміливості, мужності, що необхідно для справжньої хоробрості. Це допомогло б  

сформувати мистецтво управління, яке в свою чергу формує владу над владою і 

знаходить у всьому свою міру та створювати умови, які необхідні для 

підходящого життя людини. 
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Фемінізм як соціальний феномен 

 

У статті досліджено фемінізм та його значення в сучасному суспільстві, 

гендерні проблеми, методи та ефективність їх вирішення. Фемінізм відіграє 

важливу роль для збереження рівноправності між гендерами, завдяки чому 

жінки мають більше прав та можливостей керувати своїм життям 

самостійно, але все рівно є ряд проблем стосовно гендерної нерівності, що досі 

не вдається розв’язати. 
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Фемінізм – термін, який пояснює рух за права жінок у всіх сферах 

суспільства, метою якого є усунення дискримінації жінок. Численні феміністичні 

рухи та ідеології розвивалися протягом багатьох років і представляють різні 

точки зору та цілі. Традиційно, починаючи з 19 століття, ліберальний фемінізм 

першої хвилі, який прагнув до політичної та юридичної рівності шляхом реформ 

у ліберально-демократичних рамках, протиставлявся робочим пролетарським 

жіночим рухам, які з часом переросли в соціалістичний і марксистський 

фемінізм, заснований на теорії класової боротьби. З 1960-х років обидві ці 

традиції також протиставляються радикальному фемінізму, який виник із 

радикального крила фемінізму другої хвилі і який закликає до радикального 

перевпорядкування суспільства для усунення переваги чоловіків; разом з 

ліберальним, соціалістичним і радикальним фемінізмом іноді називають «велику 

трійку» шкіл феміністичної думки. 

З кінця ХХ століття з'явилося багато нових форм фемінізму. Деякі форми 

фемінізму критикували за врахування інтересів лише «білих», середнього класу, 

студентів, гетеросексуалів або цисгендерних точок зору. Ця критика призвела до 

створення етнічно специфічних або мультикультурних форм фемінізму, таких як 

«чорний фемінізм» і міжсекційний фемінізм [2]. 

Але сучасний фемінізм замість вирішення проблем характеризується 

прагненням до нав'язування соціального сприйняття та подвійних стандартів на 

користь жінок, що наголошується в антифеміністських текстах, які вже 

звинувачують фемінізм у статевій дискримінації. Фемінізм готовий залишити 

чоловікам обов'язки зі скороченням прав, а жінкам надати максимум прав за 

мінімуму обов'язків. Більш того, хоча феміністичні рухи були і залишаються 

зосереджені на правах жінок, деякі феміністки виступають за включення 

визвольного руху чоловіків до феміністичного порядку денного, оскільки 

патріархальна організація суспільства і традиційні гендерні ролі завдають шкоди 

чоловікам. У той же час інші феміністки стверджують, що права чоловіків 

повинні здійснюватися самими чоловіками. 
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Феміністки надали собі загальні права – право на освіту, робити кар'єру, 

розпоряджатися своєю власністю, мати свободу пересування та подорожі без 

дозволу та супроводу чоловіків, виходити заміж і мати дітей на свій вибір, а 

також основні політичні права. Право голосувати та бути обраним було дуже 

важливим, оскільки давало можливість жінкам брати участь у прийнятті рішень, 

які впливають на їхнє життя [2]. 

«Жінка-охоронниця», «господиня», для «жіночого щастя» потрібні «любов» 

та «родина» – такі стереотипи про жінку закріпилися у свідомості українців. 

Експерти констатують: сексизм в Україні поширений скрізь – у рекламі, ток-шоу, 

політиці та побуті. Сексистські стереотипи істотно впливають на рівень 

насильства щодо жінок, зазначають експерти. Активісти моніторингового 

проекту «Україна без сексизму» лише за чотири місяці виявили понад 240 

сексистських висловлювань у рекламі [1]. 

«Я називаю його посмішкою чеширського кота. Кота нема, а посмішка є. 

Начебто стереотипи не відображені в більшості законів, але коли справа 

доходить до конкретної реалізації, вони набувають чинності, мовляв, ти молода, 

у тебе діти або будуть діти, ти щойно вийшла заміж або одружишся, яка з тебе 

працівниця» [1], – зазначає дослідниця Олена Суслова. 

  «В Україні дуже чіткий тренд: що вищий орган влади, то менше там жінок. 

За результатами останніх національних виборів, 46% жінок потрапили до 

селищних та сільських рад. В обласних – вже 28%. У поради великих міст, 

обласних центрів –15%. І до парламенту ще менше – 12%. Лише 6% жінок в 

Україні обіймають посади міністрів та заступників міністрів» [1] – наводить 

статистику аналітичного звіту Ради Європи Мілена Горячковська. Незважаючи 

на введене квотування у партіях, тенденції спостерігаються невтішні, додає 

експерт. Жінки у списках партій – частіше «для галочки», тому не отримують 

достатньої організаційної та фінансової підтримки, щоб перемогти у виборчих 

перегонах [1]. 
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Також феміністки озвучили проблему сексуальних домагань, 

несправедливого розподілу домашньої роботи, гендерного розриву в оплаті 

праці, почали активніше досліджувати, що заважає жінкам на ринку праці та 

політиці та що їм може допомогти? Ідея гендерних квот для представництва на 

керівних посадах була висунута як тимчасовий захід із компенсації наслідків 

тисячоліть утисків та упереджень щодо жінок. Вони почали активно критикувати 

наукову та культурну сферу – викриваючи сексизм, який у ній досі перебуває [1]. 

Насильство щодо жінок та дітей залишається проблемою, яку влада не 

намагається вирішувати. Якщо на вулиці зламати ребро, то винуватця 

покарають, а якщо вдома, то це буде «сімейна справа», в якій краще знайти 

порозуміння. За статистикою 2017-го року з 1 850 000 жертв домашнього 

насильства лише 83 540 подали заяву до поліції, 59% правоохоронців вважають 

ці повідомлення помилковими і, лише 12% представників правоохоронних 

органів вважають домашнє насильство іноді прийнятним, 39% прокурорів 

вважають такі злочини "приватною справою". Більш того, за насильство щодо 

жінок та дітей дається від 150 до 240 годин громадських робіт, або до 5 років 

позбавлення волі, але найчастіше виносять умовне покарання. Це також 

стосується зґвалтування. Для порівняння: за незаконний запис кінофільму в 

кінотеатрі дають до шести років позбавлення волі [1]. 

У перший рік існування ООН Економічна та Соціальна Рада заснувала 

Комісію з становища жінок, що стала глобальним керівним органом, що 

займається виключно питаннями гендерної рівності та покращення становища 

жінок. Одним із перших успішно виконаних завдань Комісії був нагляд за 

дотриманням гендерно-нейтральних формулювань у проекті Загальної 

декларації прав людини. 2 липня 2010 року делегати Генеральної Асамблеї ООН 

одноголосно проголосували за створення єдиної структури Організації 

Об'єднаних Націй, яка відповідає за прискорення прогресу у справі досягнення 

цілей Організації щодо гендерної рівності та розширення прав та можливостей 

жінок. Нова структура ООН з питань гендерної рівності та розширення прав та 



 

658 
 

можливостей жінок під назвою «ООН-жінки», об'єднала чотири підрозділи 

всесвітньої організації: Фонд Організації Об'єднаних Націй для розвитку на 

користь жінок, Відділ з покращення становища жінок, Канцелярію Спеціального 

радника з гендерних питань та покращення становища жінок та Міжнародний 

науково-дослідний та навчальний інститут ООН щодо покращення становища 

жінок. Наразі всі зусилля ООН спрямовані на досягнення Цілей сталого розвитку 

(ЦСР). У кожній із 17 ЦУР жінки відіграють надзвичайно важливу роль, причому 

багато завдань безпосередньо спрямовані на визнання рівності жінок та 

розширення їхніх прав і можливостей як ціль суспільного розвитку. Для 

забезпечення прав жінок у всьому світі багатьом державам ще необхідно внести 

відповідні зміни до національних законодавств.  

Станом на 2014 рік рівність між чоловіками та жінками конституційно 

гарантували 143 країни. Хоча цей результат є рекордним, 52 держави поки що 

так і не зробили цей крок. Облік гендерної специфіки в мові означає відмову від 

гендерних стереотипів та дискримінаційних підходів щодо осіб певної статі, 

гендеру або гендерної ідентичності у листуванні та у публічних виступах. 

Оскільки мова грає одну з ключових ролей у формуванні культурних та 

соціальних установок, облік гендерної специфіки у мові є дієвим способом 

зміцнення гендерної рівності та боротьби з гендерними упередженнями. У 

посібнику з обліку гендерної специфіки з приводу мови міститься ряд 

рекомендацій, покликаних допомогти співробітникам Організації Об'єднаних 

Націй враховувати гендерну специфіку в різних умовах: як в усній, так і в 

письмовій мові, як в офіційній, так і неофіційній обстановці, як всередині 

Організації, так і при взаємодії з широким колом слухачів та читачів. У розділі 

«Методичні матеріали» містяться вправи щодо застосування цих вимог на 

практиці, інформація про відповідні навчальні заняття та довідкові матеріали на 

цю тему [3]. 

Результати досліджень: в США згідно з опитуванням 2015 року, 18 відсотків 

американців використовують ярлик «феміністки» для опису себе, тоді як 85 
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відсотків на практиці є феміністками, оскільки вони вірять у «рівність жінок». 

Незважаючи на поширену думку про те, що являє собою фемінізм, 52 відсотки 

не визначили себе як «феміністки», 26 відсотків не впевнені, а чотири відсотки 

не відповіли. Соціологічні дослідження показують, що у США підвищення рівня 

освіти пов'язані з більшою підтримкою феміністських рухів. Крім того, 

політично ліберальні люди з більшою ймовірністю підтримуватимуть 

феміністські ідеали порівняно з консервативними [2]. 

Згідно з численними опитуваннями, 7% британців використовують ярлик 

«феміністки», щоб описати себе, а 83% на практиці є феміністами, кажучи, що 

вони підтримують рівні можливості для жінок – це включало навіть більшу 

підтримку з боку чоловіків (86%), ніж жінок. (81%) [2]. 
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Feminism as a social phenomenon 

 

The article examines feminism and its significance in the present, gender 

issues, methods and effectiveness of their solution. Feminism plays an important role 

in maintaining gender equality, giving women more rights and the opportunity to 

manage their own lives, but there are still a number of gender inequality issues that 

remain unresolved. 
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Вплив цифрових компаній-гігантів на сучасне життя 

 

Аналіз впливу соціальних мереж, дезінформації та компаній-гігантів на 

життя людини. Проблема глобалізації сучасних мереж та їх вплив на людину в 

різних точках світу. 

Ключові слова:  Соціальні мережі, дезінформація, глобалізація, медіасфера, 

компанії-гіганти. 

У наш час з’явилася нова проблема, пов’язана з глобалізацією соціальних 

мереж, всесвітньої мережи та монополізації цих сфер великими компаніями 

(компаніями-гігантами). 

Глобаліза́ція – процес всесвітньої економічної, політичної та культурної 

інтеграції та уніфікації [1]. 

Розглянемо цю проблему на прикладі нещодавньої ситуації, що трапилась з 

соціальною мережою Facebook (Meta). Попередньо нагадаємо, що з Facebook 

пов’язані WhatsApp, Instagram та інші мережі, які також не працювали. 

Meta, раніше Facebook – найбільша у світі соціальна мережа, що почала 

працювати 4 лютого 2004 року як мережа для студентів деяких американських 

університетів. Засновником та головою сервісу є Марк Цукерберг. За даними 

рейтингу Alexa Rank, сайт facebook.com посідає 6 місце за відвідуваністю у світі 

[2]. Станом на грудень 2018 року Facebook стверджував, що мав понад 2,3 млрд 

активних користувачів щомісяця [3]. Станом на листопад 2021 року кількість 

користувачів з України становила 14 млн. 

4 жовтня 2021 року близько 16:45 UTC почали з'являтися повідомлення про 

те, що соцмережі компанії Facebook припинили роботу. Спочатку інтернет 

відреагував звичайними жартами, однак незабаром стало ясно, що ситуація 

серйозна. З Каліфорнії почали надходити повідомлення про хаос у головному 

офісі Facebook. Кореспондент New York Times Шира Френкель передала, що 

вирішення проблеми зайняло стільки часу, тому що люди, які намагалися 

зрозуміти, в чому проблема, фізично не могли потрапити до будівлі. Збільшилося 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D1%96%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0_(%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%A6%D1%83%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/Alexa_Internet
https://uk.wikipedia.org/wiki/Facebook#cite_note-:3-2
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навантаження на інші соцмережі та сервіси – відключені користувачі 

обговорювали, що трапилося, і шукали альтернативу соцмережам, що впали. [4] 

Збій привів до масового використання користувачами інших програм (таких 

як Discord, Twitter, Google, TikTok, Telegram, YouTube, Netflix, Zoom та Viber), 

які через перевантаження також припинили роботу або зазнали збої у роботі[5]. 

«За один день мы приняли более 70 млн беженцев с других платформ», – написав 

Павел Дуров – засновник Telegram. 

Цей збій привів до більш серйозних наслідків, ніж звичайний перехід з 

однієї платформи на іншу. Наприклад:  

• Компанія втратила $6 млрд через збій; 

• Для самої компанії Facebook найсерйознішим наслідком збою була падіння 

її акцій та прибутку. На платформах понад шість годин не розміщувалася 

реклама. 

• У даркнеті, виклали на продаж даних 1,5 млрд користувачів Facebook. База 

містить імена, e-mail, id, розташування та телефонні номери користувачів. 

Це найбільший злив даних за історію компанії. 

• Перед Сенатом США постане інсайдер, відповідальний за великий витік 

внутрішніх документів компанії. 

• До того ж, на Facebook вже звернули увагу регулятори в різних країнах 

світу. Вони вважають, що компанія, можливо, занадто велика, щоб 

ефективно протидіяти таким викликам, як дезінформація, збудження 

ненависті та спроби оволодіти особистою інформацією користувачів. 

• Втрата доступу до соцмережі для багатьох стала просто невеликою 

незручністю, але для малого бізнесу в країнах це була катастрофа. 

• Для інших користувачів це означало повну втрату зв'язку з друзями та 

родичами. 

Це лише обмежений перелік наслідків. Є і більш важкі втрати, які 

пов’язують зі збоями Facebook але залишаються тільки чутками, серед яких 

«49% користувачів сайту Bank of America повідомили про проблеми при 
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виконанні операцій»[6], а як ми можемо розуміти – проблеми в роботі банківської 

системи можуть призводити до великих економічних проблем і навіть криз.  

 Як пізніше виявилося проблеми були пов’язані із зміною конфігурації 

магістральних маршрутизаторів, що координують мережевий трафік між 

центрами обробки даних. Але довге налагодження роботи системи та велика 

кількість дезінофрмації у інших мережах призвела до тих наслідків, які були 

перераховані вище. 

На данний момент у США починають налагоджувати процесс протистояння 

таким проблемам на законодавчому рівні. Так як керування такою великою 

інформацією та утримання її в межах однієї компанії може призвести до 

необоротних наслідків. 

Висновок 

Збої в роботі серверів великих компаній викликають, повз дискомфорт у 

звичайних користувачів, проблеми роботи всіх залежних від них сервісів, які 

можуть виконувати важливу роль у суспільстві. Короткострокове відключення 

призводить до багатьох проблем. Довгострокове відключення може спричинити 

незворотні втрати. 

Для того щоб запобігти таким ситуаціям треба регулювати процес роботи 

великих компанії на законодавчому рівні та врегульовувати монополізацію 

цифрового ринку. 
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Instagram як соціальний феномен 

 

Анотація. У статті розглянуто специфічні особливості Instagram як 

соціальної  мережі та причини її популярності у світі. 

Ключові слова: соціальна мережа Instagram, соціальний феномен, рекламна 

платформа, популярність, публікація. 

У XXI столітті світ дуже популярними є соціальні медіа, зокрема Instagram. 

Візуальна тонкість, зображена ним, не може бути порівняна із жодними 

соціальними медіа чи іншими подібними платформами на сьогоднішній день. Це 

покоління людей віддає перевагу тонкості та естетичності, аніж блиску та 

гламуру. Сучасна тенденція – йти  разом з трендом. Instagram сприяв «створенню 

медіасвіту», у якому популярність створюється простими людьми. 
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Сьогодні загальна кількість активних користувачів цієї соціальної мережі 

перевищує 1.1 мільярдів чоловік на місяць і продовжує активно зростати. 

Причому, близько 500 мільйонів чоловік заходить в цю соцмережу щодня. Кожен 

сьомий житель планети має аккаунт в Instagram. За статистичними даними 

“Instagram в Україні” компанії PlusOne, 88% усіх користувачів мережі 

проживають за межами США. 71% користувачів Instagram по всьому світу 

молодше 35 років. При цьому, основне ядро користувачів це молоді люди від 18 

до 34 років. Більшість складають жінки, але перевага щодо чоловіків незначна, 

всього близько 2%[2]. 

Існують різні причини того, що Instagram є улюбленою соціальною 

мережою людей: 

1) Перша причина – це  формат зображення. Науково доведено, що 

людський мозок більш сприйнятливий до візуального бачення, аніж до звукових 

сигналів або письмового тексту. Для людей є набагато простішим та 

доступнішим дивитися відео та фото, аніж читати довгі повсякденні тексти або 

прослуховувати одноманітне аудіо. Вони вдаються до соціальних медіа, як 

форми відволікання від буденного життя.  

2) Instagram надає платформу для популярності, якої не має жодна з 

соціальних мережа. Цікавим є факт, що прості люди контролюють, хто стане 

популярним на той чи іншій платформі. Якщо зміст публікації подобається 

людям, то це все, що потрібно для становлення популярності. Відомий 

американський психолог та засновник гуманістичної психології Абрахам 

Маслоу заявив у своєму вченні, що повага є другою за значенням потребою, яку 

хоче задовольнити людина. Природньо, що людина хоче бути відомою у тому 

суспільстві, в якому вона живе. Instagram, як правило, може задовольнити 

потребу нашої самооцінки (наприклад, за кількістю лайків, зароблених на 

публікації або кількістю підписників, які мають обліковий запис). 

3) Instagram також надає дивовижну платформу для збуту товарів та послуг 

з величезною аудиторією за мінімальну вартість. Це робить Instagram 
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популярною рекламною платформою корпорацій. Інстаграм насьогодні має 

понад 25 мільйонів бізнес-профілів. 80% користувачів стежать хоча б за одним 

із них. Більше 2-х мільйонів рекламодавців щомісяця розміщує у соцмережу 

рекламу. 60% користувачів знаходять продукти в Instagram. Отже, це популярне 

та вигідне місце продемонструвати свої товари світу. 75% користувачів після 

перегляду товарів в Інстаграм переходять на сайт компанії. 

4) Постійний приплив нових технологій та регулярні оновлення. Серед усіх 

соціальних медіа Instagram найновіший із найсучаснішими функціями, 

технологіями та тенденціями. Усі ці нові оновлення зазвичай робляться з 

урахуванням творчих інтересів створювачів контенту та зацікавлення 

користувачів платформою. 

5) Орієнтування в Instagram є набагато простішим порівняно з іншими 

соціальними медіа. Насправді, люди віддають перевагу тим речам, які є менш 

складними для сприйняття і тому обирають Instagram. 

6) Ще одна особливість Instagram – це її креолізованість. Природа контенту 

в Instagram дозволяє поєднувати вербальну та невербальну частини 

повідомлення. Саме це стає важливим інструментом комунікації – залучення та 

утримання уваги адресата, способів виразу смислової організації тексту. 

Невербальні частини тексту виконують функції ілюстрації, що допомагають 

забезпечити достовірність повідомлення та деталізувати його тематику, 

експресивність, яка забезпечує залучення уваги аудиторії та передачу 

емоційного забарвлення. Більш того, передача інформації візуально дозволила 

Instagram легко подолати мовний бар’єр та зробити мережу популярною у всьому 

світі. Вербальна частина контенту в Instagram включає повідомлення у загальний 

контекст, презентує його у тій мірі, у якій би хотілося автору та створює його 

імідж. 

 7) Надання «соціальному актору» нових ресурси для суспільної взаємодії. 

Спілкування в Instagram перетворилось на невід’ємну частину повсякденного 

життя. Люди розміщують свої «фото повсякденного життя» фіксуючи різні 
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моменти свого побуту, діляться важливими подіями та переживаннями. 

Спілкування користувачів за допомогою візуальних образів замінює обмін 

одиницями тексту, що дозволяє моментально фіксувати події та легше їх 

сприймати.  

Отже, Instagram перетворилась на частину «лайфстайл» із демонстрацією 

атрибутів гарного життя, фотографій особистого характеру (діти, сім’я), «селфі» 

(фото себе зроблене на фронтальну (передню) камеру телефону). На такій 

платформі, як Instagram, немає меж для вдосконалення. Це відкритий простір для 

перевірки творчих обмежень особистостей. Instagram стає важливим каналом 

комунікації як для всіх людей, так і для окремих представників шоу-бізнесу, 

політиків та, навіть, для світових брендів. Саме тому, Instagram – сучасний 

культурний феномен. 
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Політика південних регіонів змінилася з 2016 року. Перехід влади до більш 

впливових партій, поява нових політичних сил та перспектива розвитку 

Миколаєва, Одеси та Херсону – те що стало реальністю до 2021 року. 

Ключові слова:  південні регіони, партії, політика, мовне 

питання,політичний центр. 

В історії сучасної України існує переламний момент, як с точки зору 

культурного так і політичного розвитку південних регіонів 2016-2021 р.р. Час 

україно-російської війни, як наслідок – мовне питання  також суттєво вплинув на 

напрямок політичного спрямування Миколаєва, Одеси та Херсона. 

Щодо суто політичного аспекту, то після 2015 року політична ситуація в 

південних областях значно змінилася. На політичну арену виходять нові 

політичні сили. В Миколаєві передову позицію займала «Партія регіонів». Вже у 

2019 році найбільше представництво отримала партія «Солідарність» (23% 

представників на всіх рівнях). В регіоні також отримали представництва такі 

партії, як Аграрна партія, Радикальна партія, УКРОП, «Нова держава» та інші. 
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Даними на 2021 рік до депутатських фракцій облдержадміністрації належать такі 

партії як: «Слуга народу», «Опозиційний блок», «За майбутнє», «Наш край», 

«Європейська солідарність» та «Опозиційна платформа – За життя» [1]. 

 Процес децентралізації в Миколаївській області оцінюється експертами на 

середньому рівні. Загалом, за час від 2016 по 2021 року було створено 41 

об’єднану громаду, найбільше об’єднань припало на 2016 рік. Станом на жовтень 

2019 року площа об’єднаних громад займає половину території області та 

охоплює 28% населення. В цілому область займає 11 місце серед областей по 

створенню дієздатних громад.  

Характер взаємодії центру та регіонів знаходиться на нейтральній позиції, 

проте бувають і окремі випадки. Прийнята у 2019 році «формула Штайнмаєра» 

(механізм поетапної реалізації низки положень другої мінської угоди щодо 

надання окремим районам Донецької та Луганської областей України 

особливого порядку місцевого самоврядування та проведення на цих територіях 

місцевих виборів) була негативно прийнята деякими ветеранськими 

організаціями. Дана формула була обговорена представниками РНБО, МЗС та 

громадянами міста. Більшість жителів виступили проти даного впровадження 

[1]. 

В Одеській області за підсумками місцевих виборів 2016 року найбільшу 

кількість депутатських мандатів отримали політичні партії «Опозиційний блок» 

(23 мандати) та «Блок Петра Порошенка «Солідарність» (22). Також «Довіряй 

Ділам» (12), ВО «Батьківщина» (11), «Наш край» (8) та «Відродження» (8). 

Головою обласної ради було обрано представника «Блоку Петра Порошенка 

«Солідарність», першим заступником – ВО «Батьківщина», заступником – 

«Нашого краю». У зв’язку із обранням народним депутатом голови Одеської 

обласної ради, у 2019 році відбулося переформатування керівного складу: посада 

голови залишилася за «Блоком Петра Порошенка «Солідарність», а посаду 

першого заступника отримав представник «Опозиційного блоку».  
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Станом на 2020 рік найбільшу кількість голосів на виборах отримала 

«Опозиційна платформа – За життя» (24 мандати). Також до облради увійшли: 

«Слуга народу», «Довіряй ділам», «Європейська солідарність», «За майбутнє», 

«Батьківщина» та «Партія Шарія». У 2019 році у зв’язку зі зміною влади на рівні 

держави, відбулися зміни в органах державної влади в Одеській області. Так, 

перед повторним голосуванням на виборах Президента України був 

відправлений у відставку голова ОДА Максим Степанов: причиною було названо 

затримку із виплатами соціальної допомоги вразливим категоріям населення 

Одеської області. Однак сам Максим Степанов заявив, що він був відправлений 

у відставку через те, що не втрутився у виборчий процес і забезпечив чесні 

вибори в Одеській області [1]. 

До Херсонської облради наразі входять: ОПЗЖ (15), Нам тут жити (13), 

Слуга народу (11), Наш край (7), Європейська Солідарність (7), Європейська 

Солідарність (7), ВО «Батьківщина» (6), Блок Володимира Сальдо (5). [2] 

За даними аналітиків в період від 2016 до 2020 року дані три регіони 

характеризували як цілісний мікрорегіон зі своєю специфікою, зокрема: 

депресивність розвитку, слабкий розвиток морегосподарського комплексу, 

аграризація економіки, потерпання від воєнних дій на Сході України та анексії 

Криму [3].  

Програма розвитку створена кожним із регіонів до 2027 року, анонсує 

найшвидше поліпшення вищеперерахованих показників. Проте існує і 

позитивний рух у політиці, таким чином закон «Про забезпечення 

функціонування української мови як державної» був запроваджений ще 2019 

року. Його норми поширюються на держслужбовців, правоохоронців і 

військових, суддів, освітян, медиків і представників ще багатьох професій. А з 

16 січня 2021 року ще й сфера обслуговування перейшла на рідну мову. Такі 

нововведення були сприйняті городянами Одеси, Миколаєва та Херсону 

більшою частиною цілком адекватно. 
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F_%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%85%D0%B0%D1%94%D0%B2%D0%B0_%C2%AB%D0%9D%D0%B0%D0%BC_%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B8%C2%BB
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
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Вже в березні 2021 році був підписаний договір про спільний розвиток 

туризму між 3 південними регіонами України. Метою цього об’єднання є 

створення сприятливих організаційних та економічних умов для розвитку 

туристичного потенціалу областей, раціонального використання туристичних 

ресурсів, підвищення конкурентоспроможності регіонів на міжнародному 

туристичному ринку [3]. 

Висновок: Політика Миколаєва, Одеси та Херсону, починаючи з 2016 року 

зазнала суттєвих змін. Поява нових партій та фракцій, так, як наслідок, активна 

зміна керуючих органів влади. Фактичне витіснення з політичної арени 

проросійських представництв, улагодження мовного питання та прискорення 

розвитку туризму південних регіонів – ключові зміни, що сталися до 2021 року. 

Саме тому, незважаючи на думку аналітиків, щодо розвитку цих регіонів – існує 

реальна перспектива відродження, що може статися відносно плану розвитку вже 

до 2027 року.  
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Features of the political development of the south regions of Ukraine 2016-

2021 

 

The policy of the southern regions has changed since 2016. The transition of 

power to more influential parties, the emergence of new political forces and the 

prospects for the development of Mykolayiv, Odessa and Kherson - that has become a 

reality by 2021. 

Keywords: Kherson, Mykolaiv, Odessa, southern regions, parties, politics, 

language issue. 
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Аналізується вплив масової культури на ціннісні орієнтири молоді в 

сучасному суспільстві 

Ключові слова: масова культура, орієнтири молоді, інформаційне  

суспільство. 

Сьогодні інформаційні технології стають невід'ємною складовою життя 

суспільства, граючи велику роль формуванні ціннісних установок людей, і 

особливо молоді як найбільш сприйнятливої аудиторії. З кожним роком питання 

про вплив культури на цей процес приваблює все більше дослідників, оскільки 

ця тема стає надзвичайно актуальною. Крім того, культура є не лише значущою 

сферою діяльності, а й умовою успішного духовного та економічного розвитку 

суспільства. Тому механізми її на розвиток цивілізації загалом вимагають 

докладного вивчення [1]. 

Роль культури у соціальних змінах може пояснити теорія відставання 

культури Вільяма Огберна. Вона говорить про те, що культурні цінності та норми 

змінюються незрівнянно повільніше, ніж відбувається технічний прогрес. 

Людське життя складається з різних матеріальних та нематеріальних 

аспектів навколишнього середовища. Зміна у матеріальній культурі 

відбуваються швидше і раніше, ніж у другій, нематеріальній. 

Наприклад, останні технологічні розробки призвели до досягнень у галузі 

генної інженерії. І теоретично майбутні батьки можуть використовувати генну 

інженерію, щоб вибрати колір очей або стать своєї майбутньої дитини. Однак 

багато людей вважають цей тип генної інженерії неетичним. 

Культурне відставання створює різні проблеми суспільству і найчастіше 

його розглядають як критичну етичну проблему, оскільки нездатність досягти 

широкого соціального консенсусу у використанні сучасних технологій може 

призвести до зростання соціальних конфліктів [2]. 

Для того, щоб більш детально розглянути вплив культури на ціннісні 

установки суспільства почнемо з визначення цього глобального поняття. 

Культура – це індивідуальна для кожного окремо взятого суспільства 

http://fikio.ru/?p=2408
https://www.culturepartnership.eu/article/culture-and-social-changes
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совокупність матеріальних і духовних цінностей, сформована історично та є 

основою для формування морально-нравственних цінностей і поведенческих 

норм данного соціуму [3].  Це поняття має безліч значень у різних галузях 

людської життєдіяльності. Культура - предмет вивчення філософії, 

культурології, історії, мистецтвознавства, лінгвістики (етнолінгвістики), 

політології, етнології, психології, економіки, педагогіки та інш.. Найчастіше під 

культурою розуміють людську діяльність в її різних проявах, включаючи всі 

форми і способи людського самовираження і самопізнання, накопичення 

людиною і соціумом різних навичок і вмінь. Культура постає також проявом 

людської суб'єктивності та об'єктивності (характеру, компетентностей, навичок, 

умінь та знань) [4]. 

 В контексті информационного общества, наряду з цим поняттям, часто 

використовується термін «масова культура». Вона відображає інтереси великих 

людей і в цей час приймає максимально доступну форму для простоти та 

зручності її формування. З однієї сторони, вона дозволяє понятно і доступно 

перенести цінності однієї культури до іншої, виступаючи засобом їх інтеграції. З 

іншого боку, більшість дослідників схиляються до того, що масова культура 

швидше залучає духовний і творчий розвиток суспільства через використання 

практично однакових шаблонів. Крім того, основна інформація, яка передається 

з її допомогою, має поверхневий характер, орієнтує аудиторію на задоволення 

сиюминутных бажань і потреб. 

Слід зазначити, що до цього впливу особливо схильна молодь як найбільш 

сприйнятлива частина суспільства, здебільшого не має чітких орієнтирів 

розвитку та досить стійких життєвих принципів. Тут проблемою є не лише 

високий рівень можливості переорієнтації на інші культури та заперечення своєї, 

а й встановлення помилкової мети, «нав'язаної» масовою культурою, а також 

гіпертрафованість властивих їй негативних сюжетів. З іншого боку, масова 

культура представлена формах, які потребують глибокого вивчення та 

розуміння, тобто рівень розвитку, необхідний для її сприйняття значно 

http://fikio.ru/?p=2408
https://ru.wikipedia.org/wiki/Культура
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знижується. Це призводить не лише до ослаблення емпатії у молоді, але й до 

складнощів соціалізації, і навіть, до проблем зі здоров'ям - часто в прагненні 

відповідати загальноприйнятим стандартам підлітки або вводять для себе 

жорсткі харчові обмеження, або дають несумістне з їх віком фізичне 

навантаження, що призводить до серйозних наслідків. Таке прагнення можна 

назвати цілком природним, оскільки необхідність досить складного 

самопізнання замінюється простим копіюванням зовнішніх атрибутів 

популярних та успішних людей [5]. 

Висновок 

Як можливі варіанти вирішення проблеми можна назвати популяризацію 

традиційної культури за допомогою використання медійних інструментів, 

характерних для масової культури, а також створення нових напрямків у 

духовному житті суспільства в цілому. У сучасних умовах не можна розглядати 

проблеми безпеки людини, суспільства, держави, світової спільноти ізольовано, 

у відриві одна від одної. Тому потрібно не лише декларувати, а й застосовувати 

такі підходи на практиці. 

Список використаних джерел 

1.   Философия и гуманитарные науки в информационном обществе. 

URL: http://fikio.ru/?p=2408 

2. Культура и креативность. URL: 

https://www.culturepartnership.eu/article/culture-and-social-changes 

3. Википедия. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Культура 

 

Vykhor I. O. 

group 2144 

Admiral Makarov National University of Shipbuilding 

Mykolaiv, Ukraine 

e-mail:stud213123@gmail.com 

Shapovalova I. V. 

Candidate of Philosophical Sciences, Associate Professor 

 of the Department of Social and Humanitarian Sciences 

http://fikio.ru/?p=2408
http://fikio.ru/?p=2408
https://www.culturepartnership.eu/article/culture-and-social-changes
https://ru.wikipedia.org/wiki/Культура


 

678 
 

Admiral Makarov National University of Shipbuilding  

Mykolaiv, Ukraine,  

ira.shapovalova@gmail.com 

https://orcid.org/0000-0001-6781-7697 

 

The influence of mass culture on the values of young people in the era of 

information society 

 

Analysis of the influence of mass culture on the values of youth. The problem of 

youth landmarks in modern society 

Key words: Mass culture, youth landmarks, information society. 

 

 

УДК 004:159.9 

Гайдаєнко В. А. 

група 2144(45) 

Національний університет кораблебудування  

імені адмірала Макарова   

Миколаїв, Україна 

haidslava@gmail.com 

Шаповалова І. В. 

кандидат філософських наук, доцент  

кафедри соціально-гуманітарних дисциплін 

Національний університет кораблебудування  

імені адмірала Макарова  

Миколаїв, Україна,  

ira.shapovalova@gmail.com 

 https://orcid.org/0000-0001-6781-7697 

 

Негативний вплив комп’ютерних ігор на молоду людину 

 

Здійснено аналіз впливу комп’ютерних ігор та ігрового контенту на 

несформовану психіку молодої людини, формування комп’ютерної залежності 

молоді та визначені найвпливовіші та найнебезпечніші ігри.  

mailto:ira.shapovalova@gmail.com
mailto:haidslava@gmail.com
mailto:ira.shapovalova@gmail.com


 

679 
 

Ключові слова: комп’ютерна залежність, ігроманія, девіантна поведінка, 

відхилення від форм соціального контролю. 

На сьогоднішній день проблема комп’ютерної залежності представляє 

собою одну з найнебезпечніших загроз молодої людини. Нажаль з цим може 

зіткнутися кожна людина: дорослі, діти та особливо вразливі, в цьому сенсі, 

підлітків. 

Ігроманія – хвороба ХХІ століття, що передбачає некерований надмірний 

потяг до азартних ігор. Гра є засобом психологічного розвантаження після 

навчання. Проте цей засіб часто перетворюється на самоціль – і тоді розвивається 

ігрова залежність [1].  

Яскравими прикладами ігроманії або комп’ютерної залежності є постійні 

походи до букмекерів з підвищенням ставок, години сидіння за комп’ютером або 

телефоном, надмірне зловживання відпочинком замість праці, перетворюючи 

його на лінь, що не дозволяє зосередитися. 

Відразу ж варто відзначити, що комп’ютерна залежність і просто любов до 

ігор – це абсолютно різні речі. Так, багатьом батькам може здаватися, що вони в 

такому віці розважали себе інакше. Однак потрібно розуміти, що часи 

змінюються, технології розвиваються, тому й ігри у дітей теж стають іншими. І 

якщо комп’ютер сприймається дитиною адекватно, то переживати нема про що 

[2]. 

Зазвичай комп’ютерні ігри поділяються на кілька типів: квести, екшн, 

рольові ігри, стратегії, симулятори, логічні і азартні. 

Найбільший негативний вплив на людину мають екшн, азартні ігри, рольові 

та симулятори. 

Коли людина занадто багато часу проводить граючи у комп’ютерні ігри, 

зазвичай вона перестає зважати увагу на кількість програного часу, стає дуже 

дратливою, забуває про свої обов’язки перед собою або перед кимось. 

Стосовно азартних ігор, то нам всім відомо наскільки сильна жага 

переможця або переможеного продовжити гру аби отримати насолоду від 
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перемоги або отриманих грошей, якщо це онлайн-казино, або ставки на спорт. 

Якщо це звичайна косинка, то вона тільки відволікає увагу особи, що працює за 

комп’ютером. 

Нездорове захоплення 19-річного юнака віртуальним світом комп’ютерних 

ігор призвело до реальної стрілянини у школі-гімназії у столиці Татарстану, в 

якій  загинуло дев'ятеро людей. Жертви - учні 8-го класу та співробітниці [3]. 

Масове вбивство в Пермському державному університеті було скоєно 20 

вересня 2021 року на території Пермського державного університету. Внаслідок 

стрілянини, влаштованої нападником, загинули 6 та отримали поранення 47 

людей [4].  

У двох випадках свідками зазначено, що вбивці були нормальними людьми 

як і більшість з нас. Проте дана поведінка представляє собою одну з форм 

негативної девіантної поведінки – тероризм.  

Абсолютно безвідповідальна сімейна пара з Південної Кореї, граючи в ігри, 

залишала свою дочку Саранг (що з корейської перекладається  «кохання») 

голодною. Горе-батьки залишали дитину на 6-12 годин, йдучи в інтернет-кафе та 

занурюючись у віртуальний світ. Нездорова схибленість її батьків призвела до 

смерті тримісячної дівчинки. [5]. 

У цій жахливій історії вражає іронічність гри, на якій збожеволіла молода 

пара. Замість того, щоб доглядати за своєю реальною дитиною, вони захопилися 

MMO Prius, яка дозволяла гравцям виховувати дітей та задовольняти їхні 

потреби. Ставити на перше місце віртуальне дитя замість свого власного [5]. 

Отже, зловживання віртуальним світом комп’ютерних ігор може мати 

негативні наслідки для психіки молоді та викликати прояви підвищеної агресії 

та жорстокості до оточуючих, спонукати до актів насильства, призводити до 

розладів здоров’я, порушення сну, морального спокою, концентрації уваги та 

інших негативних речей. 

Висновки. Для того, щоб усвідомлювати загрозу життю через ігроманію, 

необхідно критично ставитися до своїх захоплень та контролювати свою 
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поведінки та свій спосіб життя. У майбутньому намагатися не дозволяти своїм 

дітям, молодшим членам родини проводити багато часу у віртуальному світі 

комп’ютерних ігор, запобігаючи формуванню у них гральної залежності. 
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Сьогодні в психологічній науці розвивається новий напрям – психологія 

здоров’я, яка надає можливість науковцям зробити свій внесок в систему 

оздоровлення нації [3]. 
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Здоров’я – це cтан живого організму, при якому організм у цілому і всі 

органи здатні виконувати свої життєві функції. Охорона здоров’я громадян - 

одна з функцій держави.[5] У світовому масштабі охороною здоров’я займається 

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ). В Україні державним органом, 

що опікується здоров’ям громадян є Міністерство охорони здоров’я України. [4] 

  Тому основною ознакою здоров’я є здатність до значної пристосованості 

організму до впливів різноманітних чинників зовнішнього середовища. Завдяки 

цьому здоровий організм може витримувати значні фізичні та психічні 

навантаження, не тільки пристосовуючись до дії екстремальних чинників 

зовнішнього середовища, але й повноцінно функціонувати в цих умовах. Таким 

чином, здоров’я доцільно розглядати і як здатність організму активно та 

повноцінно пристосовуватись до змін оточення. Можна сказати, що здоров’я – 

це здатність організму перебувати в рівновазі з оточенням [4]. 

Можна також сказати, що здоров’я – це функціональний стан організму 

людини, який забезпечує тривалість життя, фізичну та розумову працездатність, 

достатньо високий рівень самопочуття, а також відтворення здорового 

потомства. 

Стан здоров’я не є чимось статичним. Це динамічний процес, а, отже, стан 

здоров'я може покращуватись або погіршуватись. Кожна людина являє собою 

відкриту динамічну систему, тому існує широкий діапазон поняття «здоров’я» 

— від абсолютного здоров’я до граничних із хворобою станів. 

Соціальна політика — це діяльність державних і громадських інститутів, 

суспільних груп та окремих осіб (суб’єктів соціальної політики), спрямована на 

реалізацію соціальних потреб людини, що забезпечують її життєдіяльність і 

розвиток як соціальної істоти на основі принципу соціальної справедливості за 

беззастережного дотримання її громадянських прав та свобод [2]. 

Головним завданням соціальної політики є досягнення відповідності 

цілеспрямованої діяльності системи, її соціально-політичних інститутів, що є 

суб’єктами такої політики, соціальному розвитку згідно з вимогами об’єктивних 
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закономірностей суспільного прогресу. Іншими завданнями можна вважати 

забезпечення чіткого функціонування суб’єктів соціальної політики, 

узгоджуваної діяльності різних її елементів, формування їх оптимального 

співвідношення та підтримання необхідних пропорцій між ними [3]. 

Стратегічним завданням соціальної політики є запобігання негативним 

соціальним явищам, недопущення зниження добробуту широких верств 

населення та забезпечення зростання інтегрального показника людського 

розвитку [1]. 

Отже, соціальне здоров’я пов’язане з економічними чинниками, стосунками 

індивіда з структурними одиницями соціуму (сім’єю, організаціями), з якими 

створюються соціальні зв’язки: праця, відпочинок, побут, соціальний захист, 

охорона здоров’я, безпека існування тощо. В загальному вигляді соціальне 

здоров’я детерміноване характером і рівнем розвитку, які притаманні головним 

сферам суспільного життя в певному середовищі – економічній, політичній, 

соціальній, духовній. Ці складові тісно взаємопов’язані, вони в сукупності 

визначають стан здоров’я людини. В реальному житті майже завжди 

спостерігається інтегрований вплив цих складових. 
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протиріччя і проблему, без яких немислиме формування істини, вирішення 

науково технічних питань. 

Ключові слова: соціально-гуманітарні проблеми, наукова творчість, 

наукова істина, технічний напрямок освіти, індивідуальне, особистісне, 

студент.  

Вступ. Творчість є процесом людської діяльності по формуванню нових 

матеріальних і духовних цінностей, що визначає найбільш характерні риси 

сучасної праці. Наукова творчість являє собою здатність людини із фактичного 

матеріалу, який нам надає дійсність, створювати нову реальність, яка 

задовольняє різноманітні суспільні потреби. 

Актуальність даної теми полягає в тому, що створення нових матеріальних 

та духовних цінностей, наукових відкриттів є нічим іншим як творчістю. Воно 

дозволяє нам створювати нову реальність відповідно до пізнаних 

закономірностей, використовуючи ті матеріали в роботі людини, які дають 

почуття дійсності, тим самим задовольняючи суспільні потреби.  

Творчість має певні види і застосовується до всіх родів діяльності, як 

абсолютно гуманітарних, так і зовсім технічних наук. Ранні діячі 

природознавства, прабатька більшості технічних наук, займалися 

справжнісінькою творчою діяльністю. 

Підтвердженням актуальності даної теми можуть стати роботи 

представників К. Поппера, Т. Куна, І. Лакатоса, М. Полані, П. Фейерабенда. 

Сьогодні заклади технічної та економічної освіти зосереджують 

недостатньо уваги на темі науково-творчого потенціалу індивіда, процесу само 

визначеності студента та самоактуалізації. 

Метою статті є здійснення глибокого аналізу взаємодії індивідуального і 

загального у науковій творчості і науці, що являє собою реальне протиріччя і 

проблему, без яких немислиме формування істини, вирішення наукових питань. 

Основний матеріал. Сам процес творчості складно уявити без свідомого 

прояву уяви та винахідливості, але іноді пріоритетними стає підсвідома складова 
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у вигляді інтуїції чи навіть інстинкту, що ріднить творчість із первісними 

навичками людини. Таким чином задіяні всі духовні сили людини. 

Розмова про наукову діяльність не може обійтись без згадки про творчість, 

роль якої, в сучасних реаліях, постійно зростає. Наукова праця, багато в чому 

схожа на звичайну людську, полягає в ідентифікації, зміні та всілякій обробці 

об'єктів матеріального світу, але в суті розглядає саме їх ідеальні стани та 

властивості, відсилаючи нас до результатів вчених – попередників. 

Розглядаючи наукову працю, слід виділити її загальність, оскільки вона 

вимагає об'єднання сил безлічі індивідів, що на практиці доводиться історією 

розвитку науки, на прикладі доопрацювань наукових праць щодо минулих років. 

Загальна праця, крім кооперації учасників вдається до розгляду та прийняття до 

обліку робіт попередників. 

Досліджуючи це поняття можна встановити його зв'язок з питаннями 

взаємозв'язку знань та наукового пошуку. У сучасному світі можна виділити два 

підходи.  

Перший базується на використанні загальних напрацьованих людством 

знань у конкретній сфері та використанням цих знань як інструкції чи 

рекомендацій яких слід дотримуватись на виробництві.  

Сьогоднішня практика показує, що такий підхід відходить на другий план 

через все більше впровадження науки у виробництво, практику. Створення 

наукового знання як наукової істини залучає в себе «присвоєння» вченими знань 

та впровадження поняття «авторське знання». При цьому, в процесі 

перетворення знань на авторські, їх індивідуалізація відбувається за правилами 

загальності. 

Сама собою загальність наукової праці не забороняє індивідуальності чи 

унікальності результатів роботи. Але саме загальність вимагає відриву від 

особистості та праці не так прославляючи індивіда – автора, як пошук 

необхідного вирішення конкретної проблеми. 
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У сучасному світі наукове пізнання відбувається у суспільстві, де тріумфує 

обмін ідеями та напрацюваннями, і відбувається народження нових знань. Часом 

учаснику такого процесу необхідно залишитися віч-на-віч і проявити внутрішню 

творчість для пошуку підходу до вирішення своєї проблеми. При цьому для 

успіху мислити йому доводиться так, ніби він єдиний, хто здатний вирішити її. 

Індивідуальність у творчості трансформується в унікальність та 

неповторність особистості. Англійський вчений, фізик Дж. Томсон зазначав, що 

подумки відокремити вченого, як індивіда, з науки неможливо, як зіграти п'єсу 

без головного героя. 

Але саме на цьому моменті виникає парадокс, який полягає в наступному. 

Особистість, проявляючи свою індивідуальність створює знання, які за своєю 

суттю є загальними. У цьому індивідуальність з часом розсіюється.  

Сама по собі наукова істинна не вимагає за змістом індивідуальності, 

расових, національних та інших політичних умов. Наукові знання переступають 

через межі часу історії, національні та державні рамки, виявляючи свою 

загальність. Тут також проявляється зв'язок між принципами індивідуальності та 

загальності творчості та науки в цілому. 

Однак вирішення протиріччя, яке виникає між двома названими складовими 

наукової творчості, не можна спростити для розуміння. Зрештою кожен учений 

зрікається особистісно-індивідуального на користь загальності знань. Така 

закономірність виникає на ґрунті першочергової необхідності задовольнити 

об'єктивні потреби суспільства. Але не слід остаточно відтіняти особистісно-

індивідуальні засади, оскільки вони можуть впливати на процес пошуку 

істинних, формування концептів та ідей, використання наукових методів та інші 

сторони подібної діяльності. 

На відміну від вчених першовідкривачів та основоположників сучасних 

наук, вирішення наукових проблем та пов'язані з ними дослідження займають 

тепер уми наукових колективів у вигляді великих лабораторій, дослідницьких 

інститутів, а також кафедр вищих навчальних закладів та їх об'єднань. Така різка 



 

689 
 

зміна умов у сфері наукової діяльності ще не означає, що індивідуальність 

остаточно пішла або знецінилася.  

Проте закладам технічної та економічної освіти слід приділяти більшу увагу 

розвитку конкретних особистостей задля їх подальшого успіху на науковій ниві. 

Висновки. Сучасна наука подорожчала і ціна за кожне відкриття 

геометрично пропорційна його значущості, що оцінюється. Необхідність 

багатьох дорогих експериментів з використанням дорогих технічних установок, 

рідкісними матеріалами також вимагає свого рішення.  

Раніше саме рівень підготовки вчених ставив характер розвитку досліджень, 

але на сьогоднішній день необхідно щось більше, ніж сувора теорія, яка майже 

відкрито відірвана від історії наукової думки. Здобуючи освіту, вони не завжди 

отримували знання про процеси організацій, закономірності роботи в колективі 

та інтеграцію в громадську роботу, в якій їм потрібно було брати участь. 

Тому колективна та індивідуальна творчість як ніколи необхідна не тільки 

у сфері пізнання природи та суспільство, а й у сфері організації освіти та 

подальшого втілення науково-дослідної праці. 

В нинішньому світі колективна творчість, розуміння потреби у пошуку 

свого індивідуального підходу та вивчення соціально-гуманітарних наук ще з 

університету необхідне для підготовки студентів технічних спеціальностей для 

майбутніх наукових відкриттів. 
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Конфлікт поколінь як вид соціального конфлікту 

 

В даній статті розкривається одна із самих розповсюджених у 

повсякденному житті проблема взаємодії батьків і дітей. Досліджено причини 

виникнення конфліктів батьків та дітей. Розглянуто тему порозуміння 

старшого покоління й молоді. 

Ключові слова: відносини, батьки, взаєморозуміння, діти, конфлікти, сім'я, 

суспільство. 

Актуальність даної теми беззаперечна, адже проблема конфлікту поколінь 

існувала у всі часи. Тема порозуміння старшого покоління й молоді ніколи не 

зникне, бо та культура, де виховане одне покоління, буде незрозумілою для 

іншого покоління. Між молодшим, підростаючим та старшими поколіннями 

завжди була певна конфронтація, розбіжності у поглядах. Відмінність між 

різними поколіннями можуть носити поміркований, спокійний характер, а 

можуть бути досить конфліктними. Сфер вираження цього дуже багато і 

зустрічається кожному з нас у повсякденному житті. 

   Зазвичай діти не сприймають цінності покоління своїх батьків, не бажаючи 

приймати їх в якості еталону. Молодь відрізнялася нетерпінням до існуючого 

mailto:kraffchuk@email.ua
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укладу  в суспільстві, їй властивий бунтівний характер. У всі часи старші люди 

нарікали на молодь, вважаючи її зіпсованою. Проте, як тільки молоді виростали, 

вони перетворювалися в конформістів і лояльних громадян. 

Основна причина протесту молоді полягає у протистоянні світу дорослим – 

нетерпінні зайняти місце батьків у соціальній структурі суспільства. Конфлікт 

між батьками і дітьми, а також напругу, яка при цьому виникає у спілкуванні між 

ними, можна звести до мінімуму маючи на увазі відношення двох поколінь до 

оточуючого світу. 

Виділимо причини конфлікту між молоддю та старшим поколінням. Як 

правило, таких причин декілька, вони можуть накопичуватися роками, залежати 

від індивідуальності членів сім’ї або від специфіки сім’ї і навіть ситуації в 

суспільстві. Наприклад, це можуть бути несумісність інтересів сторін, 

матеріальні проблеми, аморальна поведінка членів сім'ї, житлово-побутові 

негаразди, різниця в соціальному становищі поколінь, віддаленість проживання 

батьків і дітей, особливості культури і поведінки, різні цінності молодого і 

старшого поколінь, боротьба за владу і вплив у родині. Дуже часто конфлікти 

відбуваються через те, що батьки не хочуть визнавати, що їхня дитина стала 

дорослою. Представники старшого покоління вважають, що вік і досвід 

дозволяють їм диктувати більш молодому поколінню манеру поведінки, робити 

зауваження, вимагати дотримуватися їхніх порад. На їхню думку, серед молоді 

спостерігається падіння моралі. Молодь у свою чергу вважає, що вони мають 

достатній багаж знань, і вік у даному випадку не грає особливої ролі. Через 

подібні розбіжності між сторонами виникає напруга, і вони не можуть дійти до 

порозуміння даної проблеми, яка виникла в їх відносинах. Замість цього список 

взаємних претензій і розбіжностей поповнюється, а шляхи їх вирішення не 

знайдені. Для того щоб звести конфлікти до мінімуму, необхідно врахувати 

особисті психологічні особливості кожного з учасників конфлікту. 

Є декілька чинників, через які деколи молодь не бажає переймати досвід 

старшого покоління. По-перше, положення старшого покоління посилюється 
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наявністю минулого досвіду і моделюванням життя за радянським зразком, тоді 

як молодь віддає перевагу нав'язаному західному способу життя, суспільству 

масового споживання. По-друге, критеріями соціального становлення молоді все 

більше є набуття та підвищення власного соціального статусу, досягнення 

соціальної зрілості. 

Соціалізація відбувається під впливом різноманітних умов і обставин, які 

складаються не тільки з діяльності суспільних інститутів і цілеспрямованого 

виховного процесу, але і під впливом таких, як правило, неконтрольованих 

факторів, якими є неформальне середовище спілкування з однолітками, погляди 

і настрою, існуючі в суспільстві [1]. 

Не можна сказати, що молоде покоління відмовляється від досвіду 

попереднього, швидше навпаки, воно залежить від впливу сімейних традицій, 

наступності, фамільних цінностей. Також простежується залежність від батьків 

в процесі побудови кар’єри,створення сім’ї. Життєві цілі молоді та плановані 

засоби їх здійснення, стали важливими факторами її соціалізації. 

Інтерес до даної проблеми пов’язаний з вітчизняною історією останніх 

років: з оцінкою ролі колишніх поколінь, що проклали шлях до сучасних 

трансформацій, але, як це найчастіше всього буває, що не знайшли в них свого 

місця. Відмінність входження нинішньої молоді в суспільне життя полягає в 

тому, що їй необхідно не тільки адаптуватися до існуючої дійсності, але й 

принципово змінювати цю дійсність. Це і породжує конфліктні ситуації між 

поколіннями, але варто відзначити, що молоде покоління не поспішає повністю 

відмовитися від традицій, норм і цінностей своїх батьків. 

Конфлікт між поколіннями – це частина людських конфліктів, що 

зароджуються в процесі розвитку і занепаду інституту сім’ї, а також 

функціонування сім’ї як малої групи. Проблему взаєморозуміння батьків і дітей 

можна сміливо віднести до вічних проблем, тому до тих поки буде існувати 

суспільство, буде існувати і дана проблема [2]. 
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Сім’я – один з найважливіших факторів соціалізації дитини. Саме тут діти 

засвоюють заведені в їхніх сім’ях життєві цінності, соціальні очікування і 

погляди на життя. Моделями поведінки їм слугують батьки, старші брати і 

сестри. Крім того, сім'я є важливим фактором впливу на інтелектуальний 

розвиток дитини, пропонуючи, а іноді й насаджуючи власну концептуальну 

картину світу.  

Спільна інтелектуальна діяльність розвиває здатність дитини моделювати 

різноманітні ситуації. оперувати гіпотезами й вибирати оптимальні шляхи 

вирішення поставлених завдань. Батьки мають можливість активно сприяти 

швидкому розвитку мисленнєвих навичок дитини [2]. 

Висновок. Отже, на даний час у суспільстві труднощі виконання сім'єю 

виховної функції значною мірою пов'язані із знеціненням моральних, духовних, 

громадянських ідеалів у суспільстві, відсутністю спільних стратегій виховання 

дітей у сім’ї, також  наявністю у старшого покоління  минулого досвіду і 

моделюванням життя з радянському зразком, тоді як молодь віддає перевагу 

західному способу життя. Критеріями соціального становлення молоді дедалі 

більше є набуття і підвищення власного соціального статусу, досягнення 

соціальної зрілості. Тому старшому поколінню потрібно відноситись до рішень 

молоді так, що вибір поведінки залежить від світогляду особи та її моральних 

устоїв, бо кожному вибору передує потреба, мотив і ціль діяльності. Тому ,щоб 

знайти взаєморозуміння з молодим поколінням потрібно не тільки керуватись 

своїм досвідом, але й давати молодому поколінню обирати самим . 
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Основні форми реалізації народного суверенітету в Україні:            

проблеми та перспективи 

У тезах розкрито питання народного суверенітету та форм його 

здійснення (реалізації) в Україні, що є актуальними у фокусі нинішнього 

суспільно-політичного життя держави. 

Ключові слова: народний суверенітет, Україна, демократія, народовладдя, 

вибори, референдум, суспільно-політичне життя. 

Сучасна Україна переживає складні та суперечливі процеси демократичної 

трансформації, які неминуче пов’язані з виробленням нової правової ідеології, в 

основу якої має бути покладена оптимальна модель взаємодії між особою, 

суспільством та державою, та в якій народний суверенітет та права людини є 

ключовими елементами конституційного принципу народовладдя. 

Народний суверенітет – це принцип, згідно з яким народу належить уся 

суверенна повнота влади на території країни, право самому вирішувати свою 

долю – безпосередньо чи через представницькі органи, брати участь у 

реалізації політики своєї держави, контролювати діяльність органів державної 

влади. Принцип народного суверенітету є одним з основоположних 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0
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для демократії. Тому забезпечення незалежного народовладдя як відображення 

ідеї народного суверенітету є на сьогодні не тільки актуальною та дискусійною 

конституційно-правовою проблемою, але й одним із соціальних та правових 

пріоритетів сучасної України. 

Аналізуючи поняття «народний суверенітет» зазначимо, що сутність 

народного суверенітету закріплена ст.5 Конституції України, яка проголошує: 

«Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ 

здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи 

місцевого самоврядування» [3]. За своєю юридичною природою народний 

суверенітет є виразом конституційно-правових відносин суспільства, а народ – 

суб’єктом народного суверенітету.  

Народний суверенітет в Україні виявляється як прояв державної волі її 

громадян, яка реалізується через конституційні інститути народного 

волевиявлення, вибори, всеукраїнський референдум, інші форми безпосередньої 

демократії, а також через єдиний представницький орган всього народу – 

Верховну Раду України. Це – основні форми реалізації народного суверенітету, 

які законодавчо закріплені у розділах ІІІ, ІV та V Конституції України [3].  

Фактичні відносини між народом і державою з приводу реалізації належної 

йому державної влади складають специфічний предмет суверенітету. Його 

конституційно-правове регулювання здійснюється як нормативно-правовими 

актами, так і іншими формами конституційного права: конституційними 

звичаями, прецедентами і договорами [1, с. 111-112]. Отже, «народний 

суверенітет» перш за все означає відсутність обмеження влади народу іншими 

видами влади. Така якість наділяє цю категорію окремою особливістю, а саме – 

верховенством. Тобто, народний суверенітет являє собою принцип, відповідно 

до якого єдиним джерелом влади є народ, який самостійно та незалежно ні від 

кого має право вирішувати свою долю через представницькі органи, або 

безпосередньо –  завдяки інститутам виборів та референдуму. 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%96%D1%8F
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В першу чергу варто зазначити, що народ здійснює владу безпосередньо 

(через вибори та референдум) та завдяки діяльності органів державної влади та 

місцевого самоврядування. Отож, все це, беззаперечно, вказує на те, що інститут 

виборів серед форм реалізації народовладдя посідає провідне місце. Участь 

народу у виборах — це його традиційне право, що притаманне не лише 

республіканській формі правління, але й посідає важливе місце у механізмі 

формування державного апарату монархічних країн. 

Дослідивши норми Конституції України необхідно вказати, що положення, 

які стосуються інститутів виборів, вміщені не лише у третьому розділі 

Основного закону держави, а й в розділах, присвячених основоположним правам 

та свободам громадян [3]. Тому це є ще одним підтвердженням, що інститут 

виборчого права відіграє важливу роль для здійснення народного волевиявлення 

та підтримання народного суверенітету. 

Закцентуємо увагу на тому, що виборче право нашої держави постійно 

змінюється. У зв’язку з цим, у змісті нормативно-правових актів, наше 

законодавство покращується, зникають прогалини та колізії, допущені  у процесі 

законотворчості, що дозволяє наблизити правові норми України до норм 

провідних демократичних країн світу. В умовах змін у політичній системі 

України посилюється інтерес науковців, політиків, значної частини суспільства 

до конкретних виявів прямої демократії, важливою формою якої є референдум. 

Референдум – це голосування всього населення держави чи певної його частини 

з метою вирішення найважливіших питань державного та суспільного життя. У 

більшості країн світу рішення, прийняті на референдумі, мають вищу юридичну 

силу. Вони не потребують затвердження державними органами та можуть бути 

скасовані чи змінені лише іншим референдумом [4, с. 69-71]. 

Референдум - один з найважливіших засобів прямої, безпосередньої 

демократії. Він має перевагу перед представницькою демократією, так як  народ 

виявляє свою волю безпосередньо, а не через представників. Оскільки питання, 



 

699 
 

що виносяться на референдум, мають, зазвичай, політичне значення, вони 

повинні бути доступними для розуміння пересічного виборця.  

Після здобуття Україною незалежності та проголошення курсу на побудову 

громадянського суспільства і правової держави розпочався новий етап в історії 

референдумів нашої країни. Конституція України 1996 р. закріпила референдум 

на принципово нових засадах. По-перше, було визначено пріоритетність 

безпосередньої демократії, передбачивши, що «народне волевиявлення 

здійснюється через вибори, референдум та інші форми безпосередньої 

демократії», а по-друге, встановлено основні засади конституційного та 

законодавчого референдуму [3]. 

Отже, відповідно до Закону України «Про всеукраїнський референдум» [2], 

всеукраїнський референдум є однією з форм безпосередньої демократії в 

Україні, способом здійснення влади безпосередньо українським народом, що 

полягає у прийнятті (затвердженні) громадянами України рішень з питань 

загальнодержавного значення шляхом таємного голосування в порядку, 

встановленому цим Законом. За предметом рішень всеукраїнський референдум 

може бути: конституційним, ратифікаційним, законодавчим, загальним. 

Підсумовуючи, зазначимо, що народний суверенітет являє собою принцип, 

відповідно до якого єдиним джерелом влади є народ, який самостійно та 

незалежно ні від кого має право вирішувати політичні, економічні, соціальні та 

інші важливі питання своєї держави та суспільства через представницькі органи 

або безпосередньо – завдяки інститутам виборів та референдуму. 

Вибори, в першу чергу, потрібно розглядати як спосіб реалізації народного 

суверенітету, який проявляється у безпосередній участі громадян у виборчому 

процесі. Всеукраїнський референдум є однією з форм безпосередньої демократії 

в Україні, способом здійснення влади безпосередньо українським народом, що 

полягає у прийнятті (затвердженні) громадянами України рішень з питань 

загальнодержавного значення шляхом таємного голосування.  
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Отже, народний суверенітет – одна з основоположних категорій у 

демократичній державі, право народу незалежно здійснювати владу, а принцип 

народного суверенітету є одним з основоположних для демократії. Саме тому 

для реального забезпечення реалізації суверенітету народу необхідно, щоб 

Конституція та ряд конституційних законів перед їх підписанням Президентом 

України виносились на всенародне обговорення, оскільки народ самостійно 

повинен визначати базові підвалини політико-правового життя держави. 
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The main forms of implementation of popular sovereignty in Ukraine: 

challenges and prospects 
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Соціально-гуманітарні проблеми технічних і економічних наук 

 

Соціально-гуманітарні дисципліни є невід’ємною частиною навчального 

процесу у ВНЗ незалежно від напряму. У даній статті розглянуто основні 

соціально-гуманітарні проблеми технічних і економічних наук на основі 

досліджень в галузі психології та педагогіки.  
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навчання.  

У технічних ВНЗ основна увага приділяється вивченню вузько спрямованих 

технічних наук, та придбання практичних навичок, які мають стати міцною 

основою для подальшої професійної діяльності студентів. На ряду з такими 

дисциплінами студенти також вивчають гуманітарні предмети, які спрямовані на 

розвиток у майбутніх фахівцях ерудиції, розширення їх кругозору, та 

допомагають у усвідомленні особистих наукових, моральних, етичних, 

цінностей. На мою думку викладання гуманітарних предметів у технічних 

закладах освіти має свою специфіку, тому що необхідно враховувати те що 

студентові «технарю», досить часто просто не зрозуміло, навіщо це йому 

потрібно, і буде від вивчення матеріалу якась користь для нього. З іншого боку 

досить часто у викладачів соціально-гуманітарних наук можуть виникнути 

складнощі у викладанні своїх дисциплін, через надмірне ставлення студентів 

технічних і економічних спеціальностей які вважають гуманітарні предмети є 

лише зайвим навантаженням. 

Метою статті є спроба проаналізувати актуальні проблеми їх роль при 

соціально-гуманітарній підготовці фахівців не гуманітарних напрямків. 

Обґрунтувати необхідність вирішення цих проблем для забезпечення 

всесторонньо розвитку студентів не тільки як фахівців, але і особистостей 

Соціально-гуманітарні проблеми технічних і економічних наук у наш час 

залишаються актуальними. Дослідженням актуальності соціально гуманітарного 

пізнання займалися такі дослідники, як Ільїна В. В., Сабірова А. Г, Ракитов А. 

І.[2], Пироженко Л, які у своїх роботах розкривають складність природи пізнання 

соціальних явищ обґрунтовують їх методи та структуру. 

Вища освіта в технічних університетах включає ряд особливостей, які у 

значній мірі впливають на студенів на формування їх, як фахівця обраної їм 

направленості, що також безпосередньо впливає на його життя .[1, c. 270 ]. 

Досить часто  студентам технічних спеціальностей не звично, що сучасні 
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соціальні-гуманітарні процеси можуть мати різноманітні оцінки і висновки, що 

відрізняються від звичних методів, які опираються на математично точне 

підтвердження  та логічність тверджень. Тому соціально-гуманітарні дисципліни 

чи аспекти у очах студентів технічного напрямку є не дуже потрібними. Чи 

представляють для них зайве навантаження, на фоні з досить трудомістким 

вивченням основних дисциплін, та проблем яких виникають в них під час 

навчального процесу. 

Одною з основних соціально-гуманітарні проблеми технічних і економічних 

наук під час навчального процесу є недостатня комунікація між студентами та 

викладачем. Досить часто студентам  просто не пояснюють чи обгартовують 

необхідність та користь від вивчення тієї чи іншої гуманітарної дисципліни, та 

приділяють увагу на речі які не зрозумілі студентам через їх спосіб мислення на, 

який впливає його спеціалізація. Тому важливо пояснювати на зрозумілій мові 

для студентів важливість знань, які вони отримають.  

Інша нагальна проблема полягає у тому, що сама навчальна програма не 

орієнтована на цілі і вподобання студента, без бажання та мотивації досить 

складно щось  вивчати. Звісно сам процес навчання складається з перешкод, для 

подолання яких необхідно прикладати великі зусилля .[2 c. 150], Як вже було 

зазначено соціально-гуманітарні предмети спрямовані на розвиток якостей 

особистості, тому необхідно враховувати очікування і інтереси студента, для 

того щоб він мав особисту зацікавленість у вивченні цих дисциплін. Мав змогу 

проявити себе не тільки як гарний інженер чи економіст, а як креативна 

особистість.  

Також існує проблема відсутності зв’язку навчального матеріалу соціально-

гуманітарних дисциплін з основними технічними дисциплінами. Якість 

навчального матеріалу має дуже велике значення. Так мені як студенту набагато 

простіше зрозуміти матеріал з філософії, якщо я бачу зв’язком з технічної 

наукою, на вивчення якої є основою для моєї професії, а не просто інформація, 

яку необхідно вивчити для отримання заліку. Відсутність явного причино 
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слідчого зв'язку між гуманітарними та технічними науками, у навчальному 

матеріалі на мою є причиною, що гуманітарні дисципліни сприймаються лише 

як додаткове навантаження.  

Висновки. У наш час вища освіта направлена на отримання високого рівня 

знань. Гуманітарні науки повинні доповнювати отримані знання з фахових 

дисциплін, так як тільки їх не достатньо для розвитку усестороннього кругозору 

особистості. У більшій мірі описані вище проблеми можуть бути вирішені 

шляхом врахування особливостей технічної чи економічної спеціальностей. 

Звісно сам зміст соціально-гуманітарних дисциплін не залежать від основної 

спеціальності студентів. Вони допомагають викликати інтерес до вивчення цієї 

дисципліни. 
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соціальної істоти, на основі принципів соціальної справедливості з безумовним 

дотриманням її громадянських прав та свобод [1, с. 45]. 

На нашу думку, в більш конкретному визначенні соціальна політика – це 

комплекс соціально-економічних заходів держави, органів місцевої влади, 

підприємств, установ, організацій, покликаних захистити населення від 

безробіття, зростання цін, знецінення трудових заощаджень. Соціальна політика 

є визначальним напрямом внутрішньої політики держави. Вона є складовою 

загальної політики, втілена в соціальні програми і різноманітні заходи, які 

спрямовані на задоволення потреб та інтересів людей і суспільства.  

Оскільки сучасний етап розвитку соціальної державності в Європі 

проходить під сильним впливом вимог глобалізації та регіональної інтеграції, 

здатність національних держав самостійно формувати та здійснювати власну 

соціальну політику поступово знижується. Незважаючи на цю орієнтовану на 

цілі тенденцію, національна держава прагне зберегти власну легітимність і 

функціональність, що спонукає її до пристосування національної стратегії 

соціально-економічного розвитку до глобальних вимірів [2, с. 392]. 

На сучасному етапі науковці виділяють три основні напрями соціальної 

політики: 

- передбачення надзвичайних ситуацій (наприклад, стихійних і 

техногенних катаклізмів, епідемій, голодоморів тощо) і, якщо необхідно, 

державні гарантії пом'якшення входу суспільства в рівновагу після них; 

- перерозподіл ресурсів для забезпечення всім соціальним групам певного 

рівня життя для послаблення можливої соціальної напруги; 

- регулювання способу життя громадян шляхом заохочення (наприклад, 

безподаткове благодійництво) та репресивними засобами (наприклад, боротьба з 

порнографією, розповсюдженням наркотиків тощо). 

Основним комплексним механізмом практичної реалізації соціальної 

політики є соціальна робота як система теоретичних знань та заснована на них 

практика, що спрямована на гарантування соціальної справедливості шляхом 
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підтримки найбільш уразливих верств населення та протидії факторам 

соціального відчуження [3, с. 151]. 

На сьогодні сфера соціальної політики ЄС зводиться передусім до 

основних «соціальних вимірів» спільного європейського ринку праці. У свою 

чергу, спільний ринок праці Європейського Союзу забезпечує: 

- усунення будь-якої дискримінації працівника за ознаками громадянства у 

питаннях працевлаштування, заробітної плати та інших умов праці та праці; 

- право на проживання в країні, де громадянин оселився після звільнення 

разом із сім'єю, яка не втрачає цього права після смерті особи; 

- боротьба з дискримінацією на основі релігії чи інших переконань, 

інвалідності, віку чи сексуальної орієнтацію. 

У межах Європейського Союзу робітники та члени їхніх сімей, що 

виїжджають на роботу до інших європейських країн, мають право на: 

- поєднувати періоди накопичення та отримання допомоги, пенсій, 

соціального захисту для себе та своїх дітей; 

- подібне за типом пенсійне право, на яке було зароблено в різних 

державах-членах Спільноти, можна об'єднати в одну пенсію, але не більше 

максимальної пенсії, яку б отримувала особа, якби вона проживала в одній 

країні; 

- державні службовці та прирівняні до них особи отримують загальне 

пенсійне забезпечення; 

- права на додаткову пенсію людей, які працюють або мають власну 

компанію, однаково гарантуються в усіх країнах Співтовариства; 

- єдине законодавство для студентів [4, с. 311]. 

На підставі викладеного можна зробити висновок, що головним завданням 

соціальної політики ЄС на сучасному етапі є досягнення відповідності 

цілеспрямованої діяльності системи, її соціально-політичних інститутів, що є 

суб’єктами такої політики, соціальному розвитку згідно з вимогами об’єктивних 

закономірностей суспільного прогресу. Іншими завданнями можна вважати 
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забезпечення чіткого функціонування суб’єктів соціальної політики, в тому числі 

соціальних працівників, узгоджуваної діяльності різних її елементів. Можна 

стверджувати, що соціальна політика є найважливішим соціальним механізмом 

перетворення суспільства. 
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Дослідження феномена асертивності особистості в сучасній науці 

 

Динамічно мінливе соціокультурне і освітнє середовище як джерело 

розвитку особистості в кожному віковому періоді має не тільки величезний 

потенціал для виховання людської гідності в свободі вибору і відповідальності 

за нього, а й стрімко наростаючі психологічні та педагогічні ризики.  

Ключові слова: соціальна ситуація розвитку; педагогічний потенціал та 

ризики; асертивність; свобода та відповідальність; людська гідність; 

ідентичність особистості; психолого-педагогічна фасилітація. 

Асертивність (англ. assert «стверджувати, відстоювати», assertiveness) 

розуміється як властивість особистості, як здатність і готовність самостійно 

формувати свою думку, в свободі і відкритості вираження себе, своїх прагнень, 

у вірі в себе і довірі до інших, як здатність самостійно регулювати власну 

поведінку, бути ідентичним. Для досягнення названих цілей необхідна 

психолого-педагогічна підтримка і супровід, фасилітація особистості в будь-

якому віці. Чи готові до неї професіонали-педагоги? Чи обізнані вони в 

теоретико-методологічних засадах даної концепції, чи володіють відповідними 

інноваційними технологіями, включаючи і критерії оцінювання досягнень учнів 
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на різних рівнях освіти? Як реально допомогти кожному педагогу оволодіти 

відповідними загальнокультурними, загально професійними та професійними 

компетенціями в контексті теоретичної та практичної новизни освітньої 

парадигми, особистісно орієнтованої моделі навчання «через все життя»? 

Традиційні етико-педагогічні та психологічні механізми соціалізації 

пригнічують з дитячих років, роблять людину незахищеною від однолітків, 

впливу батьків, вчителів та інших дорослих. Губляться власні потреби, бажання 

та інтереси, зростаюча людина живе зовнішніми оцінками, що примушують до 

підпорядкування, придушення «я-сам». Якщо це не рефлексується за критерієм 

людської гідності, що виявляється в асертивній поведінці, то особистість 

деформується, збіднюються міжособистісні відносини, посилюється 

конфліктність [3, с.62].  

Концепція асертивності виникла в працях А. Солтера, який без 

експліцитного вживання даного поняття критикував психоаналіз і біхевіоризм, 

як і представники гуманістичної психології. У нашій країні поняття 

«асертивність» стало використовуватися практичними психологами після 

перекладу з чеської мови книг в. Каппоні і т. Новака «Асертивність вжиття! », 

«Сам собі психолог» і «Сам собі дорослий, дитина і батько», а також у зв'язку з 

поширенням книги Дж. Сміта  «Тренінг впевненості в собі». Сутність, зміст і 

структура асертивності, характерні риси асертивної поведінки людей різного 

віку в різних життєвих обставинах, аж до екстремальних, досліджуються 

зарубіжними [2, с.24]. 

Віддаючи пріоритет утвердженню себе, здатності відстоювати свою 

позицію перед людьми і життєвими обставинами, які можна змінити, ми 

говоримо про необхідність розвитку асертивності як базовому новоутворенні 

особистості і протягом усього життя. Воно проявляється в впевненій 

(асертивній) поведінці. В даному контексті акцентуємо увагу на критерії 

людської гідності і через нього досліджуємо феномен асертивності.  
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Критерій людської гідності орієнтує у виборі мети і засобів її досягнення, 

прояві ініціативи і подоланні ризиків у важких життєвих ситуаціях, коли 

затребувані сміливість, рішучість і наполегливість у захисті своїх прав. Здатність 

вільного вибору, прийняття рішення вимагає готовності відповідати за наслідки, 

нести соціальну і персональну відповідальність перед оточуючими людьми. При 

цьому навіть якщо свобода людини помітно обмежена об'єктивними 

усвідомлюваними їм обставинами, то асертивна особистість може 

конструктивно реалізувати сенс і цінності життя. Знаходячи свободу в своїх діях, 

збільшуючи незалежність в судженнях, кожна особистість, якщо вона володіє і 

дорожить почуттям власної гідності, проявляється в здатності і готовності до 

асертивної поведінки.  

Впевнено справляючись із зовнішніми і внутрішніми перешкодами, що 

заважають вільному вибору конструктивних способів і засобів реалізації своїх 

задумів та інтересів, асертивна особистість сходить до більш високих рівнів в 

структурі потреб. У розгляді актуалізованої нами проблеми виходимо з визнання 

того, що онтологічно людина знаходиться в пошуку сенсу життя, ціннісних 

орієнтацій і відносин, значить, повинні створюватися Соціальні та психолого-

педагогічні умови для підтримки і супроводу процесу набуття асертивності. На 

розвиток асертивності як інтегральної характеристики особистості, що живе в 

динамічно мінливих життєвих реаліях, впливають фізіологічні та психологічні 

детермінанти ,визначаючи процес і результат дії асертівності як складного, 

багатокомпонентного феномена [3, с.198].  

ВИСНОВКИ. Цінність асертивних властивостей особистості для власного 

і соціального розвитку, виховання впевненості в собі з дитячих років і протягом 

життя. Це  «завдання на все життя», великий внесок у його виконання покликана 

зробити система безперервної освіти, що реалізує особистісно орієнтовану 

модель. Для цього необхідно приймати особистість з дитинства як самоцінність 

в житті і в освіті в процесі безперервного освоєння нового на основі внутрішніх 

мотивів особистісного і професійного зростання, досягнення професійної та 
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особистісної ідентичності в корпоративній культурі школи і вузу, що реалізують 

сприятливі умови для здійснення права на освіту при цілеспрямованій підтримці 

кожного учня в ситуації успіху. 
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Політичні погляди у творчості Івана Франка 

 

Розглянуто політичні погляди видатного українського діяча Івана Франка. 

Охарактеризовані  фундаментальні роботи митця та його погляди щодо 

національної ідеї. 

Ключові слова: погляди, праця, національне питання, справедливість. 

Іван Франко – видатний український поет, публіцист, письменник і політик. 

Він був одним з організаторів Російсько-української радикальної партії, брав 

участь у редагуванні її видань та редактором журналу «Житіє і слово». За 

політичну діяльність він переслідувався австрійською владою. Він є автором 

близько 6000 літературних, публіцистичних та наукових праць. Політичні 

погляди І. Франка розвивалися від грандіозного соціалізму та захоплення 
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марксизмом до позицій національної демократії та критики марксизму. 

Світогляд поета виник в умовах посиленої боротьби селян і робітників Західної 

України проти соціального пригноблення [4]. 

І. Франко першим в українській літературі та одним із перших у 

європейській літературі всебічно та ґрунтовно зайнявся темою праці та трудової 

етики, яка згодом стала однією з провідних соціологічних та філософських тем. 

Вже у своєму першому філософському трактаті «Поезія і її становисько в наших 

времєнах». І.Франко каже, що розумова бездіяльність є злочином проти людства. 

Поставивши людину в центр своєї філософії, складає  головний закон людства, 

який говорить, що неробство – це погано, а праця - це добре. Праця, на думку 

І.Франка, – це єдине, що може створити та вдосконалити людську душу та 

прищепити їй почуття гідності та правди [1], [3]. 

Однак, як роздумував митець, в таку духовну силу, може перетворитися 

лише та праця, в якій існує громадянська свідомість, яка не тільки виправдовує, 

а й доводить мету й сенс людського призначення в світі [1], [3]. 

Велику увагу І. Франко приділяв національному питанню. Він закликав 

інтелігенцію сприяти формуванню української нації, здатної до культурного та 

політичного життя та активно вбирати світові культурні досягнення. І.Франко 

виступав за політичну незалежність націй. На його думку, однак, така 

незалежність не обов’язково вимагала відокремлення всіх народів, що входили 

до складу Російської держави. Демократична автономія у складі федерації може 

бути формою незалежності соціально визволених націй [4]. 

 І. Франко відстоював ідею федерації політично рівних націй з 

демократичною формою правління на основі громади як первинної самоврядної 

територіальної одиниці. На його думку, соціалізм і федерація можуть 

забезпечити вільний розвиток націй без того, щоб одна нація переважала над 

іншою. Федеральні принципи повинні бути основою відносин між народами, як 

у країнах, так і у всьому світі [4]. 

Спостерігаючи справедливість і закон, справедливість і рівність у тісному 
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взаємозв’язку, І. Франко не прирівнює їх, а судить закон з точки зору 

справедливості. На думку автора, закон повинен регулювати відносини між 

людьми, використання та розповсюдження продуктів праці, захищати свободу та 

недоторканність особи, а не державу, представлену бюрократичним апаратом. І. 

Франко вимагав, щоб у законі втілювалися ідеї гуманізму, справедливості, прав 

і свобод особистості та суспільства. Ідеалом Франка була незалежна українська 

держава з національною демократією у формі народної республіки, за яку 

письменник і демократ боровся протягом усього життя. Політико-правові 

погляди Івана Франка є органічною частиною його національно-демократичної 

ідеології, яка стає все більш актуальною [2]. 

Ознайомившись із творчістю такого митця, як Іван Франко, можна знайти 

дуже суперечливі та своєрідні погляди на національну ідею. Навіть сьогодні 

багато ідей Івана Франка звучать досить креативно і вимагають ретельного 

вивчення та аналізу. Соціологія І.Франка - це  заповідь любити батьківщину і 

людство. Загалом, його філософія - це живе втілення філософії українського духу 

початку ХХ століття, витоки якої сягають І. Сковороди та Т. Шевченка [1]. 
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Political views in the work of I. Franko 

 

This article examines the political views of the outstanding Ukrainian figure Ivan 

Franko, his desire to change society for the better. 
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Політична участь та абсентеїзм як форми політичної поведінки 

 

В роботі охарактеризовані різноманітні види активності громадян в сфері 

політики, що мають характер політичної поведінки. Описано існуючі на 

сьогоднішній день чинники, що впливають на політичну поведінку і політичну 
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участь. Акцентована увага на понятті політичного абсентеїзму та факторів, 

що впливають на нього. 

Ключові слова: Політична поведінка, політична участь, абсентеїзм, 

вибори, політична культура. 

Серед важливих демократичних прав і свобод громадян, ми виділимо 

можливість кожного брати участь в політиці і впливати на політичний процес. 

Різні люди беруть участь в політиці з різним ступенем інтенсивності: одні 

цікавляться політичними новинами, виступають на мітингах і демонстраціях, 

складаються в різних політичних організаціях; інші, навпаки, намагаються не 

вникати в політичні питання і не виявляють ніякої електоральної активності. 

Поняття «політична участь» і «політичний абсентеїзм» часто 

використовуються в книгах на політичну і політико-психологічну тематику, 

проте отримують неоднозначне трактування. Ми вважаємо, що доречно буде 

надати характеристику кожному з цих понять. 

 Політична участь – дії громадян з метою прямого або непрямого впливу на 

відбір державних управлінців та їх діяльність. Тобто, з одного боку це відносини 

влади і підпорядкування, але також і управління мас владними структурами. 

Проте, політична участь варіативна, тобто не всі учасники політичного процесу 

проявляють себе в ньому з однаковим ступенем інтенсивності: для одних 

особливий інтерес представляє аналіз політичних новин і прийняття участі в 

різних політичних ходах, мітингах, пікетах, для інших же така активність може 

бути нехарактерною [1]. 

Д. Додонов в роботі «Раціональна складова абсентеїзму як специфічного 

прояву політичної поведінки» пропонує наступне визначення: «Під політичною 

участю розуміється невід’ємна властивість політичної чи іншої керуючої (або 

самоврядної) діяльності людей, яке служить одним із засобів вираження і 

досягнення їх інтересів. Політичною участь стає тоді, коли індивід або група 

залучаються до владних політичних відносин, в процес прийняття рішень і 

управління, носять політичний характер. Вільне, добровільна участь громадян в 
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політиці є одним з найважливіших індикаторів якісних особливостей політичних 

систем, ступеня їх демократизму» [2]. 

Політична участь – складова людської діяльності, специфічна особливість 

якої полягає в спрямованості на реалізацію політичних інтересів суб’єктів 

політики і насамперед на завоювання, утримання та реалізацію влади. 

А отже виходить, що політична участь – це право і можливість осіб 

приймати участь в державотворчих та політичних процесах. Також саме через 

політичну участь громадяни мають засоби для відстоювання власних інтересів.  

В свою чергу, політичний абсентеїзм – це ухилення від участі в політичному 

житті (в голосуванні, виборчих кампаніях, акціях, протестах, діяльності партій, 

груп інтересів і т.п.), втрата інтересу до політики і політичних нормам, тобто 

політична апатія [2]. Тобто, він являє собою протилежність активному 

політичному участі. Акцентуємо увагу на тому що, абсентеїзм як форма 

політичної участі характеризується мінімальною активністю, проте його прояви 

впливають на всю політичну систему.  

Вчені стверджують, що головна причина апатії громадян в перехідному 

суспільстві полягає в недостатньо швидких темпах вкорінення цивільних свобод 

і створення організаційних умов участі, а також в емоційному відчуженні 

виборців від влади (через бюрократизації, корупції і т.д.) [3]. 

Погоджуємося з думкою А.Є. Шевченка, який стверджує, що абсентеїзму 

сприяє психічна інерція і ригідність [4]. Інерція мислення проявляється в 

жорсткості і ригідності, в небажанні та неможливості змінити систему поглядів 

і оцінок подій, що відбуваються, змінити спрямованість і характер політичних 

дій. Ригідність перешкоджає побудові нової картини світу, якщо вона не 

відповідає старій. А звідси випливає, що особа взагалі не бажає бути учасником 

відносин з державою і не зацікавлена в розвитку держави [4]. 

Вважаємо, що невеликий відсоток абсентеїзму серед громадян не є 

критичним. Проте, існують країни в яких цих відсоток кожного року зростає – і 
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це є ознакою того, що населення має невдоволення відносно політики власної 

держави. 

Отже, політична участь та абсентеїзм – це не тільки форми політичної 

поведінки, а демонстрація відношення населення до політичних процесів в 

державі. Саме тому науковці намагаються детальніше вивчити ці поняття, 

зрозуміти їх причини та наслідки, адже держава в якій відсутні політично активні 

громадяни та має чимале місце абсентеїзм – не матиме шансів на благополучний 

розвиток.  
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The paper describes various types of activity of citizens in the field of politics, 

which have the nature of political behavior. The current factors influencing political 
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Соціальні проблеми в родині 

 

Сучасні родини у процесі становлення і життєдіяльності зазнають 

труднощів, які впливають на їх розвиток і можуть бути поштовхом до 

розлучення. У статті зазначено основні проблеми, з якими може зіткнутися 

сім’я і шляхи їх вирішення. 

Ключові слова: родина, проблема, діти, конфлікт, шлюб. 

Актуальність теми зумовлена необхідністю аналізу соціальних проблем в 

родинах, адже на сьогоднішній день це, на жаль, доволі часте явище, яке може 

зустрічатись у сім’ях будь-якого достатку. 

Мета статті - розгляд відомостей про проблеми сучасної сім'ї та визначення 

шляхів їх вирішення. 

Родина – невід'ємний осередок суспільства, і неможливо зменшити його 

значення. Сім'я, будучи найбільш універсальним, всеосяжним соціальним 

інститутом, відображає практично всі соціальні проблеми, які існують у 

суспільстві. Класичне визначення сім'ї свідчить, що сім'я - це мала соціальна 

група, члени якої пов'язані шлюбом, батьківством та спорідненістю, спільністю 

побуту, загальним бюджетом та взаємною моральною відповідальністю. Для 

кожної людини сім'я – початок. Поняття щастя майже кожна людина пов'язує 

насамперед із сім'єю: щасливий той, хто щасливий у своєму домі. Саме тому 

подолання проблем в родині є дуже важливим завданням. 

Статистика показує, що в демократичному суспільстві при будь-якому рівні 

життя розпад сімей складає 30%. При цьому слід враховувати, що при однаковій 

статистиці мотиви розпаду сімей, субординація цих мотивів, а також проблеми 

взаємин у сім'ях мають свої суттєві відмінності в різних соціальних системах. До 

однієї з основних соціальних проблем сім'ї можна віднести різке омолодження 

шлюбів. Нижня планка юридичної шлюбного віку досягла 16 років. Середній 

шлюбний вік становить 19-21 рік. Статистика також показує, що 40% молодих 

сімей у віці до 24 років розпадається через рік-два після одруження. У цілому 
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розпад сімей на сьогоднішній день становить 76-78% щорічно. Причинами 

розпаду сімей можуть бути:  

- пияцтво одного з подружжя; 

- несприятливі житлові та побутові умови; 

- незгода з традиційним розподілом ролей в сім'ї; 

- низький рівень культури сімейно-шлюбних відносин [1,3]. 

Однією з найпоширеніших проблем в сім’ї є алкоголізм. Ці родини в свої 

більшості становлять контингент неблагополучних сімей. На жаль, лікування від 

алкогольної або наркотичної залежності – важкий процес. Навіть після 

інтенсивного лікування в медичних наркологічних диспансерах залишається 

небезпека повернення до колишнього стану, навіть після 10-15 років ремісії. До 

того ж у неблагополучних родинах здебільшого немає грошей на лікування й 

відсутнє бажання долати алкогольну залежність. Адже прагнення хворого є 

необхідною і чи не головною умовою успішності лікування, тому в умовах 

відсутності системи доступної наркологічної допомоги та пасивності самих 

алкоголезалежних клієнтів соціальний супровід таких сімей є малоуспішним та 

марнотратним. У ході моніторингових візитів було виявлено такі характерні 

проблеми в сім’ях, в яких проживають алкозалежні члени : бездоглядність 

дитини ( діти не ночують вдома, часто їх доглядають сусіди, бабусі, діти не 

нагодовані, не мають необхідного приладдя для навчання, не відвідують 

шкільних закладів чи дитячих садків); використання дитини та державної 

допомоги, що отримується на дитину, для придбання алкогольних напоїв; 

бідність, постійний нестаток у чомусь; безробіття через низький рівень 

професійної кваліфікації та пасивності клієнтів щодо пошуку хоч якої-небудь 

роботи, небажання взагалі працювати; неприйнятні житлові умови для дитини 

(бруд, антисанітарія); напружений психологічний клімат внаслідок соціальної 

деградації батьків (сварки, скандали, депресії, як результат – втеча дитини з 

дому); безладні статеві зносини, в які вступають члени родини, що зловживають 

алкоголем. Слід відмітити тенденцію щодо поширення дитячого алкоголізму, 
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токсикоманії, що, зокрема, є наслідком не доглянутості дітей батьками та 

спадкоємності алкогольної, наркотичної залежності від старших родичів. У 

підсумку, на алкоголізм, наркоманію страждають кілька поколінь у родині. 

Іншою проблемою є вибір між дитиною і заробітком на користь заробітку. 

Заробляння грошей часом віднімає в батьків всі сили, для спілкування з дитиною 

не залишається часу. Зайняті батьки втрачають із нею зв'язок, припиняють брати 

участь у її розвитку, цілком перекладають виховання на школу. Можна говорити 

про зовнішнє благополуччя, однак у психологічному плані в такій родині 

спостерігається прихована, почасти й відверта, байдужість батьків щодо дітей. 

[2] 

Поширеною проблемою також є домашнє насильство. Така жорстокість є 

засобом виплеску агресії, якій піддаються в основному жінки та діти. Існує і 

деяка особистісна схильність до сімейного насильства і до того, щоб бути 

жертвою насильства: відмічено, що жінки, яких били чоловіки в першому шлюбі, 

нерідко зазнають жорстокого поводження і в другому шлюбі. Використовуючи 

технології стабілізації сімейних відносин, соціальний працівник повинен 

враховувати фактори особистісного ризику, а також варіанти, в яких соціальна 

терапія буде неефективною.[2] 

Загальні тенденції розвитку сучасних сімей:  

• зростання розлучень (абсолютне і відносне); 

• зростання кількості неповних сімей і дітей, народжених поза 

шлюбом; 

• відтермінування часу вступу до шлюбу; 

• проживання подружніх пар без оформлення шлюбу; 

• зменшення розмірів сім'ї і народжуваності дітей; 

• збільшення кількості одиноких людей, які не беруть шлюб; 

• зменшення кількості повторних шлюбів [1]. 
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Висновки. Сім’ї тісно залежать від суспільства і це виражається у 

соціальних проблемах. У теорії конфлікту найкращим способом його вирішення 

вважається компроміс. Сімейна терапія включає знаходження компромісу між 

подружжям, між батьками і дітьми, а також корекцію поведінки і навчання 

навичкам неконфліктного спілкування. Така робота проводиться шляхом 

індивідуальних бесід та інтерв'ю, групової психотерапії тощо. Причини 

конфліктів можуть бути різними, тому в першу чергу необхідно ретельно 

вивчити проблеми, що існують у конкретній сім'ї, ознайомитися з особливостями 

особистостей подружжя, їх сімейними та шлюбними установками. Адже 

розбіжності в сімейно-шлюбних установках можуть досить довго залишатися не 

виявленими, а в важкі моменти сімейного життя або під впливом зовнішніх 

проблем може виявитися, що подружжя дотримується різних поглядів на сім'ю, 

має уявлення про виховання дітей, вирішення фінансових та інших проблем. 

Сім'я, як соціальний інститут, і мала соціальна група, виконує найважливіші 

суспільні функції - відтворює нові покоління, моральні норми та зразки 

поведінки, бере активну участь у соціалізації особистості. Отже, завдання 

полягає в тому, щоб створити сім'ї найсприятливіші умови для її нормального 

функціонування. 
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Декомунізація та євроінтеграційні процеси в Україні 

(за усно історичними студіями) 

 

Анотація. У статті аналізуються реакція та думка людей щодо процесу 

трансформації – певного обряду ініціації, переходу до іншого стану, що раніше 

не був притаманним, характерним. Коли мовиться про процеси змін пов’язаних 

з відходом України від комуністичного минулого значною частиною є саме 

«декомунізація». За основу тез було взято частини усно історичних інтерв’ю. 

Ключові слова: декомунізація, трансформація, євроінтеграція. 

Джерелом матеріалів для даної розвідки послугували записи, які  зібрані під 

час етнографічної практики студентами Історичного факультету Вінницького 

державного педагогічного університету у 2015 р. (Фонд – «Діти війни»), а також 

одноосібні, тематичні, напівструктуровані інтерв’ю  з тематики радянської 

ідентичності.  

Основним об’єктом дослідження є усно історичні свідчення дітей війни. 

Можна припустити, що саме для даної категорії посткомуністична 

трансформація є доволі таки проблематичним явищем, котре потребує вивчення 

та аналізу.  

Нараторам було задано блок питань щодо євроінтеграційних процесів та на 

виявлення маркерів радянськості. 

 Важливим процесом з трансформації та доєднання до європейської 

спільноти є декомунізація. Аналізуючи слова реципієнта 1941 року народження: 

«Нашо ці вулиці перейменовувати, яка різниця як буде називатися вулиця, якщо 

там дорога розбита, так і прізідєнт сказав» [1, арк 2.], можна припустити, що 

це один із інструментів, за допомогою якого влада може формувати ідеологію 

країни. Шанування власних героїв, діячів, митців, всього «свого» – одна з основ 

трансформації, але у цьому слід мати міру і не загострювати, на поняттях «свій» 
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- «чужий», хоча і без загострення чи із загостренням визначення «чужого» у нас 

на ментальному рівні. 

Ностальгування теж є одним із маркерів слабких транформаційних 

процесів: «Лєнін – це наша історія, а хіба можна нищити історію, діти? Це 

питання риторичне» – думка 84-річної жінки [2, арк 4.].  Щодо «ленінопаду» 

2014 року. Школа – база отримання не просто знань, але й формування 

особистості, її поглядів. Як може відбуватися трансформація, коли звучать такі 

меседжі, питання є риторичним, це значно уповільнює її процес. Все, що ми 

маємо зараз, хоча  частково, але провина шкільної освіти, історичної освіти. У 

війні перемагають вчителі історії та священники. В даному випадку ми війну з 

комуністичним минулим поки не виграли. 

Ще одна показова цитата на виявлення проблеми недостатньої 

трансформації: «Дешеві продукти, робота всігда є, хіба не харашо жилося?» [3, 

арк 4.]: – відповіла жінка 1929 року народження. Низький рівень цінностей – 

дарунок тоталітарного радянського панування. За основу державного управління 

мають ставитися цілі з відновлення цінностей,  загального стану свідомості. 

 «Я не понімаю, де я тепер живу, Пашці пісьмо слала, то путалася, дулася, 

як та вулиця називається, всьо маю виходити, певно… остановки 

попереназивали, я не знаю, де мені виходити, представляєш?» [4, арк 2.] – 

зазначає жінка 1937 року народження. Неготовність до змін – маркер 

радянськості. Ота штучна стабільність та впевненість в щасливому «завтра». 

Людина котра носить однаковий одяг, не виділяється і бачить навколо, що не 

виділяються інші, роками не змінює сферу діяльності, а мало того, виконує 

однакові дії на своїй роботі, завжди знаходиться під контролем, під «опікою 

держави» стає залежною і не всі здатні боротися зі своїми залежностями навіть 

тоді, коли вони шкідливі, адже низький рівень сили волі, тепличність. 

«Це я російською, бо він так до мене, я з поваги так розмовляю, вихований 

ж» – чоловік 1934 року народження. Комплекс меншовартості. Мовлення та 

мова. Мова для країни не виконує суто комунікаційну функцію – це політичний 
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інструмент, оволодівши яким, можна у багатьох аспектах вдало проводити 

внутрішню політику.  

Питання надання статусу російської мови не може поставати в державі, де 

етнічна меншість росіян не становить значного відсотку, на те й вона меншість. 

Питання мови виникає у малосвідомому суспільстві і це є нашою проблемою та 

особливістю життя у посткомуністичному світі. Постійна маніпуляція мовним 

питанням є гальмом трансформацій та переходів. Необхідно йти далі, є 

відповідні закони, котрими українська мова вказана, як державна. Основа 

суспільства – закон. На цьому тлі виникає безліч проблем, котрі слід долати. 

Людина, котра постійно ностальгує за минулим, може у ньому й 

залишитися. У сучасному світі, якщо ти зупинився, ти програв. Подолати 

минуле, трансформуватися – це те, що є можливим, прикладом можуть слугувати 

частково західноєвропейські країни, балтійські держави. 

Чимало науковців при дослідженні історії України зазначають, що ідеологія 

СРСР – це Росія, на той час (радянський) колишня, теперішня, майбутня, але 

Росія.  

 Також хотілося б запропонувати певні шляхи з розв’язання проблеми 

складного переходу від минулого до сьогодення (майбутнього), до розуміння 

історії. «Війна і міф. Невідома Друга світова» книга під редакцією Олександра  

Зінченка, Володимира В’ятровича, Максима Майорова, неймовірний інтернет 

проєкт «Українська Друга світова» – це те, ті механізми, за допомогою яких 

можна, як мінімум, на уроках з історії у школі дітям розповідати про війну. Якщо 

у «злої» справи нема альтернативи у вигляді «доброї» – вона перемагає, тому 

завжди слід бути в пошуку цієї альтернативності злу і стояти на передових її 

творення. 

 Процес декомунізації – це не просто перейменування вулиць, зміна героїв, 

заборона символів, це не процес котрий закінчився, він має тривати, від тієї 

хвороби наша країна ще не вилікувалася, потрібен потужний курс терапії.  
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Позитивом є те, що ми рушили з місця, завдяки людям, що почали ще в 90-

х роках заявляти про необхідність позбавлення від комуністичного минулого і як 

результатом вже в ХХІ столітті стала політика «декомунізації». 
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idea term « decommunization». For basis of theses parts were taken orally historical 

interviews. 

Keywords: decommunization, transformation, eurointegration 
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Особливості геополітичного та геоцивілізаційного становища України 

на шляху до ЄС 

 

Анотація. У статті проаналізовані фактори впливу на євроінтеграційну 

ідею України, котра є свідомим і природним стратегічним вибором українського 

суспільства, підтвердженим багатьма випробуваннями, а також перешкоди, 

особливості, явища, котрі можуть виникнути на шляху до ЄС. Зокрема, як 

впливають на зовнішню політику нашої держави геополітичні та 

геоцивілізаційні чинники. 

Ключові слова: геополітика, цивілізація, Україна, ЄС, євроінтеграція. 

Геополітика вивчає геополітичне становище країни, сама будова даного 

слова вказує нам на те, що основою є аналіз географічних та політичних чинники, 

котрі впливають на становище країни. 

mailto:grebenyova@gmail.com


 

731 
 

Загалом особливості геополітичного та геоцивілізаційного становища 

України можна описати використовуючи певні блоки, або основні маркери: 

розташування; клімат, природні та інтелектуальні ресурси; демографія; 

політичний та військовий стан. 

Всі ці складові формують наше становище на світовій арені, а також 

безпосередньо наші внутрішні справи. 

Науковець С. Гантінгтон [3, с.33-35] стверджує, що сучасну Європу 

розділяють не ідеологічні, а культурно-цивілізаційні відмінності. Протистояння 

двох цивілізацій: захід (католицько-протестантський) проти сходу ( 

православно-мусульманський). 

Слід зауважити, що бути частиною тієї чи іншої цивілізації, якщо 

розглядати саме твердження вище названого науковця, це не просто 

територіально належати, але й значною частиною ментально. Будь-яка релігія – 

це безумовно модель поведінки, мислення, моральні закони.  Навіть, якщо 

порівнювати ставлення до праці людей з різних цивілізацій, можна побачити 

значні відмінності, варто прочитати М.Вебера [2] і його думку щодо 

протестантського трудового кодексу (він і вводить в обіг дане поняття).  

Україну певна частина науковців називає містком, рубіжжям, береговою 

лінією, що межує поміж цивілізаціями, ряд науковців не погоджуються з цим 

твердженням і вважають, що ментально – Україна повністю цивілізація Сходу, 

зокрема православна цивілізація, з огляду на  маркери, моделі поведінки, 

значною мірою, котрі побудовані на моральних законах даної релігії. 

Якщо робити політичний акцент, тут вже ближче до геополітики, то так 

справді, ми можемо (були, є) бути тією межею сусідських земельних ділянок, за 

котру постійно ворогують, взявши за основу воєнні дії, котрі відбувалися у різні 

часи на території нашої країни.  

Далі можна згадати про макіавеллівську пропозицію [1], державцеві 

ослаблювати сильних супротивників шляхом підтриманням їх слабких сусідів, 

цим і нині займається Західний світ щодо України. Тому та думка, що ми не 
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цікаві Європі, котра побутує серед українців, може бути сумнівною і необхідною 

до окремого вивчення. 

Г. Кіссінжер [5,с.100] зазнача: «Завданням Атлантичного Союзу є 

гарантування того, що російський традиційний націоналізм не вийшов за межі 

російської території». Можна припустити, що Україна у цьому гарантуванні - 

вагома складова. 

Ш. Монтеск’є [6] у своїй праці «Дух законів» говорить про поняття 

«географічний детермінізм» – концепція, котра стверджує, що утворення 

суспільного розвитку не є результатом появи об’єктивних закономірностей, а як 

результат впливу природніх сил та ресурсів. У 18 столітті були спроби пояснити, 

як географія впливає на розвиток тієї чи іншої країни, по суті, зародження 

геополітики. Вольтер, наголошував: «Клімат наділений певною мірою силою, 

але релігія, об’єднана з керівництвом мають значно більший вплив». Мало 

державі мати багатство природніх та інтелектуальних ресурсів, у сучасному світі 

одним із успішних факторів  проведення зовнішньої та внутрішньої політики є 

раціональний розподіл цих ресурсів керівництвом держави.  

Тому, які природні та інтелектуальні багатства не мала би Україна, якщо 

громадяни не вміють ними правильно та адекватно володіти, використовувати, 

задіювати, розпоряджатися, то важко сказати про результат. Термін 

«постіндустріальне суспільство» утвердився ще в 70-х роках 20 ст., це означало, 

що у Європі відбувався у повну міру не просто перехід, а встановлення інтелекту 

машини, інноваційної. Виникає наступне питання, якими чином пришвидшити 

процеси переходу до інновацій. 

 Культура природокористування  – вагома складова державної політики на 

Заході, тому це теж є пріоритетом для українського суспільства, де значна 

частина людей особливо цим не переймається. Культура використання своїх 

можливостей  на благо ближнім та соціуму – це не романтичні фрази, а серйозна 

складова успішності [1, с.15]. 
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У зв’язку з тим, що перепис у нашій країні проводився в 2001 році, важко 

володіти певними аргументами на даний час. Народ України у різні часи 

переживав низку трагедій, штучного, природнього винищення і сам факт , що ми 

досі є на карті Європи, як етнос, вартий того, щоб пишатися своїм походженням 

та бути господарями свого життя.  

Показники фізичного, морального здоров’я значно за останніми 

дослідженнями нижчі у нашій країні, ніж у західних державах – низький рівень 

медицини, низький рівень самосвідомості громадян. Насправді, демографічні 

процеси: старіння нації, збільшення кількості смертності, імміграція, еміграція 

тощо є характерними для українців й для значної частини світу, питання в 

іншому, в вмінні керувати і спрямовувати ці процеси у потрібне русло, це виклик 

для всіх. 

С. Гантінгтон [3] висвітлює такі ключові проблеми цивілізаційного 

розвитку України як: 

- розколотість України, яка поділена на православну східну та уніатську 

західну частини. Територія може розколотися уздовж своєї лінії розлому на два 

окремих світи, причому східна її частина зіллється з Росією. В першу чергу 

питання про відокремлення постане в Криму; 

- війна з Росією (важливо мати Україні ядерну зброю), звісно менш кровава, 

ніж розпад Югославії; 

- співробітництво з Росією та відмова від ядерної зброї для України буде 

краще; 

- надавати економічну допомогу Україні і вжити інші заходи для збереження 

її єдності та незалежності, а також виділяти кошти на планування 

непередбачуваних витрат при можливості розпаду країни. 

   Однією з головних цивілізаційних проблем є війна з Росією, яку треба 

врегулювати і найкраще це зробити мирним шляхом, як повідомляє 

цивілізаційний підхід за Гантінгтоном. Крим є досить унікальною  частиною 

України з чудовим туристичним потенціалом та енергетичними ресурсами. 
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Ярослав Грицак [4] стверджує про те, що Україна може зробити 

цивілізаційний стрибок за рахунок подолання своєї історії. Слід відійти від 

приховування некомфортних тем, періодів, подій з історії України, а визнати їх, 

говорити про історію, пишатися нею, вбачати не лише поразки, але й перемоги, 

створити певний баланс. Але дане питання цікаве лише певній частині науковців 

та ентузіастам.  

Процеси утворення, розквіту, занепаду є традиційними, а от  стати у 

сучасному модернізованому світі одній цивілізації складовою іншої, не 

втративши самобутність та незалежність є доволі таки складним завданням. 

Таким чином, проаналізувавши основні маркери геополітичного 

(цивілізаційного) становища України, можна припустити, що все ж людина, 

може бути рушієм цивілізаційного розвитку тієї чи іншої сучасної держави. Але 

особа, котра постійно ностальгує за минулим, може у ньому й залишитися. У 

сучасному світі, якщо ти зупинився, ти програв. Подолати минуле, 

трансформуватися на шляху до ЄС і загалом до добробуту  – це те, що є 

можливим, прикладом для України можуть слугувати частково 

західноєвропейські країни та їх цивілізаційні особливості. 
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гуманного ставлення до тварин.  
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Постановка проблеми.  З кожним роком в Україні дедалі актуальнішою є 

проблема безпритульних тварин. Нормальна законодавча база, яка б захищала 

права тварин у країні, поки що відсутня, а люди продовжують поводитися з 

кішками, собаками та іншими вихованцями, як із речами. В Україні тварин 

викидають повсюдно, жодного покарання за це не передбачено. Сьогодні на 

законодавчому рівні тварини майже не захищені. Одна з головних причин того, 

чому на вулицях так багато безпритульних тварин – відсутність законодавства, 
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яке могло б регулювати ці процеси і не дозволяло людям робити аморальні 

вчинки щодо тварин [1]. 

Мета статті. У 2013 року Верховна Рада ратифікувала Європейську 

конвенцію про захист свійських тварин. У цьому документі викладено основні 

принципи поводження з домашніми тваринами, включаючи заборону заподіяння 

страждань. Існує відповідна концепція Всесвітньої організації захисту тварин 

(WSAP), яка об'єднує понад 900 організацій у 150 країнах, які сповідують 

принципи «П'яти свобод» для тварин, які утримуються людьми: свобода від 

голоду та спраги; від дискомфорту; від болю, травм та хвороб; від страху та 

стресу; свобода природної поведінки. Ці «П'ять свобод» включені до Всесвітньої 

декларації благополуччя тварин (Universal Declaration on Animal Welfare) та 

відображені у Європейській конвенції про захист свійських тварин, яку 

ратифікувала Україна [2]. Таким чином, Україна зобов'язалася вживати заходів 

щодо захисту тварин від жорстокого поводження. На жаль, чинне законодавство 

не відповідає прийнятим європейським стандартам. Через те, що немає чіткої та 

правильної законодавчої бази, яка б захищала права тварин, наші співвітчизники 

все частіше викидають тварин, знущаються з них чи зовсім вбивають, знаючи, 

що жодного покарання за це не понесуть.  

Актуальність проблеми. Істотно ускладнює ситуацію і те, що в Україні не 

проводиться адекватна та повномасштабна реєстрація, як домашніх, так і 

безпритульних тварин. Через це назвати точні цифри та оцінити масштаб 

проблеми досить складно. Наразі Кримінальний кодекс передбачає штраф у 

розмірі до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів або арешт на строк до шести 

місяців за тортури чи катування тварин, а також за жорстоке поводження з 

тваринами з хуліганських чи корисливих спонукань. Ті ж діяння, скоєні у 

присутності неповнолітнього, караються штрафом у вигляді двохсот 

неоподатковуваних мінімумів доходів чи обмеженням волі терміном до двох 

років. Як уже було сказано, в Україні обмеження свободи через жорстоке 
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поводження з тваринами не застосовуються. В результаті залишаються лише 

крихітні штрафи. 

Виклад результатів досліджень. Отже, виникає декілька питань: що треба 

змінити на законодавчому рівні, щоб суспільство відчувало відповідальність за 

жорстоке поводження з тваринами? Що треба робити, щоб не збільшувалось 

кількість безпритульних тварин? [3]  

Однією із найраціональніших відповідей буде ухвалення відповідних 

законопроектів, які забезпечать захист прав тварин, а ті, хто їх ображає, зможуть 

покарати; зареєструвати всіх безпритульних та свійських тварин, щоб у 

майбутньому було легше їх ідентифікувати та знаходити; регулювати 

чисельність тварин не евтаназією, а стерилізацією, не допускаючи, щоб 

безпритульні тварини плодили нових безпритульних цуценят та кошенят. 

Також необхідно зупинитися на аналізі діяльності «Молодіжної ліги захисту 

тварин». Це неприбуткова громадська організація, яка вже багато років діє на 

території Києва та Київської області. Вона була офіційно зареєстрована у березні 

2006 року. Її діяльність забезпечується за рахунок благодійних пожертв людей, 

небайдужих до долі знедолених тварин.  Команду Ліги складають волонтери-

ентузіасти, які свій вільний час присвячують справі порятунку та допомоги 

тваринам.  

Цілі цієї громадської організації: 

- вирішення проблем безпритульних тварин гуманними методами; 

- захист та боротьба з жорстоким поводженням з тваринами; 

- створення необхідних умов для гідного співіснування людини та 

тваринного світу; 

- зміцнення морально-етичних норм та підвищення культурного рівня 

особистості в її відносинах з навколишнім світом. 

Висновки. Іноді досить не пройти повз, щоб врятувати чиєсь життя, будь то 

голодне кошеня біля вашого під’їзду або випадок жорстокого ставлення до 

тварин. 
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Animal protection in Ukraine 

 

This article discusses the problem of animal protection and the principles of 

treatment of animals in general. 

Key words: animals, protection, offense, fine. 
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«Класократія» В. Липинського 

 

У даній статті детально розкривається поняття класократії. 

Проаналізовано ,чому теорія українського консерватизму і теорія українського 

монархізму це одне і теж. Розглянуто плани В’ячеслава Липинського на Україну. 

Ключові слова : гетьман,теорія,монархія,держава. 

Творення національної української державності було змістом життя та 

найвищою політичною цінністю для В’ячеслава Липинського (1882–1931) – 

видатного українського мислителя. Він жив у той час, коли ідея національної 

державності була на периферії політичних інтересів української інтелігенції. 
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Вихована на марксистських підручниках, сприйнявши народницьку та 

просвітницьку ідеології (важко собі уявити соціального мислителя на межі XIX 

і XX століть, якого оминуло б захоплення марксизмом) українська інтелігенція 

бачила в державі насамперед «машину придушення», продажну і всевладну 

бюрократію, що всіляко пригнічує народні маси.  

Майбутню державу В’ячеслав Липинський уявляв у формі трудової 

монархії, зі спадковим гетьманом на чолі, який повинен стояти над класами та 

партіями, над всією нацією, бути відповідальним перед своєю сім’єю, своїм 

сином-наступником та всією нацією, щоб і вони відповідали перед нацією, тому 

не дивно, що основним ідеологічним твором В’ячеслава Липинського 

вважається «Листи до братів-хліборобів: про ідею й організацію українського 

монархізму» [1]. 

На думку В’ячеслава Липинського, хоча такої форми правління ніде ще 

немає, Україна має всі передумови стати першою державою, що її встановить, 

оскільки має міцне консервативне хліборобське селянство, пів селянське 

робітництво, слаба республіканська фінансова буржуазія, нечисленна 

республіканська інтелігенція. 

В’ячеслав Липинський виділяв  три «основні методи організації» 

«національної аристократії»: класократію, охлократію та демократію. Під 

національною аристократією він розуміє прошарок найкращих, тих, хто на цей 

час стоїть на чолі нації, а методи її організації відрізняються співвідношенням 

раси активної та раси пасивної. 

Термін класократія була запропонована В’ячеславом Липинським в його 

теорії українського консерватизму (також теорія українського монархізму, чи як 

він сам її називав теорія українського гетьманського націоналізму). Це форма 

державного устрою, яка відзначається рівновагою між владою і свободою, між 

силами консерватизму і прогресу. В основу такого устрою повинна бути 

покладена правова, «законом обмежена» конституційна монархія. На чолі 
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держави має бути монарх (гетьман), влада якого передається в спадок і є 

легітимною. 

 Україна для В’ячеслава Липинського насамперед  була потужним класом 

хліборобів, у межах якого існують суперечності між багатими та бідними, але не 

боротьба. У хліборобах В’ячеслав Липинський вбачав головного носія державної 

ідеї, до них він звертається зі своїм політичним проєктом. В’ячеслав Липинський 

хотів бачити в Україні втілення ідеальної монархії – гетьманату. 
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The article considers the concept of classocracy, methods of organizations. 

Described what were Lipinsky's plans for Ukraine and for what reasons. 

Key words: hetman, theory, monarchy, farmers. 
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Втілення принципу прозорості в діяльності європейського омбудсмена 

  

 Інститут омбудсмена відомий більшості країнам світу, особливу роль така 

інституція відіграє в демократичних державах, де правам та свободам людей 

надають велике значення. Омбудсмен – посадова особа, що виконує функцію 

контролю за дотриманням основоположних прав та інтересів громадян у 

діяльності  органів влади та посадових осіб.  

 Але це стосується так званих «національних» омбудсменів, тобто 

«захисників» громадян на національному рівні. Що стосується такого 

інтегрованого об’єднання країн, як Європейський Союз, повноваження 

омбудсмена дещо ширші, ніж «національних» омбудсменів. Так, уповноважений 

з прав людини Європейського Союзу контролює дотримання інститутами, 
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органами та агенціями ЄС прав і свобод громадян ЄС та фізичних або юридичних 

осіб-резидентів ЄС. 

 Європейський омбудсмен є незалежним та неупередженим органом ЄС, 

який проводить розслідування за наявними скаргами (або за своєю ініціативою) 

на незадовільну діяльність інститутів та установ ЄС. Така діяльність потребує 

дотримання принципу прозорості, адже це важливий аспект політичного та 

соціального життя суспільства. 

 Тлумачення принципу прозорості нормативно не встановлено, але існує 

декілька думок науковців з цього приводу. Насамперед, І. Ібрагімова говорить, 

що принцип прозорості вказує на наявність повної адекватної інформації про те, 

що відбувається. На думку А. Конова, прозорість є можливістю своєчасного 

отримання громадянами надійної та релевантної інформації.  

 Якщо посилатися  на ці визначення поняття «принципу прозорості», то 

можна сміливо говорити про те, що Європейський омбудсмен цілком 

дотримується його в своїй діяльності. Зараз відбувається домінювання 

соціальних мереж в нашому житті, звідки ми дізнаємося політичні новини, 

ділимося світлинами на соціальні теми. Тому не дивно, що у омбудсмена ЄС є 

офіційні  аккаунти у Twitter (@EUombudsman), Linkedl  та Instagram, де він, а 

наразі вона -  Емілі О'Рейлі, поширює дописи, які висвітлюють діяльність 

інституту омбудсмена, програми стратегій діяльності та останні новини за 

темою: права і свободи громадян. Також, існує офіційний сайт Євроомбудсмена, 

де кожен рік розміщується звіт про результати діяльності. 

 Отже, можна сміливо говорити, що в діяльності омбудсмена ЄС чітко 

простежується принцип прозорості, який робить роботу такого органу більш 

прозорою та близькою до громадян ЄС. Адже, людям важливо знати чим і як 

займається даний орган ЄС, чи робиться усе задля більш регламентованої 

діяльності омбудсмена та більш ефективного захисту прав і свобод на просторах 

ЄС. 

 



 

745 
 

Список використаних джерел 

1. Консолідовані версії Договору про Європейський Союз та Договору 

про функціонування Європейського Союзу (2010/С 83/01) / Верховна Рада 

України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/file/text/40/f450346n12.pdf . 

2. Ombudsmanachievesfriendlysolutiontoco mplaintabout VIP tickets. 

URL: https://www. ombudsman.europa.eu/en/press-release/en/4362. 

3.  Грицяк І. А. Право та інституції Європейського Союзу: Навчальний 

посібник / Ігор Грицяк; Національна академія державного управління при 

Президентові України, Центр правових та підприємницьких досліджень. – 2-ге 

вид., доп. Київ : Вид-во « К.І.С.», 2006. 297 с. 

4.  Європейський омбудсмен. URL: http://europa. dovidka. com. ua/ee. 

Html. 

 

Naumenko E. V. 

group 02-18-04 

Yaroslav Mudryi National Law University 

Kharkiv, Ukraine 

naumenkoyelyzaveta@ukr.net 

Boychuk D. S. 

Candidate of Law, Senior Lecturer 

Department of Law of the European Union 

Yaroslav Mudryi National Law University 

Kharkiv, Ukraine 

d.s.boychuk@nlu.edu.ua 

 

Implementation of the principle of transparency in the activities of the European 

Ombudsman 

 

 

 

 

 



 

746 
 

УДК 378.147:37.026  

Непомнящих Д. О. 

Національний університет кораблебудування  

імені адмірала Макарова, 

Миколаїв, Україна 

danil.nepomniashih@gmail.com 

Пирiг Д. Б. 

група 2142  

Національний університет кораблебудування 

 імені адмірала Макарова, 

Миколаїв, Україна 

pirogdenis2015@gmail.com 

Шаповалова І. В. 

кандидат філософських наук, доцент  

кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, 

 Національний університет кораблебудування  

імені адмірала Макарова   

Миколаїв, Україна 

ira.shapovalova@gmail.сom  

 

Молодь і культура мовлення 

 

У статті розглянуто проблеми культури мовлення молоді як складової 

загальної культури особистості. 

Ключові слова: молоде покоління, мова, культура, спілкування. 

Мета статті. Звернути увагу на проблеми в сфері культури мовлення, які 

виникають в  молодiжному середовищі. 

Культура мовлення виступає елементом загальної культури особистості. В 

сучасному суспільстві культура постає як сукупність досягнень в сфері освіти, 

науки, мистецтва та духовного життя. 

Мовлення – це один з найважливіших засобів спілкування. По тому, як 

людина розмовляє, одразу складається враження про неї. Мовлення людини – це 

наче її візитна картка, завдяки їй ми легко розуміємо, хто перед нами – дитина 
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чи дорослий, людина з вищою освітою чи безробітний волоцюга, людина чемна 

чи груба. І культура мовлення є дуже важливою, адже якщо людина говорить з 

помилками, ставить неправильні наголоси, уживає недоречні слова та слова-

паразити, то ми вже не сприймаємо її приязно, не вважаємо культурною. 

Культура мовлення — це духовне обличчя людини. На сучасному етапі 

питання культури мовлення особливо гостро стоїть перед молоддю. Високий 

рівень мовленнєвої  культури сприяє її особистісному розвитку молодих людей. 

Сучасна молодь вигадує безліч нових слів для більш зручного спілкування між 

собою та іноді ці слова спотворюють мову. На сьогоднішній день все рідше й 

рідше можна зустріти молоду людину, яка вміє висловлювати свою думку не 

перекручуючи слова або не користуючись ненормативною лексикою. Мені 

здається, що не тільки молодь, але й дорослі люди часто деформують мову. 

Проблема культури мовлення в сучасний період є актуальною. На жаль в наш час 

люди все менше читають книжки та не намагаються вдосконалювати свою 

культуру мовлення. Серед підлітків дуже актуальна тема використання 

нецензурної лексики. Вони думають, що користуючись подібними словами вони 

легше можуть донести свої думки до інших, або цим вони здобувають визнання 

у своїх однолітків, але це не так. Цим вони тільки демонструють свою 

невихованість, неповагу до людей, яким неприємно слухати таку розмову. 

Кожна сучасна молода  людина повинна дбати про свою мовленнєву 

культуру під час комунікацій з іншими людьми: 

1)  чемно вітатися й усміхатися першою; 

2) виявляти дружнє ставлення до людей; 

3) дотримуватись елементарних правил спілкування; 

4) цікавитись людьми, які її оточують, їхніми радощами й турботами; 

5) вживати якомога більше слів, які підкреслюють шанобливе ставлення до 

людей: «даруйте, перепрошую, дякую, будь ласка, не ображайтеся, на жаль» та 

інші; 
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6) у товаристві не намагатись переговорити всіх – дати можливість 

висловитися іншим; 

7) обов’язково повинна бути тактовною, спочатку подумати, чи нікого не 

образить  те, що  хоче сказати, а потім вже говорити [2].  

Молодь – це майбутнє будь-якої країни, її надія. Якщо вона буде нехтувати 

культурою мовлення, то взагалі не можна буде сподіватися на високу культуру 

мовлення наступних поколінь [1]. 

Мовленнєвий етикет та культура мовлення не дається людині від 

народження, все набувається в процесі спілкування. Тому, перш за все, молода 

людина повинна дбати про якість свого мовлення в будь-якій ситуації 

спілкування: в побуті чи на виробництві, в науковій чи освітньо-виховній роботі, 

висловлюючись усно чи письмово [3]. 

І.Огієнко написав, що мова – це «душа кожної національності, її святощі, 

її національний скарб. В мові наша стара й нова культура, ознака нашого 

національного визнання… І поки живе мова – житиме й народ як національність. 

Не стане мови – не стане й національності: вона геть розпорошиться поміж 

дужчим народом» [2]. 

Висновок. Кожна молода людина завжди повинна пам’ятати про необхідність 

дотримання високих стандартів мовленнєвої культури під час спілкування з 

іншими людьми, не вживати образливі слова, ненормативну лексику, намагатися 

розвивати свої вербальні навички, збагачуючи свій словниковий запас.   
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Реалізація принципу меритократії у сучасній системі управління 

людськими ресурсами у сфері державної служби в Україні 

 

Розглянуто сутність реалізації принципу меритократії в системі 

управління людськими ресурсами у сфері державної служби . Проаналізовано 

основні нормативно-правові акти, які регулюють процес трансформації 

системі управління людськими ресурсами у сфері державної служби. Визначено 

позитивні та негативні тенденції окресленого процесу.  

Ключові слова: управління людськими ресурсами, державна служба, 

меритократія, принцип меритократії, трансформація системи. 

Меритократія – концепція або система соціальних відносин чи принципів 

управління висхідним для ефективного розвитку суспільства визначає владу, що 

здійснюється людьми, які вирізняються своїми здібностями, досягненнями, 

професійною компетентністю, а не соціальним походженням чи приписуваним 

статусом [2, с. 170]. Принцип меритократії у системі формування управління 

людськими ресурсами у сфері державної служби в Україні проявляється у 

забезпеченні рівного доступу до зайняття посади державного службовця всіх 

mailto:natanesterenko109@gmail.com
mailto:annapaalex@gmail.com
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професійно підготовлених осіб із високим рівнем моральних якостей, які 

пройшли відповідний відбір та мають досвід діяльності у сфері управління. 

Сьогодні, відповідно до нового законодавства, відбувається трансформація 

системи управління людськими ресурсами у сфері державної служби в Україні, 

заснованих на принципі меритократії. Так, нова редакція Закону України «Про 

державну службу» [4] визначила категорії посад державної служби, права та 

обов’язки державного службовця, функції органів системи управління 

державною службою, особливості системи оплати праці, заохочення і соціальних 

гарантій, проведення конкурсного відбору на посаду, дисциплінарну та 

матеріальну відповідальність державних службовців та інші особливості. У 

Стратегії реформування державної служби та служби в органах місцевого 

самоврядування, серед інших завдань, було визначено також необхідність про: 

– забезпечення рівного доступу громадян до державної служби шляхом 

проведення відкритого конкурсу на зайняття вакантних посад; 

– формування ефективної системи управління людськими ресурсами на 

державній службі; 

– встановлення прозорої моделі оплати праці [3]. 

Загалом, сучасний стан системи управління людськими ресурсами у сфері 

державної служби в Україні наочно демонструють певні позитивні зміни, 

пов’язані з орієнтацією на принцип меритократії: 

– набір державних службовців з числа кваліфікованих осіб із самих різних 

прошарків суспільства;  

– просування по службі та відбір кандидатів лише з урахуванням виявлених 

здібностей і професійної підготовки, за допомогою проведення відкритого 

конкурсу, що забезпечує рівні можливості всім кандидатам; 

– визначення класифікації посад державної служби і кваліфікаційних вимог 

до особи, яка обіймає посаду, або кандидата на посаду, що сприяє ефективному 

і продуктивному використанню людських ресурсів, дозволяє необхідним чином 

коригувати діяльність, що не відповідає прийнятим вимогам, виявляти 
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службовців, які не виявляють бажання або не мають здібності до поліпшення 

якості своєї роботи; 

– прийняття низки нормативно-правових актів, що впорядкували багато 

питань, зокрема і щодо професійної поведінки державних службовців, які 

повинні відповідати високим вимогам та постійно піклуватися про інтереси 

суспільства і захищати їх; захищеності державних службовців від свавілля, 

примусу стосовно досягнення партійно-політичних цілей, протекціонізму тощо 

(категорично забороняється тим, хто служить державі, використовувати свій 

вплив або службове становище для втручання в перебіг виборчих кампаній тощо) 

та ін. [5, с. 345].  

Проте результати аналізу стану системи управління людськими ресурсами 

у сфері державної служби засвідчує, що цей процес є досить складним, 

суперечливим, зумовлений низкою проблем, серед яких головні: 

– стримування розвитку та функціонування системи кадрового 

забезпечення в царині державної служби;  

– відсутність ефективної системи моніторингу потреб державних органів у 

фахівцях із відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки; 

– недосконалість механізму формування державного замовлення на 

підготовку фахівців для посад державної служби [1].  

Таким чином, констатуємо, що деякі положення принципу меритократії ще 

не враховано повною мірою в системі управління людськими ресурсами у сфері 

державної служби, відповідно, служба управління персоналом державного 

органу не виконує низку пов’язаних із реалізацією принципу меритократії 

основних завдань. У зв’язку з цим є актуальним законодавче закріплення 

принципу меритократії як умови для ефективного функціонування системи 

державного управління та управління державною службою, максимального 

задоволення потреб державних органів у фахівцях з високим рівнем 

професіоналізму, оптимізації системи професійного навчання державних 
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службовців, створення належних умов для розвитку професійних 

компетентностей державних службовців. 
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Implementation of the principle of meritocracy in the modern system of human 

resources management in the field of civil service in Ukraine 

 

The essence of realization of the principle of meritocracy in the system of human 

resources management in the sphere of civil service is considered. The main normative 

legal acts regulating the process of transformation of the human resources 

management system in the civil service are analyzed. Positive and negative tendencies 

of the outlined process are determined. 

Key words: human resources management, civil service, meritocracy, principle 

of meritocracy, system transformation. 
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Зміна пріоритетів транскордонного співробітництва у контексті 

реформування сучасної державної регіональної політики в Україні 

 

Розглянуто основні аспекти процесу реформування сучасної системи 

транскордонного співробітництва. Проаналізовано основні пріоритети 

розвитку транскордонного співробітництва на сучасному етапі 

державотворення. Визначено бажані результати реформування.  
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реформи, реформування системи, транскордонний регіон. 

Сучасний стан транскордонного співробітництва обумовлений низкою 

об’єктивних чинників та перешкод, які впливають на розвиток прикордонних 

регіонів України і визначатимуть його майбутнє у короткотерміновій та 

середньотерміновій перспективах. Внаслідок цього дослідження теоретичних 

засад політики розвитку співпраці прикордонних територій України є 

актуальним і важливим науковим завданням у контексті сучасного динамічного 

розвитку євроінтеграційного процесу. Необхідність вирішення спільних 

проблем, що виникають у транскордонному регіоні (територіальне та просторове 

облаштування, розбудова транскордонної інфраструктури, спільне використання 

водних та інших ресурсів тощо), розширює сфери державної регіональної 

політики на міжнародний рівень і призводить до необхідності врахування 

стратегій соціально-економічного розвитку суміжних прикордонних територій 

сусідніх держав [1]. 

У Концепції державної регіональної політики зазначено, що стимулювання 

розвитку транскордонних і міжрегіональних економічних зв’язків на основі 

виробничої кооперації та інтеграції, створення відповідних промислово- 

фінансових груп, інших сучасних форм господарювання є одним з стратегічних 

напрямків регіональної політики держави, для досягнення якого передбачається 

розроблення пропозицій щодо законодавчого розширення можливостей 

місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування для 

розвитку транскордонного та міжрегіонального співробітництва та щодо 

впорядкування такого співробітництва [2]. 

Основою формування державної регіональної політики у сфері 

транскордонного співробітництва має бути підхід, направлений на посилення 

ролі регіонів у активізації інтеграційних процесів України та розвитку 

транскордонного співробітництва, підвищення конкурентоздатності окремих 

регіонів країни, що у підсумку зміцнює економічний потенціал держави. 
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Таким чином, регіональна політика розвитку транскордонного 

співробітництва визначає стратегію розвитку транскордонних регіонів та 

транскордонного співробітництва по всьому периметру кордону держави. Вона 

включає розробку програми використання можливостей транскордонного 

співробітництва для підвищення якості життя населення прикордоння та 

прискорення інтеграційних процесів України. 

Важливо, що сучасна парадигма транскордонного співробітництва 

орієнтована на: 

– більш повне врахування інтересів територіальних співтовариств; 

– покладення відповідальності за розвиток регіонів на місцеві органи влади; 

– взаємну координацію діяльності центральних та місцевих влад, а для 

прикордонних регіонів – також координацію місцевих влад суміжних територій 

[3, с.73].  

Тобто, сучасна регіональна політика здебільшого має орієнтуватися не на 

міжрегіональний розподіл, а на мобілізацію місцевого потенціалу та ресурсів.  

Європейський досвід 80-90-х рр. свідчить, що найефективнішим 

механізмом регіонального розвитку є створення державою правових основ для 

підвищення ефективності використання внутрішнього потенціалу самими 

територіями з метою посилення їх конкурентоспроможності, а значить, ліквідації 

відсталості [4, с. 231]. Із огляду на це, можна відзначити, що регіональна політика 

транскордонного співробітництва: 

– повинна бути складовою частиною регіональної політики, а також 

враховувати основні засади формування інформаційного суспільства;  

– бути багаторівневою, адже вона формується на міжнародному, 

національному, регіональному та локальному рівнях;  

– має визначати законодавчі та інституційні стандарти, базуватися окрім 

загальних принципів, на специфічних, мати спеціалізовані інструменти, власні 

організацію, методи та форми її розробки та реалізації. 
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Метою статті є аналіз теорії "Дзеркального Я" американського соціолога 

Чарльза Кулі, її внесок у психологію та сучасні дослідження щодо взаємозв'язку 

самооцінки та самосвідомості [1, 3, 4]. 

Актуальністю статті є аналіз процесу формування та впливу  самосвідомості 

на самооцінку. 

Чарльз  Кулі стверджував, що особистість формується на засадах взаємодії 

з соціумом. Насправді люди, які нас оточують, – це «дзеркало», у якому ми 

бачимо себе. Уявлення людини про свою особистість залежить від оцінки 

соціального оточення. Чарльз Кулі вперше наголосив на важливості зв'язку, який 

встановлюється однією людиною з іншими, як основного джерела даних про 

власне «Я» та зворотного зв'язку між «я-той-яким-мене-бачать-інші» та «я-той-

яким-я-бачу-сам-себе». У процесі взаємодій люди створюють своє «дзеркальне 

Я». Чарльз Кулі обґрунтував цей факт твердженням: «Я є те, що я думаю про те, 

що інші думають про мене». 

Процес виявлення «задзеркалля» відбувається у трьох кроках: 

1. Особа у соціумі уявляє, як її сприймають інші. 

2. Особа уявляє, як інші оцінюють її зовнішність. 

3. Особа формулює ставлення щодо цих суджень і реагує на них. 

Процес «задзеркалля» ускладняється контекстом взаємодії та характером 

залучених людей. Наприклад, не кожна оцінка індивіда має однаковий вплив на 

самосвідомість особистості [6]. Люди можуть сприймати відповіді тих, кому 

вони довіряють, більш серйозно, аніж оцінку незнайомих. Сигнали можуть бути 

неправильно інтерпретовані. Люди також зазвичай беруть до уваги власну 

систему цінностей, коли аналізують будь-які зміни у своїй поведінці або погляди 

щодо себе. 

Врешті-решт, процес «задзеркалля» – це процес «вирівнювання», коли люди 

постійно прагнуть узгодити свій внутрішній і зовнішній світ, прагнучи до 

рівноваги протягом усього життя. 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Соціолог
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У 2015 році доктором філософії Кристиною М. Фредерік та Сарою А. Фрік 

проводилося дослідження в Університеті Сьєрра-Невади, у США. Кількість 

учасників становила 120 осіб. Особливістю було те, що  у відсотковому 

відношенні кількість чоловіків і жінок була однаковою [2]. Проводилася оцінка 

впливу збільшення явної самосвідомості за допомогою адаптованої версії 

"Шкали Самооцінки" Морріса Розенберга (американський соціолог), 

надрукованої на дзеркальній та недзеркальній поверхнях [5]. Метою було 

з’ясувати, чи підвищувала відбивна поверхня самосвідомість. Аналіз отриманих 

результатів не виявив значної різниці у шкалі самооцінки за поверхнею та 

статтю. 

Очікувалося, що за допомогою вищезазначеного тесту Морріса Розенберга 

можна було оцінити, наскільки тип поверхні вплине на збільшення 

самосвідомості. Метою дзеркальної поверхні було підвищення самосвідомості, 

що повинно вплинути на збільшення самооцінки. Але результати 

продемонстрували, що самосвідомість не має прямого впливу на самооцінку. 

Варто зазначити, що дослідження мало методологічну проблему, а саме 

мінімальний та відносно неконтрольований час, витрачений учасниками на 

взаємодію з поверхнею. Усні інструкції не вказували, скільки часу потрібно 

приділити тестові та поверхні, лише просили вказати тип, який вони отримали. 

Через це учасники, можливо, не мали достатньо часу, щоб зосередитися на 

власному відбитті.  

Проаналізувавши вищезазначене дослідження, ми можемо стверджувати, 

що дослід проводився виключно серед молодих людей, тому результати моделі 

поведінки можуть відрізнятися від можливих результатів моделі поведінки 

інших вікових груп. Необхідно проводити додаткові дослідження 

самосприйняття та самооцінки серед представників різних вікових груп, щоб 

відстежити прогресування ефектів у часі. Теорія «Дзеркального Я» Чарльза Кулі 

розглядає погляди суспільства на те, як оточуючі впливають на самооцінку, 

пов’язану з внутрішньоособистісними та міжособистісними конфліктами.  Для 

http://www.inquiriesjournal.com/authors/4467/sarah-a-fricke
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повного розуміння цього питання необхідно визначити вплив думки однолітків 

та людей різних вікових груп у процесі становлення самооцінки індивіда.  

Отже, самооцінка та самосприйняття можуть вплинути на те, як люди бачать 

себе та інших. У соціумі існують певні соціальні стандарти, що формують ЗМІ, 

реклама, мода та Інтернет, демонструючи «ідеал» зовнішності, вводячи стандарт 

поведінки, престижу чи професій. Але не всі люди можуть відповідати цим 

стандартам, для багатьох вони є неможливими та недоступними. Наведені 

результати свідчать про те, що підвищення самосвідомості не знижує 

самооцінку, що дозволяє людям прийняти себе такими, якими вони є. 
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У  статті визначені основні типи молодих родин та окреслені сучасні 

проблеми, які виникають у молодої сім’ї 

Ключові слова: сім’я, сучасність, проблеми, шлюб, розпад, сімейна криза, 

молода сім’я, чоловік, жінка, діти. 

Постановка проблеми. Актуальність досліджень у сфері сімейної 

проблематики зумовлена кризою сім'ї, що фіксують педагоги, спеціалісти з 

психології, соціологи, демографи. 

Сім’я в усі часи перебуває у центрі вивчення філософів і соціологів, 

починаючи з найдавніших філософів і завершуючи передовими реформаторами. 

Сім’я є концепцією суспільного функціонування особи. Вона змінюється не 

тільки під впливом суспільно-політичних обставин, а й безумовно у силу 

внутрішніх процесів свого розвитку. 

Метою даної статті є аналіз та з’ясування сучасних проблем, які виникають 

у молодої сім’ї та пошук шляхів їх вирішення. 

Актуальність проблеми. Значимість сім'ї у світі неможливо порівняти ні з 

якими іншими соціальними інститутами, так як у сім'ї створюється і формується 

особистість, відбувається освоєння суспільними ролями.  

Саме в сім'ї підставляються основні принципи моральності людини, 

створюються норми поведінки, виявляються внутрішній  та особисті якості 

особистості. Сім’я сприяє не тільки розвитку особистості, але і самоствердження 

її, активізує суспільну, творчу динамічність, демонструє її унікальність. 

Перш за все ознайомимос з поняттям «сім’я». Сім'я – це мала соціальна 

група, що має історично означену організацію, члени якої пов'язані шлюбними 

або родинними відносинами, спільністю побуту та взаємною моральною 

відповідальністю, соціальна необхідність якої зумовлена потребою суспільства 

у фізичному та духовному відтворенні населення [1, С.237].  

Ейдеміллер Є. Г. визначив сім’ю як групу людей, які спільно проживають. 

«Здорова сім’я” – це сім’я, в якій існує висока міра внутрішньої єдності та 

високий ступінь індивідуалізації, вона підтримує свободу перегрупувань та 
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відносну свободу розвитку підгруп, дозволяє вільно виходити та повертатись, не 

викликаючи чвари» [2, С. 419]. 

На думку А.Г. Харчева, сім'ю можна визначити як історично конкретну 

систему взаємин між подружжям, члени якої пов'язані шлюбними чи родинними 

відносинами, спільністю побуту, емоційним зв'язком і взаємними моральними 

обов'язками. 

Молоді сім'ї - це динамічні і легко реагують на різні соціально-економічні 

зміни частину суспільства. Стан даної категорії населення багато в чому 

відображає відбуваються в суспільстві перетворення, що виражається у зміні 

особливостей формування молодої сім'ї, її структури, складу, типів сімейного 

укладу. Молоді сім'ї акумулюють на собі ряд досить складних проблем, які є 

наслідком всебічних змін останніх десятиліть. 

Виклад результатів дослідження. На думку дослідниці Ф.А. Мустаєвой, 

існує три типи молодих сімей. 

Перший тип - традиційний. Сім'я такого типу характеризується орієнтацією 

подружжя виключно на сімейні цінності, на дводітну (або більше) сім'ю. Лідером 

в сім'ї, принаймні формальним, є чоловік. Проте лідерство в сім'ї значною мірою 

визначається лідерством в господарсько-побутової сфери її діяльності (фінанси, 

влаштування житла). Коло друзів у подружжя, як правило, загальний і досить 

обмежений, можливий навіть тимчасовий відхід тільки в сімейні 

справи. Дозвілля частіше спільний, закритий. 

Другий тип - подружжя орієнтовані переважно на розвиток 

особистості, мають установку на малодітну сім'ю. Спостерігається соціально-

рольовий рівновагу (по можливості використовується допомогу батьків 

подружжя). Сім'я може бути і відкритою, і закритою для мікрооточення. Тип 

лідерства - демократичний: спільний або роздільний за сферами життєдіяльності 

сім'ї. 

Третій тип - молоде подружжя орієнтовані переважно на розваги. При 

цьому чоловік і дружина мають як спільних друзів, так і кожен своїх з числа, як 

https://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
https://ua-referat.com/%D0%9B%D1%96%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ua-referat.com/%D0%9B%D1%96%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ua-referat.com/%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8
https://ua-referat.com/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F_2
https://ua-referat.com/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B6%D1%8F
https://ua-referat.com/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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правило, колишнього оточення. Репродуктивні установки припускають бездітну 

або малодітну сім'ю. Лідерство в сім'ї може бути як авторитарним, так і 

демократичним. 

Більш змістовної класифікацією, на наш погляд, є розподіл молодих сімей на 

благополучні сім'ї та сім'ї соціального ризику. У цю останню групу найчастіше 

потрапляють: сім'ї самотніх матерів і батьків, студентські сім'ї, сім'ї 

неповнолітніх матерів та сім'ї, де батько проходить військову службу. 

Функції, які виконує сім’я та їх проблематика [3, С.55-72; 4, С.82-94]:  

1. Матеріально-економічна функція, яку становить сімейний бюджет, 

організація споживчої діяльності, участь у суспільному виробництві, здобуття 

професії, відновлення втрачених на виробництві сил.  

2. Житлово-побутова функція - це забезпечення сім'ї житлом, ведення 

господарства, організація домашнього побуту. За даними соціологічних 

досліджень, лише 5-7 % молодих сімей, що вступають у шлюб, забезпеченні 

власним житлом. Через 5 років спільного проживання житло мають лише 23 % 

молодих сімей, інші або проживають з батьками, або наймають (48,5 %) окрему 

квартиру чи кімнату в гуртожитках. Усі ці обставини негативно відображаються 

на організації домашнього побуту і загалом – на мікрокліматі сім'ї. 

3. Репродуктивна функція сім'ї полягає у відтворенні життя, продовженні 

покоління, тобто в народженні дітей. Мається на увазі відтворення не тільки 

кількісне, а й якісне (народження фізично і психічно здорового покоління, без 

біологічних і психічних аномалій). Статистичні дані свідчать про те, що 

особливістю сучасної молодої сім'ї є її малодітність (більшість сімей, десь біля 

52 %, має одну дитину), бездітність, відкладання народження дітей на 

невизначений період. 

4. Комунікативна функція сім’ї передбачає створення сприятливого 

сімейного мікроклімату, необхідного для психічно-емоційного відтворення сил 

членів сім’ї, внутрішньосімейного спілкування подружжя, батьків і дітей, сім’ї 

та оточуючого мікро- та макросередовища, а також її спілкування з духовними 
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та інтелектуальними надбаннями суспільства (засоби масової інформації, 

література, мистецтво тощо). У зв’язку з послабленням шлюбно-сімейних 

відносин призводить до зниження соціальної активності людини, позначається 

на її працездатності, погіршує стан психічного та фізичного здоров'я, негативно 

впливає на програму сімейного виховання, збільшує кількість дитячих 

захворювань, сприяє появі важковиховуваності, формуванню негативної 

поведінки, невротичних, психосоматичних розладів, збільшенню суїцидних 

вчинків. 

5. Виховна функція полягає у передачі дітям дорослими членами сім'ї свого 

соціального досвіду. Успіх виховання залежить від розвитку виховного 

потенціалу сім'ї, який у свою чергу залежить від її матеріальних і побутових 

умов, чисельності та структури сім'ї, взаємостосунків, які складаються між її 

членами, особистого прикладу батьків, їх педагогічної культури, методів 

виховання. 

6. Рекреативна функція сім’ї – це організація вільного часу та відпочинку 

сім'ї. Вона виконує роль збереження сім'ї як цілісної одиниці, зміцнює сім'ю, 

закріплює кращі традиції, має велике значення у вихованні дітей, емоційному 

єднанні подружжя. Проблема реалізації рекреативної функції молодої сім'ї 

полягає в тому, що зараз обмежені умови для раціонального проведення вільного 

часу. Адже фінансові проблеми не дають можливості реалізовувати свої потреби 

у відпочинку, оздоровлювати сім'ю в санаторії, будинках відпочинку, на морі, 

відправляти дітей у літній табір, мандрувати [5, C.74-76]. 

Серед інших проблем, які перешкоджають розвитку сім’ї, зазначаються такі 

як: погіршення взаємин між батьками та дітьми; загострення конфліктних 

ситуацій між чоловіком та жінкою та дисфункціональний розвиток сім'ї. 

Невиконання сім'єю однієї з цих функції веде за собою прорахунки у 

виконанні іншої функції. Тому для підтримки та розвитку нормальної діяльності 

сім'ї необхідна своя сімейна політика, яка повинна бути спрямована на постійне 

удосконалення та реалізацію умов економічного та духовного потенціалу сім'ї. і 
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Для цього слід постійно стимулювати внутрішні резерви сім'ї (економічні, 

демографічні, виховні, рекреативні), а також допомагати в їх реалізації. 

Висновки. 

Отже, сім’я вважається одним з головних соціальних інститутів, але є велика 

кількість проблем, які слід вирішувати. Для цього потрібна державна політика 

щодо формування сім'ї, яка спрямована на роботу центрів та служб, які 

займаються проблематикою сім’ї. Також необхідний закон "Про державну 

підтримку молодої сім'ї в Україні". У якому повинні бути представлені діючі 

механізми, що дозволяють молодій сім'ї самостійно вирішувати побутові, 

соціальні, фінансові та інші проблеми. Особливої уваги приділяє питання, 

пов'язане із здійсненням найважливішої функції сім'ї – її репродуктивним 

призначенням. 
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У докладі розглядаються різні суспільно-політичні та економічні чинники, 

котрі впливають на загальний рівень щастя та задоволеністю життям у 

сучасному суспільстві. 

Ключові слова: економіка щастя, парадокс Істерліна, державний устрій, 

демократія, тоталітаризм, економічне благополуччя, безробіття, зайнятість. 

Вступ 

Напевно, ви чули від когось таку думку, що весь економічний розвиток: 

міста, дороги, заводи, машини лише заганяють людину в нескінченну бігову 

доріжку в гонитві за задоволенням роблячи її всі нещастя. Кажуть, що по-

справжньому щасливі люди живуть у найбідніших країнах, до яких ще не 

дісталася сіра цивілізація і не загнала всіх бетонні коробки. Цю ідею, наприклад, 

розповідає найкасовіший фільм в історії «Аватар». Там головний герой 

опиняється в центрі боротьби між жорсткою та жадібною людською 

корпорацією, і інопланетними тубільцями, котрі живуть без технологій у 

гармонії з природою. Але наскільки ця чудова дилема відповідає реальним 

нашого світу? З одного боку – щаслива, але бідна дикість, а  з іншого – багата, 

але психологічно нездорова цивілізація. 

Проблема парадигми «зростання за будь яку ціну» 

У 16 столітті десятки тисяч селян, вигнаних зі своїх земель поміщиками, 

поповнювали армію безпритульних та жебраків. Причиною цього був розвиток 

сукняної промисловості в Англії та зростання міжнародного попиту на шерсть. 

Землевласникам ставало вигідно перетворювати ріллі на пасовища для овець 

зганяя дрібних орендарів. Свідок тієї епохи та філософ гуманіст Томас Мор 

описав цю ситуацію місткою фразою, яка трохи змінившись перетворилася на 

афоризм: «В Англії вівці з'їли людей». 

У цьому похмурому історичному контексті бузувірським виглядає закон 

1572 про бродяжництво. Згідно йому: людей старше 13 років, спійманих за цим 

заняттям, вперше було приказано роздягди до пояса, відшмагати до крові й 

пропалити в усі дірку розпеченим залізом. Якщо ж людина траплялася повторно, 
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її слід було негайно стратити. З погляду панівної тоді теорії меркантилізму, 

суворі покарання за ледарство мали мотивувати людей працювати старанніше і 

виробляти більше товарів. Цей закон наочно ілюструє економічну парадигму тих 

років: «зростання будь-якої ціни». Однак, з ходом часу, суспільство ставало 

гуманнішим, але критерії оцінки економічної успішності держави глобально не 

дуже змінюються вже багато століть, хіба що в Англії 16-го століття вона 

вимірювалася в тонах дорогоцінних металів, а сьогодні у відсотках зростання 

ВВП. При цьому зовсім не враховується, чи справді ці відсотки зроблять людей 

щасливішими. 

Парадокс Істерліна та його пояснення 

1974 року професор Пенсільванського університету Річард Істерлін за 

допомогою міжнародних баз даних почав порівнювати рівень суб'єктивного 

добробуту в країнах з різним достатком. Це було перше серйозне економічне 

дослідження щастя. З'ясувалося, що в окремий момент часу багаті країни 

щасливіші за бідних, але при цьому коли країна стає багатшою, вона не стає 

щасливішою. Цю невідповідність статистичних та динамічних спостережень і 

почали називати «парадоксом Істерліна».  

Одна з можливих моделей, яка пояснює цей парадокс, була сформульована 

Германом Дейлі економістом Світового банку в середині 90-х. Ця концепція 

одержала назву «не рентабельного зростання». Згідно з нею, у розвинених 

країнах склалася ситуація, коли соціальні та екологічні витрати прогресу більші 

або рівні благам від нього.  

Як тоді оцінювати зміни рівня добробуту суспільства? Для цього було 

створено такий показник, як індекс справжнього прогресу. Він обчислюється так 

само як і ВВП, але з поправкою на неочевидні витрати та непрямі доходи.  

Нерентабельне зростання може пояснити парадокс Істерліна для деяких 

країн, проте з часом, накопичувалася соціологічна інформація, яка дозволила 

поглянути на взаємозв'язок ВВП та щастя під іншим кутом. 

 



 

771 
 

Вже у 2000 році Бетсі Стівенсон та Джастін Уолферс проаналізували нові 

дані щодо рівня суб'єктивного добробуту. Для розгадки парадоксу Істерліна вони 

чітко розділили негайне щастя та довгострокову задоволеність життям. Миттєве 

щастя – наскільки щасливо ви почуваєтеся прямо зараз, а довгострокове – 

задоволеність життям в цілому наскільки взагалі вам подобається життя, яким ви 

живете. 

Найзадоволенішими життя виявилися багаті Данія, Ірландія, Фінляндія і так 

далі, а в самому низу на щастя і ВВП виявилися Бенін, Танзанії та Афганістан. 

Деякі країни вибивалися із цього загального тренду. Однак ці відхилення 

були незначними та не псували загальний тренд. 

Сьогодні початкові дослідження Істерліна вже вважають застарілим. Проте 

його праця зробила те на, що сам Істерлін точно не розраховував. Зростання 

інтересу до вивчення щастя економістів створило новий напрямок в економічній 

науці, яка одержала назву економіка щастя. 

Міф про «щасливих бідняків» 

Часто можна зустріти згадку про міжнародний індекс щастя. У топі: бідні 

Вануату та Коста-Рика, а наприкінці: найбагатший Люксембург та Катар. З цього 

іноді роблять висновок, що бідні країни щасливіші за багатих та економічний 

розвиток, насправді людям лише шкодить. Це не так. Непорозуміння пов'язане з 

назвою індексу, що вводить в оману. Логічно було б припустити, що індекс 

щастя вимірюватиме саме щастя. Насправді, він швидше вираховує наскільки 

ефективно країна витрачає екологічні ресурси для його підтримки. Наприклад, 

згідно з останньою всесвітньою доповіддю на щастя, Люксембург стоїть вище за 

Коста-Рику за рівнем задоволеністю життя, але споживання природних ресурсів 

Люксембургу незрівнянно вище, тому міжнародний індекс щастя ставлять 

Коста-Рику на самий верх, а Люксембург - найнижчий рейтинг. 
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Чинники, що впливають на щастя 

Насамперед це звичайно аспекти особистого життя людини, таких як 

здоров'я, сімейний стан, вік та зайнятість. Так опитування зазвичай показують, 

що люди, одружені, щасливіші за самотніх. 

Можна припустити, що шлюб робить життя подружжя кращим, але також 

ймовірно, що щасливі люди просто одружуються частіше або існує третій 

фактор, наприклад, здоров'я або професійні перспективи. 

Окрім цього, на щастя впливає зайнятість. Безробітні суб'єктивно 

почуваються набагато менш захищеними. При цьому, якщо неробство в 

суспільстві ганьбиться, розрив у щасті між зайнятими та безробітними стає ще 

більшим. Людина, яка має роботу, щасливіша не тільки з доходу, а й тому, що 

вона так отримує громадське схвалення. 

Крім внутрішніх факторів, що впливають на щастя, є і зовнішні. Один із них 

–це нерівність доходів у країні. Може здаватися, що чим рівномірніше 

розподілені блага в суспільстві, тим воно щасливіше, але насправді все 

влаштовано складніше. Дослідники виявляють два ефекти, які діють із різною 

силою залежно від рівня нерівності. Перший називається ефектом сигналу – 

якщо розрив між багатими та бідними надто великі люди, це сприймають як знак: 

«Можливості поліпшити своє життя немає як сильно ви б не намагалися». 

Другий ефект – це ефект заздрості. Коли нерівність дуже сильно виражена, то 

люди сильніше заздрять більш заможним громадянам і розчаровуються у собі та 

власних перспективах. Ефект сигналу знижує довгостроковий рівень щастя при 

низькій нерівності, а ефект завести при високому.  

Демократія і щастя 

Є такий стереотип, що в тоталітарних режимах громадяни, навіть якщо й 

живуть погано, але перебувають у повному невіданні щодо свого становища, 

радіють дрібницям, не турбуються про політику та живуть щасливо на відмінно 

від тривожних хаотичних демократів. Згідно з дослідженнями американського 

соціолога та політолога Рональда Інгольда у 80-ті роки демократії рівень щастя 
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показували дуже високу кореляцію. Щоправда, у першій половині 90-х кореляція 

впала. У ці роки країни соціалістичного табору переживали кардинальну 

економічну трансформацію, яка супроводжувалася гуманітарною кризою, але в 

наступні роки кореляція знову почала зростати.  

Економіка щастя в прикладах 

У 2002 році Джонатан Груббер та Сенхін Мулан Натон вирішили вивчити 

чи потрібен акцизний податок на тютюнову продукцію. Для цього їм спочатку 

потрібно було зрозуміти мотиви курців. Протягом багатьох років існували дві 

моделі, що їх пояснювали. Перша називається раціональною залежністю. Згідно 

з нею, курці курять, тому що розумно оцінюють витрати та вигоди від цигарок і 

не кидають, тільки тому, що отримують від куріння більше задоволення, ніж 

шкоди. Друга називається моделлю неузгодженості переваг у часі. Згідно з нею, 

у голові курця йде конфлікт між довгостроковим та короткостроковим 

плануванням. У далекій перспективі він хоче знизити проблеми тютюну, але 

проходячи повз магазин купують пачку. У цій моделі акцизи могли б стати 

інструментом самоконтролю. Щоб перевірити яка з цих моделей виявиться 

вірною, вчені проаналізували зміну в рівень щастя курців кількох американських 

штатах і канадських провінціях після введення акцизних податків. Результати 

показали, що після введення акцизів люди починають споживати менше тютюну 

та почуватися щасливішими. Згодом рішення про введення або збільшення 

акцизів у різних країнах часто посилалися на це і пізніше схоже дослідження.  

Висновок 

Загалом економіка щастя має великий потенціал у поліпшенні якості життя. 

У 2011 році генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію під назвою «Щастя. 

Цілісний підхід до розвитку». Вже наступного року після резолюції була 

випущена перша щорічна всесвітня доповідь про щастя, яка включає основні 

актуальні дані з цієї теми, а в штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку пройшла велика 

конференція про щастя та добробуту. Багато країн, наприклад, Великобританія, 

Австралія, Китай та Франція створили свої індекси для виміру рівня 
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задоволеністю життям. Свій індекс з'явився навіть у Північній Кореї. Щоправда, 

згідно з ним, найщасливіша країна на світі – Китай, а сама Корея на почесному 

другому місці. Північнокорейці Південну Корею поставили на 152 місце. 

Ще далі пішли Бутан, Арабські Емірати та Венесуела. Бутан, крім створення 

свого показника з виміру щастя, заснованого на буддистських традиціях, вніс 

прагнення до його максимізації у власне конституцію. Венесуела та арабські 

Емірати ввели у свої уряди посаду міністра щастя, щоправда, Венесуелі це не 

дуже допомогло, а в Арабських Еміратах ця посада протрималася недовго. 

В інших країнах також дедалі більшої значущості набувають стратегії, 

спрямовані на збільшення рівня щастя і які ґрунтуються на методах економіки 

щастя. Економіка щастя й надалі розвиватиметься, враховуючи наснагу, яку з 

цього приводу відчуватиме світова спільнота, схоже, що це не просто якась 

короткочасна мода, а важливий зсув в економічній науці та управлінні. Завдяки 

цьому люди житимуть щасливіше та цікавіше. 
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Актуальні інтереси молоді, які стають трендами 

 

У даній статті розглянуто найбільш актуальні інтереси сучасної молоді, 

які стають загальними світовими трендами. 

Ключові слова: молодь, інформаційне суспільство, впливові люди, 

волонтерство, Інтернет-суспільство, ЗМІ, нова реальність, офлайн-події, 

онлайн-платформи, власне здоров’я, краса. 

Постановка проблеми. Зараз ми живемо в розвиненому суспільстві з 

високим рівнем інформаційної культури (створення, переробки та використання 

інформації). Інформаційне суспільство характеризується визнанням інформації 

одним з найважливіших суспільних ресурсів, а інформаційний сектор економіки 

є одним з найважливіших видів суспільної діяльності, який створює 

інформаційно-комунікаційну базу для формування глобального інформаційного 

суспільства та розвитку науково-технічного, соціально-економічного й освітньо-

культурного прогресу [1]. 

Метою даної статті є аналіз сучасних факторів появи інтересів молоді, які 

стають світовими трендами та їх вплив на кожного з нас. 

Пріоритетне завдання сучасних країн - змінити світогляд на інтереси молоді 

та вміння зрозуміти їхні дії.  

Молоді люди - це опора і майбутнє нашої країни. В першу чергу головне 

завдання підростаючого покоління - стати гідними громадянами тієї країни, в 

якій вони народилися. Людина, що вступив на шлях дорослішання, завжди 

стикається з питанням самовизначення. Вона намагається знайти себе і свою 
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стезю. Виходячи з цього, з плином часу вона розуміє, яку роль буде грати в 

суспільстві.  

Актуальність проблеми. Кожна людина повинна ставити собі за мету 

поліпшення своєї країни і допомогу людям. Саме це допоможе зробити держава 

сильніше і краще. Соціальна роль молоді в сучасному суспільстві - це розвиток і 

зміни усталених стандартів. Старше покоління в більшості своїй консерватори. 

Люди не хочуть міняти ні технічне оснащення, ні свої погляди. Молодь сприймає 

зміни як щось природне і дуже логічне. Школярі, студенти та випускники вузу із 

задоволенням отримують нові знання і поспішають застосувати їх на практиці.  

Поліпшення своїх навичок - ось справжня мета молодого покоління. Кожна 

людина прагне до самореалізації. Головна потреба кожного з нас - знайти своє 

місце і роль в сучасному суспільстві. Молодь прагне привнести в світ щось нове, 

щось винайти або щось поліпшити [2]. 

Виклад результатів дослідження. Багато з факторів впливають на вибір 

наших інтересів та прийняття важливих рішень щодо змін.  

Найвпливовіші з них :  

⚫ ЗМІ. Журнали, телебачення і радіо - це ті джерела інформації, які споживає 

молодь. Завдяки ЗМІ у підростаючого покоління формується погляд на світ і на 

проблеми, які потрібно вважати важливими [2]. 

⚫ Інтернет. Соціальні мережі - ось що сьогодні популярно. Саме з них 

підлітки, та й вся молодь в цілому отримує нову інформацію. Також великий 

вплив на уявлення картини світу мають блогери [1]. 

⚫ Блогери. В наші дні блогерство все більше впливає на думку аудиторії, її 

смаки. Все, що надягають популярні блогери тут же стає актуальним і 

розлітається з прилавків магазинів за лічені дні. Тепер, придбати вподобану річ 

можна прямо на спеціальному прямому ефірі, де блогер продає речі, тим самим 

рекламуючи бренд [4]. 
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⚫ Батьки. Старше покоління повинно бути для молоді авторитетом. Але на 

жаль, не всім дітям щастить з батьками. Адже виховання не закінчується в 14 

років. З молоддю потрібно розмовляти і застерігати від помилок [2]. 

⚫ Впливові люди. Тренінги, які проводяться впливовими людьми у різних 

галузях, займають вагоме місце в прийняті рішень. Адже захоплюючись їхнім 

успіхом ми самі починаємо розвивати свій потенціал [2]. 

⚫ Мінімалізм в одязі і упор на екологічність. Зручність і мінімум зайвих 

деталей - ось основний тренд молодіжної моди в цьому році. Молоді люди 

прагнуть до обдуманих покупкам і розумного споживання, але при цьому хочуть 

виглядати стильно і цікаво. У 2021-му на піку популярності якісні тканини, 

спокійні відтінки, лаконічний крій і легкий оверсайз [5]. 

⚫ Кіберспорт – прибуткове захоплення 

Старше покоління все ще вважає відеоігри марною тратою часу, і частково 

вони мають рацію. Але багато молодих людей досягають успіхів у кіберспорті і 

отримують загальне визнання з значними призовими. Хобі може перерости у 

постійну роботу, що важко було уявити ще 10 років тому [4]. 

⚫ Хендмейд – рукоділля по-сучасному 

Виготовлення сувенірів, виробів та декоративних прикрас своїми руками 

переживає новий виток популярності. Молодь знову займається 

бісероплетінням, випалюванням по дереву, в'язанням, художнім розписом, 

пічворком та багатьма іншими традиційними хобі [4]. 

⚫ Читання – забуте старе повертається 

Читати знову модно, щоправда найчастіше молодь використовує електронні 

книги, смартфони та планшети, але можна зустріти і людей із паперовими 

книгами в руках. Автори активно випускають новинки літератури, а аудіокниги 

дозволяють глибше поринути у твір, займаючись іншими справами [4]. 

⚫ Волонтерство 

Дуже популярний молодіжний тренд. Причому молоді люди готові 

працювати волонтерами не лише за кордоном чи на великих проектах на кшталт 
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чемпіонату світу з футболу. Але й просто творити добрі справи: допомагати 

дітям в онкологічних центрах, адресно курирувати людей похилого віку, 

працювати у притулках для собак [5]. 

⚫      Недовіра до традиційних ЗМІ 

У 2021 році рівень довіри молоді до традиційних ЗМІ знизиться ще 

помітніше. Основне джерело отримання інформації для підлітків – Інтернет. Це 

місце, де вони проводять левову частку свого часу щодня. І тут воліють 

дізнаватися новини, ділиться своєю думкою, обговорювати різні проблеми [5]. 
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У даній статті розглянуто проблеми ставлення молоді до політики. 

Ключові слова: молоде покоління, політика, соцiологiчнi дослiдження, 

виборча активність. 

Постановка проблеми. Суспiльство готове пов’язувaти нaдiї на крaще 

мaйбутнє з молодим поколiнням, а прихiд молодi у полiтику – з позитивними 

змiнaми в крaїнi; змiну поколiнь – з остаточним вiдходом вiд способу мислення 

й пiдходів. «Доки не змiниться поколiння, нiчого не змiниться». 

Мета статті. Полiтикa – це сферa особистiсного сaмовизнaчення. Aле для 

того, щоб особистiсть почaлa сaмовизнaчaтися, тобто формувaти стiйкi й 

осмисленi політитичні та iдеологiчні переконaння, нaстaновлення, норми 

поведiнки, у неї має з'явитися зацiкавленiсть до політики. 

У дослiдженнi зосереджено увагу на юнацькому вiцi, адже в цей перiод 

вiдбувається формування життєвих орiєнтацій, накопичується соцiальний 

досвiд. 

Актуальність роботи. Люди вiтають новi молодi обличчя у полiтицi. Але 

чи корелюють цi сподiвання з тим, якою є ця молодь – не лише «новi обличчя» у 

пaрламентi, a середньостaтистичнi молодi укрaїнцi? 

Кaтегорiя молодi в Укрaїнi визнaчaється межaми 14-35 рокiв і нaлiчує 

близько 15 мiльйонів людей. Бaгaто хто кaже, що вiд молодi зaлежить мaйбутнє 

крaїни, aле не треба зaбувaти, що i сучaснiсть тaкож [1].               

У полiтичнiй сферi саме молодь здiйснює значну пiдтримку новообраного 

полiтичного курсу, сприймаючи цiнностi політики інших держав з урахуванням 

власних нацiональних традицiй, виступаючи не лише об’єктом, але й активним 

суб’єктом нової полiтики.  

Виклад результатів дослідження. Розглядаючи тему молодь i полiтика, 

слiд звернути увагу на складнiсть вiдносин, що формуються у цiй площинi. 

Ставлення до полiтики далеко не завжди адекватно вiдбивається у реальнiй 

полiтичній поведiнцi населення загалом i молодi зокрема. Соцiологiчнi 

дослiдження, проведенi в рiзних країнах, свiдчать, що високий рiвень iнтересу до 
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полiтики не завжди забезпечує високу активнiсть голосування, а високий рiвень 

участi у виборах не обов'язково супроводжується довiрою до полiтичних партiй. 

Так, за даними порiвняльного дослiдження полiтичної поведiнки молодi, 

проведеного у восьми країнах ЄС, найбiльший iнтерес до полiтики зафiксовано 

серед молодi Нiмеччини, а найвищий рiвень участi молодi у виборах 

спостерiгається в Iталії. Водночас найменший iнтерес до полiтики виявила 

молодь Словаччини, а найнижчий рiвень участi у голосуваннi на виборах 

зафiксовано у Великій Британiї [2]. 

Українська молодь переважно цiкавиться полiтикою, новини дiзнається 

головним чином з соцмереж. Такi результати опитування молодих людей, яке 

проводив Центр полiтичних студiй та аналiтики «Ейдос», готуючись до запуску 

проекту з критичного мислення та медiаграмотностi для молодi [3]. 

Серед 200 опитаних молодих людей, близько 80% вiдповiли, що цiкавляться 

тим, що вiдбувається в українськiй полiтицi. Про подiї дiзнаються в основному з 

соцмереж «Фейсбук» (28%), «Iнстаграм» (24%), «Ютуб» (25%), Телеграм-

каналiв (12%), з «ВКонтакте» – тiльки 1%. Опитування показало, що молодь 

часто не розумiє розподiл повноважень рiзних органiв влади. Наприклад, вiд 

Верховної Ради очiкували в першу чергу вирiшення питань з розбитими 

дорогами, зниження тарифiв, пiдвищення зарплат i стипендiй. Приймаючи 

рiшення, за кого голосувати, бiльше прислухаються до батькiв i родичiв (22%), 

полiтикам – 10%, друзям – 5%, медiа – 3%. У той же час, 53% вибрали варiант 

«важко визначитися» [3]. 

Сьогоднi можна спостерiгати факти, коли в перiоди загострення полiтичних 

протирiч молодь перебуває в епiцентрi боротьби, активно пiдтримує 

представникiв радикальних полiтичних сил, загалом становить найактивнiший їх 

елемент. Але аналiз виборчих кампанiй показує, що саме молодь є 

найпасивнiшим суб’єктом виборчого процесу. Низька виборча активнiсть молодi 

негативно впливає на процес утвердження в полiтичному життi країни 

необхiдних iнновацій. Недостатня полiтична активнiсть молодi є одним з 
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найголовнiших бар’єрiв на шляху реформ в полiтичній сферi. Характерним є 

також показник значної частки молодi, яка є iдеологiчно дезорiєнтованою. 

Однiєю з важливих причин такого становища є недостатнiй рiвень уявлень 

молодих людей про iснування рiзноманiтних iдеологічних партій, про їх змiст, 

iсторію та завдання. 

Висновок. Сьогоднi для молодих людей в Українi, вiдкривається все бiльше 

можливостей задовольняти свої iнтереси та потреби, але одночасно 

ускладнюються й умови для такої самореалiзації. Намагаючись брати активну 

участь у життi суспiльства, молодi люди, з одного боку, намагаються швидше 

вписатися в iснуючий порядок, тобто соцiалiзуватися, а з iншого боку, 

виконують головну роль рушiйної сили, є лідерами соцiальних змiн, 

економiчного розвитку i технiчного прогресу. Тому подальший розвиток нашого 

суспiльства пов’язаний з особливостями формування соцiально-полiтичної 

активності орiєнтацiй молодi, полiтичним вибором i ставленням до влади. 
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Відповідність України правовому критерію членства в ЄС 

 

Вектор на європейську інтеграцію України – це шлях наближення до 

загальновизнаних стандартів демократії, верховенства права та забезпечення 

прав і свобод людини. Незважаючи на те, що Україна поки знаходиться на 

«нульовій» стадії вступу до ЄС, нам уже потрібно здійснювати сутнісні 

перетворення для відповідності умовам вступу. По правді, ці перетворення 

більше потрібні не ЄС, а самій Україні. 

У 1993 р. на засіданні Ради ЄС у м. Копенгаген були визначені 3 критерії 

вступу до Європейського Союзу: політичний, економічний та правовий. У цій 

роботі зупинимо свою увагу на останньому, тому що, на нашу думку, на практиці 

найбільшої складності для держав викликає саме він. 

Сутність правового критерію (критерію членства) полягає у спроможності 

держави-заявниці взяти на себе зобов’язання щодо членства в ЄС та адаптації до 

європейського законодавства. При проведенні переговорів про набуття членства 

в ЄС конкретизовані 31 критерій членства. Кожен з них відповідає одному з 35 

розділів acquis communautaire. 

На сьогоднішній момент, вважаємо, що відповідність України правовому 

критерію є найнижчою у порівнянні з політичним та економічним. На нашу 

думку, така ситуація є логічною, адже для цього необхідно здійснити не лише 

включення законодавства ЄС до національного, а й забезпечити його дієве 

застосування через відповідні адміністративні та судові органи країни. 

Проблема правозастосування завжди була актуальною для нашої держави. 

Можна уявити, яким чином буде виконуватися «acquis ЄС», якщо навіть 

вітчизняне законодавство стикається із перепонами на шляху своєї реалізації.  

Про причини низького рівня правозастосування можна говорити багато, але 

в межах цієї тематики виділимо наступні: недосконалість нормопроєктувальної 

техніки (нормативно-правові акти не завжди охоплюють усе коло питань, 

пишуться зі змістовними помилками), процедурні порушення з боку Верховної 
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Ради під час прийняття актів, некомпетентність правозастосовних органів (чого 

лише вартують прецеденти із незнанням (або свідомим нехтуванням?) 

законодавства з боку працівників Національної поліції України), корупційний 

аспект та ухилення від виконання судових рішень (стороні, яка перемогла у 

процесі, не завжди потрібно покладатися на державні органи у процесі реалізації 

рішення суду). 

Окрім цього, в органах державної влади домінує модель «декларування», 

ніж «виконання», слабко розвинена міжвідомча координація та моніторинг 

ухвалених рішень і взятих зобов’язань. 

Незважаючи на це, Україна наближається до деяких критеріїв економічного 

і валютного союзу ЄС (щодо необхідних розмірів дефіциту бюджету, 

стабільності грошової одиниці, розмірів інфляції, розмірів національного боргу). 

Звичайно, що один розділ із 35 не є показником ефективності, але все одно – 

початок покладено. 

Для виконання Україною правового критерію необхідно ще здійснити низку 

практичних дій для реалізації попередніх двох умов вступу – політичної та 

економічної, зокрема: забезпечення цінової стабільності, стабільності 

національної валюти, подолання дефіциту бюджету, державного боргу, 

проведення гармонізації українського законодавства з нормативними актами ЄС 

у сфері енергетики, промисловості, екології, забезпечення відповідності 

стандартів промислової продукції європейським та багато іншого. 

Таким чином, оцінка відповідності України правовому критерію членства в 

ЄС буде переважно негативною. До уже зазначених причин, можна також додати 

політичну та військову нестабільність у державі. Попри все, автор цієї роботи 

загалом позитивно оцінює перспективи вступу України до ЄС. За наявності 

чітких цілей та шляхів їх реалізації як з боку органів державної влади, так і з боку 

громадян, можна вирішити будь-яку проблему. Тому, все залежить лише від нас. 
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Соціальні проблеми молоді в Україні 

 

Стаття присвячена аналізу соціальних проблем молоді в Україні, їх причин 

та можливих шляхів вирішення. 

Ключові слова: молодь, проблеми, соціальні проблеми, технології, пандемія. 

Які існують соціальні проблеми молоді зараз? Що є каталізатором наявних 

проблем? 

Мета цієї статті розібрати раніше зазначені питання, розкрити їх  причини. 

Проблема молоді актуальна на даний момент для всього світу як ніколи раніше, 

оскільки зараз вперше в історії людства чверть всього населення планети 

становить молодь. Враховуючи цю інформацію, і беручи до уваги те, що ми 

живемо в час, коли світ розвивається семимильними кроками, між молоддю та 

людьми, які стоять при владі, виникає велика прірва, що спричиняє 

непорозуміння між обома сторонами, результатом цього стає конфлікти між 

владою і значною частиною населення[1]. 

Через активний розвиток технологій, сучасні підлітки зіштовхнулися з 

проблемами, якими не стикалося жодне попереднє покоління. Наприклад, 

поширеність цифрового спілкування через соціальні-мережі та різні інтернет 

форуми, дозволило молодим людям контактувати з один одним на великих 

дистанція, але й через надмірне використання даної можливості, багатьом 

підліткам не вистачає основних навичок міжособистісного спілкування не в 

рамках цифрового контакту, таких як уміння вловлювати соціальні сигнали.[2] 

Крім цієї проблеми, підліток може зіштовхнутися в інтернеті з сумнівними 

людьми(злочинцями, маніяками, аферистами і т. ін.), шкідливими програмами, 

спамом, забороненими законодавством сайтами, «небажаними» сайтами та 

кібербулінгом (образи, домагання, поширення чуток, публічне розголошення 

особистої інформації, загрози і т. н.) – всі ці проблеми несуть за собою небезпеку 

заподіянню шкоди життю чи психологічному здоров'ю підлітка. Але, які б 
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запобіжні заходи не були ухвалені, підлітки все одно стикатимуться з 

зазначеними проблемами і надалі [3]. 

Як відомо середній підліток витрачає більше дев'яти годин на день, 

використовуючи свої електронні пристрої, найчастіше вони використовуються  

для проведення часу в веб-павутині (інтернеті), тим самим обмежуючи себе в 

часі в інших областях життя, таких як: навчання, спілкування, сну, фізичних 

вправах і т. ін. [2]. 

Через карантинний режим в Україні та в усьому світі, підлітки стали 

проводити тривалий час в умовах замкнутих просторів, що призвело до 

тривалого використання різних електронних приладів та пов’язаних з цим 

проблем та ризиків.  

Також варто згадати, що освіта молодих людей, до якої вони мали більш 

відкритий доступ, серйозно постраждала від пандемії. За даними Організації 

Об'єднаних Націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО), 107 країн 

світу, до яких відноситься і Україна, призупинили роботу своїх закладів освіти в 

національному масштабі і це торкнулося понад 861,7 мільйонів дітей та молоді. 

Рішенням цієї проблеми стало дистанційне навчання, але воно не є настільки 

ефективним як стандартне навчання. 

Підлітки та молодь, особливо дівчатка-підлітки та молоді жінки, які, вже 

стикалися з фактами домашнього насильства, або насильства з боку свого 

інтимного партнера зіткнутися з ще більш високим рівнем насильства, яке 

спровокував карантин та соціальна ізоляція [4]. 

Підсумовуючи вищезгадане, можна сказати, що українська молодь 

зіткнулася з численними проблемами, як вже відомими, так і зовсім новими, з 

якими не стикалося ще не одне минуле покоління. А пандемія Covid-19 ще 

значно загострила ці проблеми.  
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Соціальні міфи як основа політичного маніпулювання 

 

У даній статті розказано про соціальні міфи сучасності, наведено 

приклади та рекомендації щодо зменшення можливості впливу міфу на життя 

людини. 

Ключові слова: міф, соціум, культура, політика. 

Соціальний міф як поняття виник у ХХ столітті. Його розуміли як 

відображення поглядів на світогляд людини, групи людей, як підставу до 

направлення і залучення людей до певної діяльності, що виражала певні інтереси 

державного, національного або класового рівня. 

На відміну від звичайних міфів, що сформувались стихійно, соціальні міфи 

конструюються зацікавленими групами, тобто їх виникнення можна 

передбачити. Схожість між традиційними міфами і соціальними у тому, що 

обидва орієнтовані на суспільні реалії, на пояснення невідомого або на залучення 

до певної діяльності. Соціальні міфи неможливо створити без колективу, а 

сприйняття і розуміння групою людей необхідне для укорінення міфу у 

суспільстві. 
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Міф виник під час становлення суспільства, коли людина намагалась 

пізнати навколишній світ, позбутися невизначеності від невідомого. Міф став 

простим поясненням процесів, що були незрозумілі для суспільства. Часто, ці 

пояснення мали надприродне походження.   

Соціальний міф – один з підвидів міфу, він може формуватися на 

несвідомому рівні і впливати на певні групи людей (наприклад при опіку 

обробити ушкоджене місце олією, атже вона пом’якшує шкіру, але насправді, 

обробка олією не дає відбутись нормально термообміну і ушкоджене місце 

страждатиме сильніше, ніж коли рану взагалі не обробляти), а може 

сформуватися і свідомо (приклад – політичні агітації, маркетингові пропозиції) і 

представлятиме інтереси певних осіб або груп людей. 

Підстав для утворення міфів буває декілька: 

1. Вони виникають лише тоді, коли людина намагається пояснити 

щось, що не розуміє, знайти причини і наслідки явищ, що відбулись. 

2. Для того, щоб утворився міф необхідно, щоб виконалась низка умов: 

відповідні політичні, соціальні, економічні умови у суспільстві, 

проінформованість і обізнанність суспільства (бо міф створюється на основі 

інформації і знань, що є у людини). 

Науковець А.Л.Топорков у своїх дослідженнях виділив чотири види 

сучасних міфів [2]: 

1. Політичні міфи, що створюються політиками, їх партіями та 

засобами масової інформації; 

2. Релігійні міфи; 

3. Міфи, що пов’язані з не релігійними віруваннями, тобто про 

інопланетян, надприродні сили; 

4. Соціальні міфи масової культури, наприклад міф про американський 

спосіб життя. 

Для вдалого створення образу у маркетингових та політичних міфах 

використовуються метафоричні образи, що є спорідненими до масс населення. 
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Також застосовуються мовні, сценічні та інші засоби, що зачіпають відчуття та 

людську свідомість. 

Французький мислитель Жирарде Рауль виділив чотири основні види 

політичних міфів [3]: 

1. Міф про заговір. Завдяки цим міфам можна популяризувати ідею про 

ворогів, друзів, союзників. Вдало використовуючи даний міф можна легко 

маніпулювати масами задля власних цілей. 

2. Міф про гарне минуле. Суть цього міфу у романтизації минулого, 

порівнянні із сьогоденням, зазвичай ті, хто використовують даний міф 

намагаються повернути все «як було раніше» («раніше і трава була 

зеленішою…»). 

3. Міф про героя. Використовується для возвеличення певної особи, 

котрій надаються надприродні сили або високі моральні якості. Зазвичай даний 

міф використовують для возвеличення політичного лідера, або героя, що дуже 

на нього схожий. 

4. Міф про єдність. Він заснований на співставленні двох 

протилежностей: свій-чужий; друг-ворог. І завжди «вони» будуть причиною 

невдач та нещасть. Завдяки цьому міфу також дуже легко керувати масами. 

Маркетингові міфи дуже схожі за будовою до політичних. За допомогою 

використання образів, що легко впізнаються, людьми легше маніпулювати і 

схилити до придбання товарів чи певних послуг (три товари за ціною двох, каву 

купуй – отримуй знижку.) 

Як бачимо, соціальних міфів у наш час існує безліч. Майже всі вони 

спрямовані не на описання чогось невідомого, а на вплив на людську свідомість. 

Це може бути як використання знайомих образів таких як рідний дім, сім’я, 

відпочинок, так і співставлення «чорного та білого», причому одне завжди добре, 

а інше – погано. 

Для того, щоб уникнути або зменшити вплив соціальних міфів на життя, 

пропонується декілька порад: 
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1. При відвідуванні магазинів розсудливо міркувати щодо придбання 

певних речей, необхідно перевіряти інформацію, що дає продавець і порівнювати 

її з іншими товарами. 

2. Не завжди знижка – це добре, тому розсудливість і уважність – це 

головні засоби протистояння маркетинговим міфам. 

3. При політичних міфах розсудливість теж має великий вплив на 

думки людини. Потрібно аналізувати не тільки слова, а й поступки політиків і 

згідно цього й робити висновки. 

Соціальні міфи мають великий вплив на життя людини, тому знати про них 

необхідно. З цим знанням керувати нею набагато важче і саме тому кожен день 

створюються нові міфи. Вони не зникнуть ніколи, але розсудливість і 

спостережливість допоможуть від них захиститись.  
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Social myths as a basis for political manipulation 

 

This article describes the social myths of our time, it is given examples and 

recommendations for reducing the possibility of the impact of the myth on human life. 
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  Політична соціалізація молоді: особливості та перспективи 

 

Стаття присвячена розгляду проблеми політичної соціалізації молоді у 

вітчизняній політичній науці. Досліджені зміст та особливості цього процесу. 

Висвітлено перспективи політичної соціалізації української молоді.  
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норми, молодіжна політика, політична культура. 

Політична соціалізація і молодь нерозривно пов’язані між собою, адже 

перша є процесом, що забезпечує збереження суспільства та його політичної 

системи, а  остання − силою, яка впливає на прогресію суспільного розвитку.  

Детальному науковому дослідженню було піддано процес політичної 

соціалізації на Заході в психологічному, політичному і соціологічному аспектах, 

що включає в себе становлення особистості громадянина (Дж. Мід, Д. Істон, 

С.  Оксамитна, А. Брушлинський), політичної орієнтації особи (С. Максименко, 

Б. Скіннер), отримання особою базових політичних цінностей (Р. Уолтерс, 

І. Жадан, А. Бандура) тощо. Однак дослідження, присвячені комплексному 

дослідженню особливостей та перспектив у сфері політичної соціалізації 

української молоді, відсутні.  

Актуальність такого дослідження очевидна з огляду на потребу створення 

ефективної державної молодіжної політики з метою встановлення інтеракції 

української молоді як динамічної спільноти із суспільством. Метою нашої cтатті 

є  визначення особливостей та перспектив політичної соціалізації вітчизняної 

молоді.  

Для здійснення нашого дослідження передусім необхідно визначити зміст 

поняття політичної соціалізації. Визначення наукового поняття політичної 

соціалізації розглядається в багатьох працях, політична соціалізація − це 1) 

процес залучення особи до участі у виробленні політики [3, с.44]; 2) процес 

засвоєння індивідом протягом його життя певної системи політичних знань, 

соціальних норм, політичних цінностей того суспільства, до якого він належить 

[3, с.52]; 3) процес засвоєння індивідом політичних знань, норм і цінностей 

політичної культури, що сприяють формуванню у нього необхідних якостей для 

адаптації до даної політичної системи і виконання в ній певних функцій і ролей 
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[2, с.247]. Тобто, політична соціалізація є досить складним процесом взаємодії 

індивіда й політичної системи.  

Відповідно до Всеукраїнського опитування «Молодь України 2017», що 

було здійснене Центром «Нова Європа» та Фондом ім. Фрідріха Еберта спільно 

з  соціологічною компанією GfK Ukraine, українська молодь здебільшого не 

цікавиться політикою. Зокрема, 65% молодих людей не цікавляться взагалі або 

скоріше не цікавляться політикою. Вітчизняна молодь також не створює 

електоральну масу, що доводить соціальне опитування від Центру аналізу та 

соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту (IRI): 

менше третини молоді точно збиралось голосувати на президентських виборах 

2019 року та лише 20% вірить у світле майбутнє в Україні [1]. 

Проаналізувавши джерельну базу нашого дослідження, можемо виокремити 

такі особливості політичної соціалізації української молоді:  

1. молодь важко орієнтується в політичних подіях та їх оцінці; 

2. молоді властивий прояв нетерпимості й екстремізму щодо 

політичної сфери суспільного життя; 

3. політика для молоді асоціюється з корупцією й скандалами; 

Можемо зробити висновок, що за зазначених вище умов політична 

соціалізація молодого покоління в Україні є ускладненою. 

Необхідна якісна робота з молоддю для підвищення рівня їх громадської 

відповідальності. Осередками просвітницької роботи з молоддю мають бути 

молодіжні центри, клуби, гуртки, платформи для розвитку, які не тільки 

сприятимуть залученню молоді до суспільно-політичних процесів, 

а  й  допомагатимуть самореалізації представників молодого покоління. Хоча 

в  Україні існують такі організації, зокрема: «Вища Політична Школа», 

Українська Академія Лідерства, Національна молодіжна рада України, 

молодіжні ради при міському голові, Українська школа політичних студій тощо, 

вони є недостатньо популярними серед молоді.  
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Систематичному і глибокому засвоєнню політичних знань слугує діяльність 

спеціальних освітніх установ (громадських організацій, аналітичних центрів, 

фондів, груп активістів), викладання соціально-гуманітарних дисциплін у 

школах і  університетах. Сучасні ЗМІ у світі виступають важливим чинником у 

процесі політичної соціалізації молоді та її електоральної поведінки. Українській 

ж молоді бракує медійної грамотності, інформація для них іноді виступає просто 

«зброєю». Недостатньо сформованими, але перспективними у сфері політичної 

соціалізації української молоді, можна назвати державні програми підтримки 

молоді. 

Отже, процес політичної соціалізації української молоді є ускладненим, але 

далекосяжним. Перcпективи подальшого доcлідження вбачаються у вивченні 

явищ державної політики у роботі з молоддю з метою політичної соціалізації 

українського суспільства. 
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Педагогічні умови  патріотичного виховання дітей дошкільного віку 

на педагогічних засадах Г. Ващенко 

 

Анотація. У статті здійснено опис критеріїв та показників 

патріотичного виховання дітей старшого дошкільного віку за педагогічними 

ідеями Г.Ващенко. Запропоновано педагогічні умови, реалізація яких, сприятиме 

успішному патріотичному вихованню дітей дошкільного віку.  

Ключові слова: патріотизм, патріотичне виховання, діти дошкільного 

віку, критерії, показники, педагогічні умови, успішне патріотичне виховання. 

Патріотичне виховання підростаючого покоління завжди перебувало в полі 

зору української освіти, адже дитинство і юність – благодатна пора для 

прищеплення священного почуття любові до Батьківщини. 
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Пошуки форм та методів патріотичного виховання дітей і молоді були й 

залишаються об’єктом пильної уваги вітчизняних та зарубіжних науковців і 

практиків. Науково-педагогічна діяльність Г. Ващенка знайшла відображення у 

працях А. Бойко, Г. Бугайцева, Г. Васяновича, О. Вишневського, О. Гентош, 

В.  Герасименко, Н. Дічек, І. Зайченко, Є. Коваленко, Е. Лузік, А. Марушкевича, 

В. Огнев’юк, А. Погрібного, Г. Сазоненко, С. Сворак, М. Стельмаховича, 

О. Сухомлинської. 

Г. Ващенко підкреслював глибоку повагу до виховання патріотизму, що 

базується як на національній гідності, так і на гідності людської спільноти, 

водночас визнаючи необхідну умову для свободи в житті народу - можливість 

мати власну державу, відстоювати власні погляди та уподобання [2].  

На думку  Г. Ващенко, патріотизм та моральність будується на основі віри 

в ідеали, а національне виявляється в почутті патріотизму, яке спонукає на добрі 

вчинки, спонукає людину не робити того, що зашкодить її народові й державі та 

«національне» є тим природовідповідним феноменом, який, будучи в людині 

повноцінно вираженим, засвідчує її природне здоров’я, «стан норми», а відтак і 

її духовну продуктивність. Здоровими і сильними в природі є ті організми, які 

виявляють повноцінно свої видові ознаки» [2, с. 19]. 

За Г. Ващенком патріотичне виховання ґрунтується на таких принципах: 

моральність – зв’язок із вселюдським життям; народність – поєднання 

національного і вселюдського; патріотичність – основа національного життя; 

демократичність – демократичні стосунки між вихователем і вихованцем; 

родинність – сімейні стосунки; індивідуальність – урахування фізичного, 

психічного, соціального, інтелектуального розвитку особистості; 

природовідповідність – виховання сили і духу особистості, виховання любові до 

оточуючого довкілля; культуровідповідность – зв’язок з історією нації, 

культурно історичними традиціями, його мовою, культурою [3, с. 302]. Тільки на 

основі високих ідеалів може утворитись міцна, суцільна особистість. Щоб 

виховати в українській молоді міцну волю і цілісність характеру, потрібно, перш 
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за все, прищепити їм прагнення до високої мети, що об’єднувала б увесь 

український народ. Такою метою є благо і щастя Батьківщини. 

Ураховуючи сьогоднішні реалії, на нашу думку, доцільно детально 

зупинитися на розумінні і трактуванні Г. Ващенком поняття «благо 

Батьківщини», яке кожна молода людина мусить чітко уявляти собі. Благо 

Батьківщини – це: «1. Державна незалежність, можливість для українського 

народу вільно творити своє політичне, соціальне, господарське і релігійне життя. 

2. Об’єднання всіх українців незалежно від їх територіального походження, 

церковної приналежності, соціального стану і таке інше – в одну спільноту, що 

пройнята єдиними творчими прагненнями і високим патріотизмом. 3. 

Справедливий державний устрій, який би підтримував лад у суспільстві, в той 

же час забезпечував особисті права і волю кожного громадянина й сприяв 

розвиткові й прояву його здібностей, спрямованих в бік громадянського добра. 

4. Справедливий соціальний устрій, при якому зникала б і неможлива була б 

боротьба між окремим групами суспільства. 5. Високий рівень народного 

господарства й справедлива організація його, що забезпечувала б матеріальний 

добробут всіх громадян, була позбавлена елементів експлуатації. 6. Розквіт 

духової культури української народу науки, мистецтва, освіти. Піднесення і на 

такий рівень, щоб Україна стала передовою країною в світі. 7. Високий рівень 

здоров’я українського народу, зведення до мінімуму всяких посеред нього 

хвороб і виродження» [1, с. 174-175].  

На основі аналізу праць Григорія Ващенко нами були виділені основні 

вимоги відомого науковця до патріотичного виховання дітей, з них хочемо 

виділити наступні: знання історії свого народу, народних традицій, культури; 

любов до свого народу, рідної природи, Батьківщини; виявлення поваги до 

національних цінностей; визнання приналежності до українського народу; 

виявлення поваги до батьків, родини, релігії. На основі цих ідей нами були 

розроблені критерії та показники патріотичної вихованості дошкільників. 
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Проаналізувавши велику кількість наукової літератури та праць Григорія 

Ващенко нами були виділені основні вимоги відомого науковця до 

патріотичного виховання дітей, з них хочемо виділити наступні: знання 

історії свого народу, народних традицій, культури; любов до свого народу, 

рідної природи, Батьківщини; виявлення поваги до національних цінностей; 

визнання приналежності до українського народу; виявлення поваги до 

батьків, родини, релігії. На основі цих ідей нами були розроблені критерії та 

показники патріотичної вихованості дошкільників. 

Перший критерій – інформаційний (відображає наявність інтересу, 

комплексу знань та уявлень) з показниками: обізнаність з історією, героїчним 

минулим і сьогоденними героями Батьківщини; обізнаність з державними, 

національними і народними символами України, досконале володіння рідною, 

державною мовою. 

Другий критерій – мотиваційно-патріотичний (містить компоненти, що 

визначають здатність дітей до патріотично-мотивованої поведінки і 

проявляється в усвідомленні дітьми свого зв’язку та своєї приналежності до 

українського народу, гордості за це) з показниками: обізнаність із 

національними звичаями, традиціями, святами, народно-декоративним 

мистецтвом, національним одягом, побутом, кухнею, сімейними традиціями; 

обізнаність із національними природними багатствами, рідною природою тощо. 

Третій критерій – продуктивно-діяльнісний (містить компоненти, що 

визначають здатність дітей до активної діяльності у прояві любові та поваги до 

свої Батьківщини) з показниками: наявність почуття обов’язку перед 

Батьківщиною і відповідальність за свої вчинки і поведінку; сформованість умінь 

поєднувати знання з активною діяльністю особистості щодо виявлення любові 

до свого народу, своєї землі, традицій, звичаїв, культури, мови, до своєї 

Батьківщини. 
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Реалізація визначення рівня знань та умінь дітей щодо реалізації критеріїв 

та показників відбувалась за трьома рівнями оцінювання: високий, середній, 

низький. 

 З метою виявлення рівня сформованості у дітей старшого дошкільного віку 

патріотичної вихованості до кожного критерію і показника нами були 

підготовлені діагностичні завдання. 

На основі отриманих результатів нами були визначені наступні проблеми у 

патріотичному вихованні старших дошкільників: 

-  діти погано володіють державною мовою, причиною цього є 

російськомовне оточення; 

- діти мають обмаль знань щодо історії свого народу та історії свого міста; 

- діти недостатньо обізнані з народними та державними символами України. 

Вирішення цих проблем можливе за умови реалізації педагогічних умов за 

педагогічними ідеями Г.Ващенко у сучасному ЗДО: 

- на основі педагогічних ідей Г.Ващенко патріотичне виховання 

дошкільників пронизує всі сфери діяльності дитини, при цьому акцент робиться 

на вихованні любові до рідного дому, природи, культури українського народу, 

Батьківщини і почуття прихильності до неї; 

- розроблення та впровадження комплексу заходів з патріотичного 

виховання дітей дошкільного віку, що враховує поетапне ознайомлення дітей з 

Батьківщиною; 

- забезпечення співпраці всіх учасників освітнього процесу (вихователів, 

вихованців та їхніх батьків), через різноманітні форми взаємодії: бесіди, 

консультації, відкриті заняття, наочна інформація, спільні проекти, екскурсії, 

фотостенди, розваги і т.д. 

- організації предметно-розвивального середовища для патріотичного 

виховання дітей дошкільного віку. 

Таким чином, вважаємо, що реалізація запропонованих педагогічних умов 

сприятиме  патріотичному вихованню дітей старшого дошкільного віку.  
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Нові методи інтерактивної форми навчання 

іноземних мов та їх практична реалізація комісію філологічних 

дисциплін Миколаївського будівельного коледжу 

 

Ця стаття присвячена теоретичному дослідженню та практичній реалізації 

інноваційних методів та інтерактивних технологій. Стаття спрямована на 

фундаментальний теоретичний аналіз українських та зарубіжних наукових робіт. 

У статті проаналізовано 4 широко використовувані методи інтерактивного 

навчання зі своїми особливостями. Особливий акцент зроблено на взаємодії 
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нових ІТ - технологій з традиційними методами навчання, їх ролі у формуванні 

здібностей, мовної компетенції, мотивації студентів. Наведено 9 прикладів 

практичного застосування нових методів з їх результатами та коротким аналізом 

в інженерному коледжі реалізовано автором-викладачем у 2012-2021 рр., а 

автори-студентки приймали участь у конференції 2021 р. 

Ключові слова: інноваційні технології, методологія, інтерактивні методи, 

комунікативні та конструктивістські методи, проектний метод, метод мозкової 

атаки, метод кейсів, метод ділових рольових ігор, інформаційно-комунікативні 

технології, практична реалізація, наукова конференція, будівельний коледж, 

аудиторна виховна година. 

 Вступ: у наш час випускник вищого навчального закладу повинен мати 

високий рівень іноземної мовленнєвої компетенції не тільки у межах 

професійного спрямування. Актуальність дослідження полягає у тому, що у час 

загальної інформатизації освітніх процесів за свого період навчання студенти 

повинні оволодіти цілим комплексом мовленнєвих навичок і вмінь як основи 

комунікативного рівня. Навчальний процес можна організувати з використанням 

інтерактивних технологій навчання. Сутність інтерактивного навчання 

іноземних мов полягає в тому, що навчальний процес відбувається за умов 

постійної, активної взаємодії всіх суб’єктів навчання (викладачів і студентів). Це 

взаємонавчання (колективне, групове, навчання у співпраці), де студент і 

викладач є рівноправними, рівнозначними суб’єктами навчання. 

Викладання теоретичного матеріалу. Сучасні вимоги до випускників 

вищих навчальних закладів і реалії життя спонукають викладачів вивчати і 

впроваджувати в навчальний процес найбільш ефективні методики і технології, 

творчо розвивати набутий практичний і теоретичний досвід викладання 

дисципліни.  Інтерактивне навчання іноземних мов передбачає перш за все 

діалогове навчання, у ході якого здійснюється взаємодія між суб’єктами 

навчального процесу із обов’язковим, за вимогами часу, використанням 

інтерактивних технологій навчання. Сутність інтерактивного навчання 
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іноземних мов полягає в тому, що навчальний процес відбувається за умов 

постійної, активної взаємодії всіх суб’єктів навчання (викладачів і студентів). Це 

взаємонавчання (колективне, групове, навчання у співпраці), де студент і 

викладач є рівноправними, рівнозначними суб’єктами навчання [1]. 

Cучасне теоретичне підґрунтя українських теоретиків-мовознавців: 

Н. П. Кочубей поділяє інтерактивні методи навчання на ситуативні і 

неситуативні, враховуючи комунікативний підхід і ситуативність навчальної 

діяльності як основні критерії формування іншомовної комунікативної 

компетенції. До неситуативних інтерактивних методів вона відносить такі 

методи як діалог, опитування, взаємоопитування та мовний портфель учня. 

Ситуативні інтерактивні методи дослідниця представляє двома групами методів: 

ігрові й неігрові методи. Неігрові методи включають аналіз ситуацій, аукціон 

ідей, різного плану диспути, дебати, форуми, дискусії, «мозковий штурм». Серед 

ігрових ситуативних інтерактивних методів виділяє імітаційні (рольові і ділові 

ігри) і неімітаційні (моделюючі ігри, проектні ігри, тренінги, обмін знаннями) 

методи.  

Т. І. Коваль ділить інтерактивні методи навчання іноземних мов на групові 

(фронтальні) і колективно-кооперативні, залежно від способу організації 

колективної навчально-пізнавальної діяльності. Групові (фронтальні) методи 

навчання іноземних мов передбачають навчання однією людиною (здебільшого 

викладачем) групи студентів. Усі студенти в кожен момент часу працюють разом 

чи індивідуально над одним завданням із наступним контролем результатів. 

Колективно-кооперативні методи навчання іноземних мов передбачають 

організацію навчання в малих групах, об'єднаних спільною навчальною метою, 

наприклад метод співпраці в малих групах [2]. 

Найбільш ефективними з точки зору засвоєння мовного матеріалу та 

зацікавленості студентів у процесі навчання на немовних факультетах є: 1) 

проектний метод, 2) метод «мозкової атаки», 3) метод «Case Study», 4) метод 

ділових рольових ігор.  
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Метод проектів був запропонований американським педагогом У. 

Кілпатріком на початку XX сторіччя. Головною метою цього методу було 

надання студентам можливості для самостійного отримання знань в процесі 

вирішення практичних завдань та проблем, які спонукали до пошуку необхідної 

інформації у різних наукових джерелах. 

У проектній роботі студенти залучаються в створену педагогом пошукову 

навчально-пізнавальну діяльність. Використання проектних технологій робить 

можливим формування та розвиток пошуково-дослідницьких, комунікативних, 

технологічних, інформаційних компетенцій, формує креативність, стимулює 

інтелектуальну активність, розвиває комунікативні вміння, допомагає 

формувати міжпредметні зв’язки, вчить використовувати 

інформаційнотелекомунікаційні технології при вивченні іноземної мови, 

допомагає оволодіти навичками роботи в групі, формує соціальну мобільність [2, 

с.44]. 

Метод «мозкової атаки» («мозкового штурму») застосовується тоді, коли 

перед колективом стоїть проблема пошуку нових рішень, нових походів до 

ситуації. Основне її завдання полягає в тому, щоб за невеликий проміжок часу 

відшукати ряд рішень однієї проблеми. Метод «мозкового штурму» заохочує 

студентів пропонувати нові й оригінальні ідеї завдяки забороні на критичні 

зауваження з боку викладача чи інших членів групи на стадії генерації ідей.  

Метод «Case study» полягає у використанні конкретних випадків (ситуацій, 

історій, текстів, які називаються «кейсом») для спільного аналізу, обговорення 

або вироблення рішень студентами з певного розділу навчання дисципліни. 

Робота над проблемною ситуацією відбувається в групах студентів; її можна 

умовно розділити на наступні фази: – аналіз представленого матеріалу, 

формулювання проблеми; – пошук і збір додаткової інформації (у разі 

необхідності); – обговорення різних варіантів вирішення проблеми; – вибір 

кращого варіанту рішення на основі порівняння всіх запропонованих варіантів; 

– презентація та захист рішення [3].  
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Метод рольової гри. У ході рольової гри студенти неспеціальних 

факультетів змушені вирішувати різноманітні проблемні ситуації, які сприяють 

використанню іноземної мови не лише для повсякденного спілкування, а також 

для вирішення професійних завдань. Забезпечуючи формування відповідних 

видів мовленнєвої діяльності, вони допомагають реалізувати основну функцію 

вивчення іноземної мови у ВНЗ – формування у студентів професійної 

комунікативної компетенції.  

На сьогодні актуальним є питання щодо дистанційної форми навчання. 

Аналіз вітчизняної і зарубіжної теорії і практики дистанційного навчання як 

форми організації навчального процесу дозволяє визначити його характерні 

особливості щодо реалізації інтерактивного навчання іноземних мов.  

Серед них виділяють: 1) вільний доступ до навчальної інформації, що 

знаходиться в інформаційно-комп’ютерному навчальному середовищі; 2) 

гнучкість структури подання знань, тобто забезпечення для студентів права 

вибору навчального матеріалу різного рівня складності; 3) асинхронність 

навчання; студенти вищих навчальних закладів навчаються, а викладач 

спілкується з ними у зручному місці і в зручному темпі; 4) комунікативність 

навчання; постійний суб’єктно-суб’єктний діалог у навчальному процесі з 

використання сервісів мережі Інтернет; 5) інтернаціональність навчання; 

дистанційне навчання забезпечує зручну можливість експорту й імпорту освітніх 

послуг; 6) нова роль викладача; він є консультантом і координатором 

навчального процесу; 7) нова роль студента. Студент стає «автономною 

освітньою одиницею», сам визначає засоби навчання, час та місце вивчення 

навчального матеріалу, консультації з викладачем. Тут особливу роль грає досвід 

студента у самонавчанні, самовдосконаленні, компетентність у навичках 

самоосвіти [3].  

Практична реалізація. Протягом 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-

2016, 2017-2018, 2018-2019, 2020-2021, 2021-2022 навчальних років викладач 

МБК (з 2020 р. – ВСП МБФК КНУБА) Ю.М. Дем’яненко на рівні комісії 
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філологічних дисциплін та коледжу неодноразово проводив наступні заходи, 

безпосередньо пов’язані із науково-дослідницькою діяльністю у студентських 

колективах – студентські наукові та науково-практичні конференції, а саме: 

1. Студентська науково-практична конференція «Традиційні та нові 

технології у будівництві» (13.12.2012 р.) у формі конкурсу студентських 

презентацій на базі груп Б-301 і Б-302. У конференції взяли участь 13 студентів. 

Від гр. Б-302 у конкурсі були представлені наступні презентації: Барабанчук 

Олександр «Програма будіництва загальнодоступного житла», Мітюряєв Євген 

«Сучасні CAD програми у проектуванні житла», Найдьонов Сергій 

«Архітектурні елементи», Олексієнко Борис «Кровельні матеріали», Онищенко 

Ганна «Розумний» будинок: що у ньому «smart»?, Пилипчук Дмитро «Зовнішні 

стіни будинку», Сербул Євген «Сучасні технології геодезичних розрахунків», 

Станіславчук Єгор «Напільні системи», Шарапов Георгій «Будівельні і дорожні 

роботи у США», Шукрута Олександр «Залізобетонні конструкції». Від гр. Б-301 

взяли участь студенти: Коба Лілія «Популярні покрівельні матеріали», Місько 

Артем «Типи балок», Українець Володимир «Ламінатні підлоги». Шляхом 

конкурсного відбору було визначено що 1-ше місце розподілили роботи Сербула 

Є. і Шукрути О., 3-тє місце зайняла робота Коби Л. 

2. Студентська наукова конференція «Архітектурні стилі» (14.05.2013 

р.) у формі конкурсу студентських презентацій на базі груп Б-302, Б-303. У 

конференції взяли участь 11 студентів. Були представлені наступні роботи: 

Вишня Віталій (Б-303) «Архітектура у стилі бароко», Гапчук Ігор та Гончаренко 

Олександр (Б-303) «Архітектура у готичному стилі»,  Маліков Тарас «Замкова 

архітектура середньовічної Японії», Мишковський Артур (Б-303) «Архітектори 

стародавнього світу», Найдьонов Сергій (Б-302) «Сучасна архітектура Близького 

Сходу», Онищенко Ганна (Б-302) «Розумний» будинок у концептах 

постіндустріальної архітектури», Патенко Дарія (Б-302)  «Архітектура у стилі 

high-tech», Пилипчук Дмитро (Б-302) «Архітектура у стилі модерн», Федорюк 

Марина (Б-302) «Архітектура у стилі art-deco», Уклеїн Олег (Б-303) «Біонічна 
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архітектура». Шляхом конкурсного відбору було визначено що 1-ше місце 

зайняла робота Найдьонова С., 2-ге місце розподілили роботи Онищенко Г. і 

Патенко Д., 3-тє місце розподілили Вишня В., Гапчук І. та Гончаренко О., 

Мишковський А.   

3. Конкурс-захист індивідуальних творчих проектів «Кухні народів 

світу» за загальною програмно-календарною темою «Харчування. Їжа». Урок-

конкурс було проведено 21.10.2013 р. на базі групи КН-209. У конкурсі взяли 

участі всі 10 студентів групи: Баличєв Олег, Безух Дмитро, Венедиктова 

Вікторія, Войтенко Анастасія, Діденко Володимир, Дідик Дмитро, Зелінський 

Вадим, Іщенко Роман, Коваль Андрій, Ребов Роман.  Підсумок конкурсу виявив 

переможця – Безух Д. («Італійська національна кухня»). 

4. Класна виховна година «Конкурс презентацій: "Вчимось бути 

спеціалістами» (4.02.2015 р.) на базі гр. БМ-306 і групи КН-309. Головні 

обмеження щодо організації та проведення класної години - ліміт часу (45 хв.). 

У класній годині взяли участь 6 студентів: Баличєв Олег (КН-309) «Сучасні 

операційні системи», Безух Дмитро (КН-309) «Екологічні проблеми сучасного 

людства в контексті розвитку сучасних комп'ютерних технологій», Венедиктова 

Вікторія (КН-309) «ПК – історія створення», Діденко Володимир (КН-309) 

«Хімія та забруднення довкілля», Іщенко Роман (КН-309) «ОС мобільних 

телефонів», Коваленко Володимир (БМ-306) «Розвиток сучасних дорожніх 

машин». 

5. Студентська науково-практична конференція «Сучасні операційні 

системи (ОС)» (1.10.2015 р.) у формі конкурсу студентських презентацій на базі 

групи КН-309. У конференції взяли участь 8 студентів. Представлені  

презентації: Бабминдра Олександр «ОС Linux», Бермас Тетяна «ОС MS-DOS», 

Воскобоєнко Андрій «ОС Windows XP», Ігнатьо Діана та Плаксієнко Катерина 

«ОС Windows 7/8», Мельницький Олег «ОС Mac OS X», Сузинович Костянтин 

«ОС 1960-х - 1990-х років», Хищенко Віталій «ОС Oracle». Шляхом конкурсного 
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відбору визначено що 1-ше місце розподілили роботи Д. Ігнатьо та К. 

Плаксієнко, 2-ге місце - робота Т. Бермас, 3-тє – робота О. Мельницького.  

6. Студентська науково-методична конференція «Сучасні архітектурні 

стилі» (до 75-ти річчя МБК») (27.11.2018 р.) Конференція передбачала участь 

студентів напрямку підготовки «Архітектура і містобудування» груп АР-204, 

АР-304 і була організована викладачами іноземної мови комісії філологічних 

дисциплін у складі: Дем’яненко Ю. М., викладач вищої категорії, викладач-

методист; Коновалова Т. В., голова циклової, викладач вищої категорії, старший 

викладач. Виступали лише студенти гр. АР-304. 

У конференції взяли участь наступні презентації англійською мовою: 

Дем’яненко Ю. М. «Future of architecture: new trends» («Майбутнє архітектури: 

нові тенденції»); Катрич Ганна, Кочмар Наталія «Deconstructivism» 

(«Деконструктивізм»); Гнатуша Костянтин «Organic architecture» («Органічна 

архітектура»); Бібіченко Руслан «Dynamic architecture» («Динамічна  

архітектура»); 5) Амбарцумян Давид «Neofuturism» («Неофутуризм»);  Барінова 

Віта «High-Tech style» (стиль «Хай-Тек»); Голосна Катерина «Fahwerk style» 

(стиль «Фаверк»). 

7. Студентська науково-практична конференція «Історія розвитку 

архітектурних стилей» (30.09.2019 р.) у формі конкурсу студентських 

презентацій на базі групи АР-304 під час проведення практичного заняття за 

програмою ВНЗ. У конкурсі взяли участь 10 студентів: Агулов Ярослав «Стиль 

Лофт», Гарбузова Валерія «Англійська готика», Демченко Катерина 

«Неофутуризм», Єгорова Христина і Цап Інна «Європейська неоготика», 

Ільченко Євген «Архітектура Стародавньго Єгипту», Іванова Карина «Готика», 

Калінцева Юлія і Каюрова Дарія «Бароко». Шляхом конкурсного відбору 

визначено що 1-ше місце виборола робота Ю. Калінцевої і Д. Каюрової, 2-ге 

місце – робота Я. Агулова, 3-тє – робота К. Демченко. 

8. Студентська науково-практична конференція «Історія розвитку 

архітектурних стилей» (29.04.2021 р.) у формі конкурсу студентських 
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презентацій на базі групи АР-204 під час проведення практичного заняття за 

програмою ВНЗ. 

У конференції взяли участь наступні презентації: Дем’яненко Ю. М. 

«Architecture and Drawing» (англійською мовою), Борисова Олена «Акварельний 

живопис», Голоднюк Дарія «Пастельний живопис», Гуменна Олександра 

«Оформлення сучасного архітектурного інтер’єру», Чайка Аміна «Малюнок 

олівцем», Фарафонова Євгенія «Техніка скетчінґу».  

9. 26.10.2021 р. у зв’язку із карантинними обмеженнями відкрита 

виховна  класна година «Історичні етапи формування англійської мови» для гр. 

АР-404 і викладачів коледжу  була проведена Ю.М. Дем’яненком у дистанційній 

формі, підключенням через Google-meet.  

Висновки:  

1) Дистанційне навчання має переваги перед іншими формами організації 

навчального процесу щодо реалізації інтерактивного навчання, але, воно 

одночасно має певні специфічні вимоги як до викладача, так і до студента, 

оскільки значно збільшує трудові затрати обох.  

2) Інтерактивні форми навчання мають сенс у пропорційній співпраці із 

традиційними, очними формами навчання. 

3) Для реалізації потенціалу інтерактивного навчання ступінь насиченості 

ВНЗ ТЗН повинна бути високою.  

4) За наявності у цикловій комісії МБФК власного комп’ютерного класу з 

2011 р. різноманітні виховні заходи як в реальному, так і в дистанційному режимі 

проводяться регулярно, результативність пошукової роботи студентів – висока. 

Всі вищевказані заходи і конференції проводились за допомогою ТЗН – ПК і 

проектору. 
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This article is devoted to the theoretical study and practical implementation of 

innovative methods and interactive technologies. It is focused on the basic theoretical 

analysis of Ukrainian and foreign research works. The article analyses 4 widely used 

methods of interactive education with their own peculiarities. The special emphasis is 

given to cooperation of new IT technologies with traditional educational methods, their 

role in formation of students’ abilities, language competences, motivation. 9 examples 

of practical application of new methods with their results and short analysis in 

engineering college are realized by author-lecturer in 2012-2021.  Authors students 

took part in the 2021 conference. 

Key words: innovative technologies, methodology, interactive methods, 

communicative and constructivist methods, project method, brainstorming method, 

case study method, method of business role-playing games, informative and 

communicative technologies, practical realization, scientific conference, engineering 

college, classroom educational hour. 
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Сугестопедія як новітня техніка навчання іноземних мов 

 

Сугестопедичний метод Георгія Лозанова, як метод вивчення іноземних 

мов. Його функції, переваги та використання в повсякденному житті. 

Ключові слова: сугестопедія, навчання, Лозанов, мова, інформація, процес. 

    Іноземні мови наразі набирають оберту в використанні. Хтось вивчає 

мови для роботи, інші для подорожей, для когось це як хобі. Кожен, хто знає 

іноземні мови, може спілкуватися з людьми з інших країн, читати іноземних 

авторів в оригіналі, що розширює ваш кругозір. Не дивно, що багато 

інтелектуалів і добре освічених людей є поліглотами. 

    Метою роботи є унаочнення ефективності сугестопедичного методу 

Георгія Лозанова. 

Вивчення будь-якої іноземної мови розкриває перед нами нові можливості, 

робить багатшим наш духовний світ. Володіючи іноземною мовою, людина 

автоматично переходить на вищий соціальний ступінь, оскільки стає 

конкурентоспроможним претендентом на високооплачувану посаду [2]. 

     Наразі існує дуже багато різних способів вивчення іноземних мов. Купа 

шкіл, курсів, онлайн майстер класів. Можливо ви часто бачили таке оголошення: 

«Вивчимо англійську за 2 місяці» і ми такі: «За два місяці- це неможливо!» Але 

ось ще в 1964 році з’являється людина, яка заявляє, що за 24 дні ви, без зусиль, 

зможете отримати  розмовні навички.  

Георгій Лозанов – болгарський педагог та психолог, протягом декількох 

років вивчав метод сугестопедії і вже в 1964 р. почалися експерименти навчання 

іноземним мовам за його методом. У 1965 році Лозанов провів експеримент, під 

час якого було вивчено 1 000 французьких слів за один день. Це неймовірно, бо 

більшість людей вчить роками слова. Давайте ж з’ясуємо як працює ця система і 

перевіримо її. 

Це система навчання заснована на концепції, що всі комунікативні процеси 

відбуваються одночасно на декількох рівнях. Один з них- свідомий (розумний 
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рівень логічного мислення). Інші рівні – більш підсвідомі; сугестивні для 

навчання.  

Ця система навчання враховує, не тільки свідомі впливи, які ми отримуємо 

постійно, але й дуже комунікативний процес, звісно ж в процесі навчання, але 

також враховуючий різні види більш або менш підсвідомих впливів, котрі ми 

отримуємо під час телекомунікацій. 

Як казав сам Лозанов: «А сугестивне прискорене навчання, враховує вплив 

несвідомого процесу, пов’язаного з ними за допомогою свідомого процесу» [1]. 

Вивчення мов за його системою передбачає використання мистецтва та 

музики. «Студенти під час навчання слухають музику (частіше класичну) 

Моцарт, Бетховен. Вони слухають музику та голос вчителя одночасно; слухають 

інструментальну музику». Але для чого потрібна музика, якщо в більшості 

випадків вона навпаки відволікає? «Музика вводить в стан трансу; Нам потрібно 

отримати доступ до підсвідомості і музика допомагає приймати та запам’ятати 

більше інформації, допомогти потім використовувати це на практиці. Музика 

створює умови для відкриття кращої мозкової діяльності. Музика сприяє 

покращення освітньої частини процесу навчання студентів. Навчаючи студентів, 

ми сприяємо більшої ефективності» [1]. 

Лозанов стверджує, що за 24 дні можна отримати розмовні навички з будь-

якої мови, при цьому не роблячи домашнього завдання і витрачати три рази по 

45 хвилин на заняття. Його студенти отримують словниковий запас в 2000 слів. 

Його метод працює на психологічному розслаблені, як це робили стародавні 

йоги, вони могли розслаблятися і концентруватися одночасно. Як кажуть в 

Норвезькому університеті: «Використовуй свій мозок для свого серця» [3]. 

За цією методикою можна вивчити будь-що. Наприклад, за нею дітей 

першачків навчали читати, розвішуючи картинки с словами по кабінету і так діти 

швидше запам’ятовували. 

Як працює ця система? Тобто треба записувати інформацію за умови 

однакових часових відрізків: інформація/порожнеча/інформація/порожнеча… 
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Для дослідження методу Лозанова ми провели експеримент серед учнів 

ОНУ ім. І. Мечникова, більшості на тих хто не володіє англійською і результати 

нас приємно здивували. Учням було запропоновано 10 слів, які відрізняються 

одним звуком. Першим учням ми роздали слова, які були записані просто в 

рядок: Bad Lend Sad Pen Send Bed Land Said Pan Sand. 

Респонденти прочитали їх та дали декілька хвилин на запам’ятовування. 

Наступній групі учнів слова були чітко розподілені на два стовпчики та 

зафарбовані різними кольорами, згідно з методом Г. Лозанова за фонематичною 

дихотомією [æ : e]:  Bad  : Bed; Land : Lend; Sad : Said; Pan : Pen; Sand : Send. 

Також прочитали та дали час на запам’ятовування. І після опитування були 

приємно вражені, з першою групи запам’ятали всі слова лише 30% опитуваних, 

тоді як з другої групи 80%. Це доводить, що метод Георгія Лозанова працює, 

саме завдяки додаванням творчих методів наш мозок краще реагує та 

запам’ятовує інформацію. 

Згідно із результатами експерименту, можемо стверджувати, що метод 

Георгія Лозанова є валідним та максимально ефективним, що підкреслює 

необхідність його використання як в контексті шкільного навчання, так і у 

вишівських курсах із іноземних мов.  
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Формування нової ідеології у процесі фізичного виховання студентів 

ЗВО: проблеми та перспективи 

 

У статті розглядаються основні соціально-духовні цінності, які 

закладаються на заняттях  фізичної культури та їх вплив на формування 

особистості студента; аналізується значення і роль фізичної культури і спорту 

у формуванні здорового способу життя, у вихованні фізичних і морально-

етичних якостей молодого покоління. 

Ключові слова: соціально-духовні цінності, фізична культура, спорт, 

світогляд, гуманізм, патріотизм, моральне та естетичне виховання, здоровий 

спосіб життя.  

Фізична культура – це специфічний процес діяльності індивіда, а водночас 

– це засіб і спосіб фізичного вдосконалення людини. Фізична культура, 

вирішуючи проблему відтворення фізичних якостей людини, є важливою 

частиною культури суспільства в цілому. З одного боку, від духовної культури 

суспільства вона отримує і переробляє ідейно-теоретичну і науково-філософську 

інформацію. З іншого – вона сама збагачує культуру, науку, мистецтво, 

літературу власними цінностями у вигляді теорії, наукових знань, методики 

фізичного розвитку та спортивного тренування [1, с. 4-5]. 

Сучасне молоде покоління є прихильниками певного способу життя, в 

якому присутні шкідливі звички, ненормований режим, неправильне харчування, 

стрес. При цьому не часто знаходиться місце для спорту і активного здорового 

проведення часу. Отже, для виявлення причин відсутності фізкультури та спорту 

в житті студента, необхідно, на нашу думку, з'ясувати, що є потребою у веденні 

нездорового способу життя, і що впливає на мотивацію сучасної молоді до 

заняття фізичною культурою і спортом.   

У соціальному житті, системі освіти, виховання, сфері організації праці, 

повсякденного побуту, здорового відпочинку фізична культура проявляє свої 

виховні, освітні, оздоровчі, економічні та загальнокультурні функції, сприяє 
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виникненню такого соціального явища, як фізкультурний рух, тобто спільна 

діяльність людей з використання, поширення та примноження цінностей 

фізичної культури [1, с. 6-7]. Сучасний спосіб життя не можливо уявити без 

фізичної активності. А тому фізична культура має відігравати не останню роль у 

повсякденному житті сучасного студента, бо сьогодні кожен розуміє, що 

зберегти здоров'я без систематичних занять фізичними вправами не можливо.  

У сучасній системі фізичного виховання все більше місця відводиться 

спорту. Це пояснюється особливістю спорту як засобу і методу фізичного 

виховання, його популярністю, розвитком в останні десятиліття міжнародних 

спортивних взаємин, постійно зростаючою загальнокультурною і престижною 

значимістю спорту. Спорт є ефективним засобом вдосконалення людини, 

перетворення її духовної і фізичної природи відповідно до запитів суспільства, є 

дієвим фактором виховання і самовиховання молоді [2, с. 23-25].  

Соціальна цінність спорту полягає і в тому, що він є засобом етичного, 

естетичного, морального виховання особистості. Велике значення спорту як 

своєрідного еталону оцінки людських можливостей. Він володіє широкими 

можливостями для розвитку пізнавальних здібностей людини. Безпосередньо в 

процесі спортивної діяльності виникають різноманітні специфічні відносини 

суперництва і співдружності окремих спортсменів, між командами, 

організаторами, спортивними арбітрами, які так чи інакше включені до системи 

соціальних відносин, що виходять за рамки спорту. Сукупність всіх цих відносин 

становить основу, яка формує вплив спорту на особистість, становлення 

соціального досвіду [2, с. 17-19] .  

Соціально-духовні цінності, що відносяться до фізичної культури і спорту, 

формують такі важливі якості особистості як моральні, естетичні, світоглядні, 

здорового способу життя. Фізична культура і спорт володіють можливостями для 

формування гармонійно розвиненої особистості.  

У процесі формування особистості студента під час заняття фізичною 

культурою має здійснюватися моральне виховання, формування у здобувачів 
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освіти загальнокультурних, гуманістичних цінностей: моралі, благородства, 

чесності, поваги до суперника, здатності підпорядкувати свою поведінку нормам 

спортивної етики, колективізму [3, с. 24-25].  

Фізична культура і спорт –  це ті соціальні області, в процесі освоєння яких 

багатогранно розкриваються індивідуальні особистісні якості і особливості 

молодої людини. Їх специфіку та пов'язані з нею широкі можливості формування 

моральності необхідно максимально використовувати в практиці викладання у 

вищій школі.  

Формування світоглядних цінностей за допомогою фізичної культури, 

переконання у їх необхідності в соціальному, культурному, професійному та 

особистісному аспектах є одним з основних механізмів, що долучають студента 

до самостійної фізкультурно-спортивної активності.  

Зміст соціально-духовних цінностей у структурі фізичної культури 

особистості студента передбачає ведення здорового способу життя, який 

визначається як модель життєдіяльності, що пов'язана з уявленнями про 

особистісну і соціальну цінність здоров'я, засоби і способи його збереження, 

вдосконалення психофізичних здібностей за рахунок підвищення резервів всіх 

систем і функцій організму, його інтелектуальної та фізичної працездатності, 

можливостей біо-соціальної адаптації, а також – досягнення довголіття. Іншими 

словами, це індивідуалізований стиль життя, система поглядів, переконань, 

установок, що реалізують потенційні природні можливості і здібності людини; 

відображення її особистісних і соціально-значущих потреб, ставлення до буття, 

розуміння сенсу життя і щастя, в основі яких лежать знання, відчуття, 

практичний досвід, мотиваційні орієнтації і культура особистості [4, с. 90-92].  

Загальними ознаками, що є критерієм здорового способу життя виступають 

систематичне його дотримання, наукова основа його організації, відмова від 

шкідливих звичок. Зміст і структура культури здорового способу життя 

особистості студента практично ідентичні фізичній культурі особистості, але при 

цьому мають більш широкий спектр проявів [5, с. 19-21].  
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Таким чином, можна зробити висновки, що фізична культура і спорт 

повинні бути невід'ємною частиною повсякденного життя студента ЗВО з метою 

підтримання фізичного, емоційного і психологічного здоров'я. 

Формування соціально-духовних цінностей у структурі фізичної культури 

особистості студента спрямовується, насамперед, на становлення в його 

свідомості конкретного світогляду, а в контексті духовного здоров'я – на 

створення комплексу мотиваційної сфери життєдіяльності, результатом якої є 

збереження здоров’я та досягнення довголіття. При цьому система цінностей, 

установок і мотивів поведінки студентської молоді, ступінь її відповідальності 

за дії і вчинки у ставленні до самих себе та інших людей узгоджується з ідеями 

поваги, свободи, добра, любові, прекрасного, краси, культури здорового способу 

життя, громадянської відповідальності та патріотизму як сутнісно-діяльнісної 

сторони поведінки кожного індивіда. 
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Співробітництво сім’ї і закладу дошкільної освіти у вихованні 

гуманних якостей особистості 

 

У статті розкривається зміст співпраці закладу дошкільної освіти і сім’ї 

з проблеми вихованні гуманних якостей особистості у дітей старшого 

дошкільного віку. Наводяться напрямки такого співробітництва, а саме, 

педагогічний моніторинг, педагогічна підтримка, педагогічна освіта батьків, 

співробітництво педагогів і батьків. 

Ключові слова: сім’я, батьки, старший дошкільний вік, виховання, гуманні 

якості, педагогічний моніторинг, педагогічна підтримка, педагогічна освіта, 

співробітництво. 

У Базовому компоненті дошкільної освіти України визначено, що: «Сім'я є 

природним середовищем для фізичного, духовного, інтелектуального, 

культурного, соціального розвитку дитини, її матеріального забезпечення і несе 

відповідальність за створення належних умов для цього. Участь батьків або осіб, 

які їх замінюють, у розвитку компетентностей дитини, залучення сімей до 

освітнього процесу закладу дошкільної освіти утверджує позиції про те, що 

mailto:zxcvbnm22aiijj@gmail.com
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кожен з батьків є відповідальним за виховання і навчання дитини, за збереження 

її життя, зміцнення здоров'я та усвідомленого ставлення до здорового способу 

життя, формування почуття людської гідності» [1, с. 32]. Рівноправна, 

партнерська, творча, взаємодія вихователя з батьками дітей дошкільного віку є 

важливим чинником розвитку вітчизняної освіти. 

Разом із родиною заклад освіти  має стати тим середовищем, яке змалечку 

утверджує цінність власного здоров’я і здоров’я інших людей у всіх його 

вимірах. Гуманістичні цінності сприятимуть зміцненню духовного зв’язку 

різних поколінь, збереженню історичної пам’яті, консолідації суспільства 

навколо захисту інтересів дитинства» [4, с. 56]  

Важливість співпраці, співробітництва між закладом дошкільної освіти і 

сім’єю переконливо доведено в дослідженнях Л. Артемової, А. Богуш, Р. Буре, 

Л. Загик, О. Запорожця, В. Іванової, О. Кононко, В. Котирло, С. Ладивір, 

Т. Маркової, Л. Островської, Т. Титаренко, О. Усової та ін. Учені наголошують 

на тому, що вона є суттєвою умовою успішної реалізації як глобальних 

(виховання всебічно розвиненої гармонійної життєвокомпетентної особистості), 

так і новопосталих виховних завдань, оскільки активізує освітньо-виховний 

потенціал обох соціальних інститутів – сім’ї і закладів дошкільної освіти, 

забезпечує взаємопроникнення і взаємозбагачення сімейного та суспільного 

виховання. Співпраця закладу дошкільної освіти і сім’ї дозволяє поєднати 

переваги як сімейного (тривалість і сталість виховних впливів, глибоко 

емоційний, інтимний, заснований на взаємній безкорисливій любові характер 

стосунків, природність умов для різнобічного виховання) і дошкільного 

(планомірність, систематичність, цілеспрямованість, науковість тощо). 

Вищезазначені вчені наголошують у своїх працях, що формування 

гуманності як якості розвиненої особистості завжди відбувається під впливом 

оточуючого середовища. Проблема виокремлення гуманних якостей особистості 

серед ряду загальнолюдських, духовних чи моральних сьогодні, на наш погляд, 

стає досить актуальною і є предметом досліджень багатьох сучасних учених. 
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Особливо важливим для виховання гуманних якостей особистості є дошкільний 

вік. Однак, зробити це без спільної діяльності батьків і вихователів важко, 

оскільки саме сім’я закладає у дитині якості, що у подальшому визначають її 

ставлення до людей, її поведінку у соціумі. На вихователів ЗДО покладені 

професійні обов’язки по вихованню дитини дошкільного віку. І плідна співпраця 

двох головних ланок впливу на дитину у її вихованні має стати ключовим 

чинником по вихованню у дошкільників гуманних якостей особистості. 

У дослідженні Л. Врочинської, наголошується на необхідності переходу 

закладу дошкільної освіти на нову парадигму, методологічний фундамент якої 

складає «мотиваційно-системний підхід і особистісно-орієнтовані цілі його 

здійснення: орієнтація на дитину, її потреби; створення в закладі дошкільної 

освіти умов, що забезпечують розвиток особистості дитини; поєднання 

суспільної і сімейної життєвих сфер; зміна структури і змісту освітнього 

процесу; залучення батьків до педагогічного процесу» [2, c. 6].  

Однією із стратегій побудови партнерського співробітництва учені 

(Н. Андрющенко, О. Газман, І. Карапузова, Т. Осипова, Г. Сорока, О. Шлюбуль 

та ін.) вирізняють педагогічну підтримку, зокрема такі її види: безпосередня 

(пряме залучення суб’єкта педагогічної підтримки до спільної діяльності з 

подолання різних видів труднощів, що передбачає спільне планування, аналіз, 

рефлексію тощо); опосередкована (здійснюється без активної участі суб’єкта 

педагогічної підтримки завдяки спрямуванню, схваленню, створенню ситуації 

успіху тощо). Така підтримка може бути як превентивною (через виявлення 

причин, які викликають труднощі та проблеми з метою запобігання їх появі), так 

і оперативною (як безпосередня реакція педагога-вихователя на прохання 

суб’єкта підтримки про допомогу) [3, с. 187].  

З-поміж методів, що її забезпечують можна виокремити такі, що 

здійснюють підтримку всіх суб’єктів співпраці, створюють фон 

доброзичливості, взаєморозуміння, співробітництва (методи взаємної довіри, 

взаємного інформування, спільного планування занять та інших форм освітньо-
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виховного процесу, виховних справ, рольові ігри, ігри-драматизації, схвалення 

досягнень групи тощо); такі, що націлені на індивідуально-особистісну 

підтримку (методи діагностики індивідуальних досягнень, вихованості, 

визначення особистісних проблем, ситуації успіху тощо) [5]. 

В дослідженні Л. Врочинської зазначено, що родина і заклад дошкільної 

освіти, виконуючи специфічні виховні функції, не можуть замінити один одного 

і мають співпрацювати задля гармонійного розвитку дошкільника [2, с. 2]  

Розглянемо напрямки співробітництва з сім'єю з питань виховання 

гуманних якостей дітей старшого дошкільного віку. Перший напрямок – 

педагогічний моніторинг. Педагогічний моніторинг – це система збору, обробки, 

педагогічної інтерпретації і зберігання інформації про функціонування 

педагогічної системи, забезпечує безперервне відстеження її стану, сучасне 

коригування та прогнозування розвитку. В даному напрямку використовуються 

такі методи як спостереження, бесіди, вивчення продуктів діяльності дітей. 

Другий напрямок – педагогічна підтримка. Третій напрям – педагогічна освіта 

батьків. Здійснюючи педагогічну освіту батьків, вихователь допомагає батькам 

встановлювати партнерські взаємини з дошкільниками, побачити перспективи їх 

майбутнього життя. Четвертий напрямок – співробітництво педагогів і батьків. 

Одним з найулюбленіших видів спільної діяльності залишається участь батьків 

у святах. Живе спілкування з мамою або татом приносить дітям особливе 

задоволення, а батьки, занурюючись у світ дитячого свята, краще розуміють 

своїх дітей, їх бажання та інтереси.  

Таким чином, для ефективної співпраці вихователів з батьками в закладі 

дошкільної освіти з питань виховання гуманних якостей дітей старшого 

дошкільного віку необхідно спрямовувати свою професійну діяльність за 

вищенаведеними напрямками. 
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Освіта після COVID-19: тренди та нововедення 

 

У даній статі йде мова про нововведення у сучасній освіті, про можливі 

шляхи покращення  та вдосконалення сучасної системи навчання. 

Ключові слова: діджиталізація, освіта, тренди, школа, штучний інтелект. 

 

«Взагалі, в сучасних реаліях наше життя супроводжують стрімкі 

метаморфози, підсилені зовнішніми чинниками, такими, наприклад, як 

карантин через поширення коронавірусу. «Коли дме вітер змін, одні зводять 

стіни, інші будують вітряні млини». Я вважаю за краще ставити вітрила, 

використовуючи обставини. Тож, для мене важливо вчасно вловити сучасні 

тенденції в системі навчання та впроваджувати їх, готуючи школярів для 

входження у ще невідомий технологічно розвинений світ. Готовий поділитися 
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з вами основними трендами, виділеними останнім часом.» 

Генеральний директор видавництва дитячої та шкільної літератури «Ранок» 

Віктор Круглов 

 

Шкільна система зазнає докорінної перебудови. Вважається, що з плином 

часом, загально прийняте накопичення знань у вигляді оцінок буде скасовано, а 

навчальний процес модернізується шляхом нових діджитал рішень та 

гейміфікації. Прогнозується, що ринок освіти до 2025 року досягне з $158 млрд 

до $342 млрд та новаторські методики подачі матеріалу все ж таки витіснять 

успадковані від радянських часів. 

Аби бути напоготові до майбутнього, розглянемо найбільш найімовірніший, 

а саме: 1.Необхідні умови для «приживання» системи штучного інтелекту [1] 

Перша це автоматизація шкільних процесів, яка знаходиться на ранній стадії 

та діє лише в деяких навчальних закладах в Україні. Сучасні шкільні навчальні 

класи обладнані комп’ютерами та інтерактивними дошками з можливістю 

демонстрації 3D-зображень, а лабораторії – сучасним обладнанням. 

Друга − Формування нового стандарту. Для того, щоб діти більш детально 

розуміли процеси штучного інтелекту, для початку, непогано було б навчити 

вчителів викладати комп’ютерну грамотність. Це цілком зрозуміло, тому що 

сьогодні штучний інтелект сприймається не тільки як додаткова база знань, а 

щось більше вагоме.  

Щоб запустити такий освітній проєкт, необхідно включити до шкільної 

програми вивчення мов програмування, а саме – Phyton. Для майбутнього старту 

в діджитал сфері, це цілком проста мова програмування, школярі цілком здатні 

її освоїти. 

2. Користуватися гаджетами з користю. Щодо телевізорів, то з ними 

пов’язана найвідоміша освітня телевізійна програма «Вулиця Сезам», що 

транслюється ще з далекого 1969 року. Саме «Вулиця Сезам» стала найбільшим 

соціальним кластером щодо навчання методом ігор та казок.  
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Щодо смартфонів, які на теперішній час більш актуальні, ніж телевізор, то 

в Україні нещодавно з’явилася повноцінна освітньо - навчальна платформа 

Erudito. Завдяки цій платформі час зі смартфоном проходить з користю. 

3. STEM Education. Акронім STEAM охоплює цілу низку наук: Science –

природничі науки, Technology – технології, Engineering–технічну творчість, Art 

–мистецтво, Mathematics – математику.  

Напрямок STEAM-освіти популярний серед багатьох семінарів, інтернет-

конференцій, які також розробляються певні навчальні заходи та форми роботи. 

Також ці технології використовуються у вивченні творчих та гуманітарних 

дисциплін. 

4. Медіа − середовище. Зараз спостерігається стрімкий зріст соціальних 

мережі та візуальних джерел інформації, таких як YouTube, Instagram, Twitter. 

Медіаосвіта — це процес розвитку особистості з метою формування культури 

спілкування з медіа, творчих, комунікативних здібностей, критичного мислення, 

вмінь повноцінного сприйняття, інтерпретації, аналізу та оцінки медіатекстів, 

навчання різним формам самовираження за допомогою медіатехніки. Школярі 

повинні вміти активно використовувати інформаційне середовище та грамотно 

фільтрувати інформацію, що надходить з діджитал простору. 

5. Гейміфікація контенту. Гейміфікація як система почала формуватися у 

2000-х роках разом з розвитком цифровізації. У 2010-х її стали впроваджувати в 

бізнес та освіту.Вона стала певною відповіддю на консервативність тогочасних 

процесів. Сьогодні гейміфікація це система, яка працює з зовнішньою стороною 

освітнього процесу. В нашій школі подачу контенту на уроці вдається через 

програму Classcraft – онлайн-гру, яку вчитель разом з учнями проходять на уроці. 

Висновок: Врешті решт, технології майбутнього знаходяться в руках 

неповнолітніх, які використовують їх з раннього дитинства і швидко адаптують 

під свій спосіб життя. Саме тому школи та шкільні педагоги повинні  швидко 

реагувати та пристосовуватися під умови динамічного світу. 
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Можливості дистанційного навчання  

 

Анотація: В статті розглянуто основні перспективи реформування вищої 

освіти, враховуючи вплив дистанційної форми навчання на загальний навчальний 

процес. Проаналізовано основі тенденції інноваційних процесів в освітній галузі 

в контексті євроінтеграційних і глобалізаційних світових процесів. 

Ключові слова: вища освіта, дистанційне навчання, інформаційні 

технології. 

Сьогодні через пандемію Covid-19  навчальним закладам довелося 

вимушено піти на дистанційний режим роботи. Тоді, в березні 2020, ані 

викладачі, ані учні чи студенти не були готові до таких швидких змін. 

Пристосуватися до нової для України форми навчання вдалося не одразу. Проте, 

сьогодні таке навчання вже не є чимось дивним. Дистанційне навчання має ряд 

переваг,  оскільки ця форма навчання є найбільш гнучкою та доступною для 

багатьох   бажаючих  отримати  знання. 

Державна політика України в галузі освіти спрямована на гарантування й 

забезпечення одного з конституційних прав людини – права на здобуття якісної 
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освіти. У різних державних документах, зокрема Законі України «Про освіту» 

[1], Національній доктрині розвитку освіти України [3] визначено основні 

напрями реалізації державної освітньої політики, а саме: забезпечення 

пріоритетності розвитку освіти, розширення доступності освіти всіх рівнів, 

підвищення її якості та сприяння розвитку особистості, творчих здібностей і 

талантів людини. 

Стратегічними пріоритетними завданнями реформування системи освіти в 

Україні є: побудова національної системи освіти, формування освіченої творчої 

особистості, забезпечення пріоритетного розвитку людини; функціонування і 

розвиток національної системи освіти на основі принципів гуманізму, 

демократії, пріоритетності суспільних і духовних цінностей; вихід системи 

освіти в Україні на рівень систем освіти розвинених країн світу шляхом 

докорінного реформування його концептуальних, структурних і організаційних 

основ [2]. 

XXI століття –це епоха інформаційного суспільства, епоха технологічної 

культури. Формування глобального інформаційного суспільства виводить на 

перший план проблему поширення знань. Дистанційна освіта здійснює 

наближення знання до споживача, дозволяє пропонувати освітні послуги всім 

бажаючим, незважаючи на географічні та інші фактори. Стратегічна мета 

дистанційної освіти – забезпечити громадянам право отримання освіти будь-

якого рівня на місці їх проживання або професійної діяльності. Дана мета 

досягається в руслі світової тенденції мобільного поширення знань у вигляді 

обміну освітніми ресурсами. 

Прийнято вважати, що освіта, заснована на інформаційних технологіях, 

представляє собою третю глобальну революцію в розвитку людства: перша 

пов’язана з появою писемності, друга – з винаходом книгодрукування. Нові 

інформаційні технології в освіті мають суттєві переваги. Дані технології 

сприяють ліквідації відставання периферійних районів держав від столичних та 

інших університетських центрів в контексті вільного доступу до освіти, 
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інформації та культурних досягнень людської цивілізації. Вони створюють 

умови для розвитку світового освітнього простору, експорту та імпорту освіти, 

об’єднання світового інтелектуального, творчого, інформаційного та на уково-

педагогічного  потенціалів. 

Українська  освітня система має адаптуватися до європейської системи і при 

цьому зробити власний вагомий внесок у її збагачення. Європейська освіта 

набуває рис глобальної, інтердержавної та полікультурної системи з формування 

нової генерації особистостей при збереженні та розвитку національного 

характеру її національних підсистем [4]. 

Освітні інновації успішно впливають на вирішення комплексу соціально-

економічних проблем, насамперед, на викорінення безробіття, злочинності і т.д. 

Сучасні засоби телекомунікацій дозволяють розробити ефективні навчальні 

технології,  підвищують якість  і  доступність  освіти. 

Для подальшого розвитку інформаційних освітніх технологій необхідно 

вирішити такі стратегічні проблеми: систематизації, тобто повинна бути єдина 

стратегічна політика в галузі освітнього процесу; комплексності (спільне 

використання психолого-педагогічного, навчально-методичного та 

організаційного  забезпечення інформаційних   освітніх технологій); комунікацій 

(необхідно підняти рівень телекомунікаційних технологій при забезпеченні їх 

необхідним фінансуванням); стандартизації (існуючи інформаційні освітні 

системи якісно відрізняються один від одного за моделями, технологіями, 

формами організації); нормативно-правового забезпечення. 

Вирішення вищезазначених проблем призведе до підвищення якості освіти. 

Сьогодні національна освітня система зазнає серйозних трансформацій. 

Прагнення адаптуватися до викликів сьогодення та світових стандартів викликає 

необхідність першочергового вирішення таких ключових питань, як: 

модернізація освітніх структур, вдосконалення методики викладання, 

впровадження новітніх технологій в освітній процес. 
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Отже, незважаючи на те, що перехід до дистанційної форми навчання  був 

вимушеним,  глобальне впровадження такої форми навчання може значно 

поліпшити систему освіти в цілому. З часом дистанційна освіта має стати більш 

доступним і зручним способом взаємодії учасників навчального процесу у 

вищих  навчальних закладах.  
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Сучасна освіта: очікування та реальність 

 

Розглянуто світові тенденції розвитку вищої освіти, особливо глобалізація, 

розвиток шкільної системи та вищої освіти. Охарактеризовано вплив світових 

тенденцій в українській академічній системі.  

Ключові слова: розвиток, освіта, тенденції в освіті, шкільна система, 

вища школа. 

Сучасна система вищої освіти, яка повністю відповідає вимогам часу, є 

одним із найважливіших факторів підвищення якості людського капіталу, 

генерування нових ідей, сприяння динамічному розвитку економіки та 

суспільства в цілому. Для того, щоб Україна могла ефективно досягти вищої 

освіти у вирішенні цих важливих завдань, її потрібно оновити, враховуючи 
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сучасні світові тенденції розвитку освіти в широкому соціально-економічному 

контексті. Проблеми української вищої освіти в контексті глобальної 

модернізації вищої освіти в Україні мають подолати декілька питань, у тому 

числі найактуальніші: несумісність освітньої структури з потребами реального 

світу, зниження якості освіти та корупція у вищій школі, подовження 

досліджень, повільна інтеграція: європейський та світовий інтелектуальний 

простір. Експерти також вказують на значне розширення системи вищої освіти, 

що відбулося в Україні з середини 1990-х років, що передбачає як збільшення 

кількості вищих навчальних закладів, так і стрімке зростання кількості студентів 

університету [1]. Швидке зростання системи вищої освіти прямо і 

опосередковано пов'язане з такими проблемами, як руйнування системи 

професійної освіти, нестача кваліфікованих робітників, нездатність багатьох 

університетів знайти роботу за професією, підвищення академічних та 

професійних стандартів , надмірне навантаження викладачів та недостатнє 

фінансування університетського навчання, що збільшує корупцію в 

університетах та ін. [2]. 

У теперішній ситуації та динаміці якості української освіти загалом та вищої 

освіти зокрема існує багато різних, часто суперечливих оцінок. Ця інформація 

часто використовується в політичній боротьбі для критики чи підтримки 

сучасного уряду. Так, останніми роками, було опубліковані деякі оцінки якості 

української вищої освіти, де порівняно з іншими країнами, Україна посідала 

місця з 25-го до 70-го. Існує чіткий об’єктивний критерій: якість вищої освіти в 

країні - це кількість студентів з інших країн. Але в усьому світі мобільність 

академічних студентів, незважаючи на високі темпи зростання, не є винятком із 

правил: у 2010 році лише 4,1 мільйона з більш ніж з 150 мільйонів студентів у 

світі, що перебувають за межами своїх країн (менше 3%), навчалися. Водночас 

майже половина студентів, які навчаються за межами Китаю, - це студенти з 

Китаю, Індії, Південної Кореї та інших країн Азії. Іншими словами, на вищу 
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освіту, окрім економічних та ринкових ринків, глобалізація впливає значно 

менше [3].  

Як і раніше, вища освіта залишається переважно національною та 

регіональною, і тому в різних країнах конкурентні корпорації все ще є умовними. 

Безперечно, сьогоднішня ситуація може змінитися, проте, враховуючи масштаби 

та промислову інерцію, у найближчі роки, ймовірно, відбудуться значні зміни. 

Водночас у українських університетах у 2013 році навчалося близько 65 000 

іноземних студентів, що є досить високим показником навіть серед найбільших 

країн світу. За кількістю іноземних студентів Україна входить до першої десятки 

країн світу, що свідчить про те, що показники дуже близькі до порівнянного 

населення країн -членів Європейської організації економічного співробітництва 

та розвитку [4].  Все це не означає, що українська вища освіта не потребує 

суттєвого підвищення якості, однак очевидно, що в цій царині більш 

неупереджений аналіз міжнародних рейтингів і експертних оцінок необхідно 

поєднувати з самостійною постановкою цілей і завдань та відпрацюванням і 

втіленням ефективних рішень щодо досягнення цих цілей, виходячи у першу 

чергу не з іміджевих міркувань, а з реальних потреб і інтересів українського 

суспільства. 
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Вплив дистанційної освіти на рівень освіченості студентів 

 

Стаття присвячена проблематиці впровадження дистанційної освіті та її 

впливу на якість освіти у вищих навчальних закладах. Встановлено позитивні та 

негативні аспекти. Проаналізовано рівень сучасної дистанційної освіти. 

Ключові слова: пандемія, дистанційне навчання, студенти, освіта, 

переваги,, недоліки, якість освіти. 

У зв'язку з пандемією COVID-19 в березні 2020 року практично всі 

навчальні заклади були змушені зіткнутися з переходом на дистанційну форму 

навчання.  

Дистанційне навчання — це взаємодія викладачів і студентів між собою на 

відстані, якому притаманне повноцінне надання знань за допомогою різних 

методів. Ці методи можуть включати ресурси інтернет-зв'язку або ж інші, які 

передбачають інтерактивність. [1] Іншими словами, дистанційне навчання являє 

собою самостійну форму навчання, де студенту доводиться засвоювати 

інформацію самостійно. 

У 2021 році в Україні продовжується боротьба з пандемією, яка перш за все 

стосується навчальних закладів. Зокрема, школи і Вузи знову працювали в 

умовах дистанційної освіти. До реалій онлайн-навчання українцям уже довелося 

звикнути. 

Головне питання, яке виникло щодо нових реалій онлайн-навчання та якості 

української освіти —  трансформації у системі освіти в Україні. 

Багато студентів спочатку були раді перейти на дистанційну форму 

навчання, оскільки у такому випадку вони проводять більшу кількість часу 

вдома, але насправді все не так райдужно, як може здатися. Адже дистанційне 

навчання неминуче змусить вас боротися з найсуворішим противником —  

власною лінню. 

Варто відзначити, що якість освіти змінюється, так як аудиторні заняття 

сильно відрізняються від дистанційного формату навчання. У першому випадку 
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студенти особисто контактують з викладачем і однолітками, в іншому випадку 

це відбувається віддалено, що може вплинути на ефективність взаємодії. Але 

вплив дистанційного навчання на якість освіти має як позитивні, так і негативні 

аспекти. 

Переваги застосування дистанційного навчання:  

1) Доступність. Головною перевагою дистанційного формату є те, що 

студент може отримувати знання, не залежно від свого місця розташування, 

важливою вимогою є —  наявність доступу в Інтернет. 

2) Гнучкість. У процесі дистанційного навчання більшість матеріалу 

освоюється студентом самостійно, а це дає можливість вільно планувати свій 

особистий час і поєднувати його з іншими видами діяльності. 

3) Економія грошей та часу. Навчаючись дистанційно, людина не залежить 

від транспорту. Окрім економії грошей це дозволяє зберегти  вільний час.[2] 

4) Можливість працювати у комфортній обстановці. Можна вставати 

пізніше, немає необхідності спішно збиратися та їхати через все місто на 

навчання, і можна працювати в повній тиші або під улюблену музику. [3] 

Однак, незважаючи на позитивні моменти, дистанційне навчання  є ряд 

негативних рис.  

Основними недоліками дистанційного навчання є: 

1) Брак особистого спілкування. Нам не варто забувати, що людина має 

соціальні потреби, їй необхідно спілкуватися та підтримувати контакт з іншими, 

як у формальній, так і неформальній обстановці. У дистанційному форматі, на 

жаль, студент не взаємодіє особисто ні з викладачами, ні з одногрупниками. Це 

може негативно впливати на його емоційний стан. 

2) Відсутність позитивних ефектів. Наприклад, на очній лекції людина 

тренує швидкість письма, вчиться виділяти найбільш важливу інформацію з 

величезного потоку, розвиває механічну пам'ять. Такі навички дуже корисні у 

повсякденному житті людини, але дистанційне навчання, на жаль, нам не може 

цього забезпечити. 
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3) Непередбачені обставини, які будуть заважати навчанню. Наприклад, 

може відключитися світло, обірватися Інтернет у час заняття, комп'ютер може 

вийти з ладу. Тобто таке навчання робить студентів і викладачів залежними від 

технічних засобів, які у момент заняття можуть підвести. 

4) Відсутність контролю з боку викладача. У цьому випадку важливу роль 

відіграють мотивація, самоконтроль і самодисципліна, тому що в дистанційному 

форматі викладач не в змозі контролювати студента. [2] 

В цей час дистанційна освіта знаходиться не на такому рівні, який зміг би 

замінити традиційне навчання. У разі зміни форми навчання на дистанційну, це 

суттєво позначиться на якості освіти. Багато студентів просто не готові до такого 

переходу, так як живий контакт і спілкування значно краще взаємодії лише з 

комп'ютером, яке згодом може привести до проблем зі здоров'ям. Також 

особливе значення має територіальне становище студентів, від цього може 

залежати сама мережа Інтернет, зокрема, швидкість передачі даних може 

вплинути на якість навчання. Також не варто забувати про те, що не всі можуть 

мати належні технічні навички, володіння мережею Інтернет, а також не всі 

мають потрібне технічне обладнання, яке дозволяє без перешкод виконувати ті 

чи інші завдання. 

В даний час дистанційне навчання дуже далеке від взірця. У цілому, 

дистанційна форма навчання займає проміжне положення між очним і заочним 

навчанням. Функціонування дистанційного навчання може вагомо позначитися 

не стільки на успішності студентів, скільки на їх вивченні теоретичних і, що 

більш важливо, практичних знань і навичок. 

Слід зазначити, що дистанційне навчання — технологія зручна і корисна в 

галузі освіти. Але для того, щоб досягти необхідних результатів, систему 

дистанційного навчання потрібно постійно вдосконалювати. 
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Iншомовнi слова у фаховому спілкуванні менеджера 

органiзацiї та адмiнiстрування 

 

Проаналізовано вживання іншомовних слів у фаховому спілкуванні 

менеджера організації та адміністрування, причини запозичень; на прикладі 

фахових текстів досліджено вживання іншомовних слів, джерела їх 

походження. З’ясовано, що в термінології менеджменту переважають 

опосередковані запозичення. 

Ключові слова: фахова термінологія, українська мова, менеджмент 

організацій та адміністрування, слова іншомовного походження. 

Сьогодні професія менеджера з організації та адміністрування є однією із 

найпопулярніших. Зазвичай успіх організації ми пов’язуємо з діяльністю цих 

фахівців. Саме вони формують організаційні цілі, планують і здійснюють 

контроль, приймають рішення, керують діяльністю та захищають інтереси усіх 

складових компанії (керівників, працівників та клієнтів). Такi фахівці мають 

можливість швидко просуватись по кар’єрних сходинках від звичайного 

працівника до керівника.  
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Грамотний менеджер обов’язково повинен досконало володіти рідною та 

іноземною мовами, розуміти термінологію свого фаху. Частину слів фахового 

спілкування українська мова запозичила з інших мов: латинської, грецької, 

французької, німецької тощо. У сучасному світі більшість запозичень в 

українській економічній мові спостерігається з англійської мови, наприклад 

бізнес, лідер, маркетинг, бюджет, менеджмент, менеджер, банкнота, долар, 

імідж, прайс тощо. 

Причини запозичення зумовлені різними чинниками, наприклад, прагнення 

замінити багатослівне найменування однослівним («термінатор-менеджер» — 

спеціаліст з питань звільнення працівників [3, с. 308]), закріпити за своїм і чужим 

словом різні смислові відтінки або намагання уникнути багатозначності. Також 

причинами запозичень може бути потреба збереження мови в стані 

комунікативної придатності та засвоєння іншомовних слів на позначення нових 

понять (вони, зазвичай, не мають українських відповідників: ф’ючерс, реклама, 

трейдер). Слова іншомовного походження можуть сприйматися як більш 

престижні, наприклад: маркетолог замість товарознавець; дистриб’ютор 

замість розповсюджувач; спікер замість речник. 

Для того, щоб дослідити вживання та походження іншомовних слів у 

фаховому спілкуванні менеджера органiзацiї та адмiнiстрування було 

проаналізовано два тексти: «Управлінець майбутнього: 5 навичок, які 

знадобляться менеджерам через п’ять років» [1] та «Пожежник чи червоний 

директор. Як оцінити топ-менеджера» [2].  

У першому тексті розповідається про 5 навичок, які знадобляться 

менеджерам через п’ять років. Обсяг тексту 366 слів, серед них виокремлено та 

досліджено такi іншомовнi слова: «команда» (франц. сommande), «авторитет» 

(нім. Autoritat від лат. autoritas — влада), «компанія» (італ. compagnia від лат. 

cum і panis), «конфіденційність» (від англ. confidence від лат. confidentia — 

довіра), «проєкт» (лат. projectus — кинутий вперед), «лідер» (англ. leader — 

вести, керувати), «мотивацiя» (лат. movēre), «кандидат» (лат. candidatus, від toga 
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candida — «кандида, білосніжна тога»), «консалтинг» (англ. consulting — 

консультування), «результат» (лат. resultare), «iдея» (дав.гр. εἶδος, грец. ιδέα — 

початок, принцип), «автономія» (αυτος — сам і грец. νομος — закон), «персонал» 

(від нім. Personal — персонал, особовий склад; далі з лат. personalis — особистий; 

від реrsōnа — особистість) 

У другому тексті розповідається про те, як оцінити менеджера, смислову 

інтерпретацію його ролі та роль команди в бізнесі. Обсяг тексту 888 слів, серед 

них знайдено такі іншомовнi слова: «криза» (грец. κρίσις — рішення; поворотний 

пункт), «бізнес» (англ. business), «прогрес» (лат. progressus), «інтерпретація» 

(лат. interpretatio), «директор» (фр. directeur; від лат. dirigo — спрямовую, керую), 

«акціонер» (фр. actionnaire), «делегацiя» (через польск. delegacja вiд лат. 

dēlegātiō), «cтратегія» (дав.гр. στρατηγία — мистецтво полководця), «фінанси» 

(лат. financia — наявність, дохід), «мета» (грец. μέτα), «система» (дав.гр. σύστημα 

— сполучення, ціле, з'єднання), «президент» (лат. praesidens), «кейс» (англ. case 

— обстоятельства) [2].  

Проаналізувавши іншомовні слова у фахових текстах з менеджменту, 

можна вказати на прямі та опосередковані запозичення. Прямi запозичення — це 

запозичення, що переходять із однієї мови до іншої, наприклад, controlling – 

контролінг; formalis – формалізм запозичені безпосередньо з англійської мови. 

Опосередковані запозичення — запозичення, які проникли із однієї мови до 

іншої через посередництво третьої мови. Тобто запозичення запозиченого слова. 

У текстах їх більшість: «компанія» (від лат. cum і panis — італ. compagnia); 

«модель» (фр. modèle — італ. modello — лат. modulus); комітет (франц. comité 

— лат. committere); група (нім. gruppe — італ. gruppo — прованс. grop) тощо.  

Отже, завдяки запозиченню чужомовних термінів відбувається поповнення 

українського термінофонду; переваги запозичених термінів пов’язані з 

намаганням уникнути полісемії, тенденцією до лаконізму. Проте надмірне 

вживання іншомовних слів у фаховому мовленні менеджера, зокрема 

англіцизмів, може загальмувати розвиток української наукової мови, призвести 
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до безпідставної примітивізації термінів. Тому фаховi тексти не можна 

перенасичувати запозиченими термiнами, варто обмежити вживання 

іншомовних слів за наявності питомих, наприклад: відсоток замість процент; 

об’єднання замість корпорація; знижка замість дисконт; переказ замість 

трансфер тощо. 

Список використаних джерел 

1. Управлінець майбутнього: 5 навичок, які знадобляться менеджерам через 

п'ять років. 2018. URL: https://uteka.ua/ua/publication/news-14-delovye-novosti-36-

upravlenec-budushhego-5-navykov-kotorye-ponadobyatsya-menedzheram-cherez-

pyat-let 

2. Пожежник чи червоний директор: як оцінити топ-менеджера. 2019. URL: 

https://biz.nv.ua/ukr/experts/top-menedzher-yak-stati-krashchim-upravlincem-pidhid-

i-virishennya-50038926.html 

3.  Економічний словник / Й.С. Завадський, Т.В. Осовська, О.О. Юшкевич. 

Київ : «Кондор», 2006. – 335 с. 

4. Особливості англійських кредитно-банківських термінів та способів їх 

перекладу українською мовою. URL: https://vuzlit.ru/870159/zapozichennya#45 

5. Словник іншомовних слів. URL: https://www.jnsm.com.ua/sis/ 

 

Stroynova V.S. 

group 2431 

Admiral Makarov National University of  Shipbuilding 

Mykolaiv, Ukraine 

lerastroy66@gmail.com 

Petrovych L.I., 

senior lecturer at the Department of Modern Languages 

Educational and Scientific Humanities Institute 

Admiral Makarov National University of Shipbuilding 

Mykolaiv, Ukraine 

lubov.ivanivna@gmail.com 

 

https://biz.nv.ua/ukr/experts/top-menedzher-yak-stati-krashchim-upravlincem-pidhid-i-virishennya-50038926.html
https://biz.nv.ua/ukr/experts/top-menedzher-yak-stati-krashchim-upravlincem-pidhid-i-virishennya-50038926.html
https://www.jnsm.com.ua/sis/
mailto:lubov.ivanivna@gmail.com


 

851 
 

Foreign words in the professional communication of the manager of the 

organization and administration 

 

Abstract. The use of foreign words in the professional communication of the 

manager of the organization and administration, the reasons for borrowing are 

analyzed; on the example of professional texts the use of foreign words, sources of their 

origin are investigated. It has been found that indirect borrowing predominates in 

management terminology. 
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Рухова активність студентської молоді 

 

Розглянута проблема зниження рухової активності студентів закладів 

вищої освіти, проаналізовано негативний вплив дефіциту рухової активності на 

стан здоров’я студентів 
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Ключові слова: рухова активність, студенти, фізичний стан, здоров’я, 

фізична культура, реабілітація. 

Мета. Висвітлення проблем недостатньої рухової активності сучасної 

студентської молоді. 

Рухова активність  студента  в  процесі  навчання повинна забезпечуватися 

в достатній мірі, а рівень цієї активності зумовлений, з одного боку, 

індивідуальними особливостями, з  іншого  –  особливостями  заданої  

предметної  діяльності,  яка визначає особистий сенс активності студента й 

спирається на основні принципи й положення, що є засадами структурування 

змісту оздоровчих занять [3]. Студенту важко дотримуватися рухового режиму, 

проте фізична активність необхідна організму та вона може впливати на 

регулювання всіх функцій організму [2]. 

Початок навчання студентів у вищому навчальному закладі 

характеризується зниженням їх добової рухової активністі, яка знижується 

приблизно в 2-3 рази, значну частину денного часу студенти перебувають на 

учбових заняттях, і лише навчальні заняття з фізичного виховання можуть 

частково заповнити недолік рухів. Із вищезазначеного випливає наступне: 

потрібно залучати студентську молодь до занять фізичною культурою та 

спортом не лише як для складової навчального процессу, а й для загального 

зміцнення здоров'я, щоб надалі бути повноцінною, здоровою та працездатною 

людиною [5].  

Протягом останнього  десятиріччя  в  Україні  склалася  досить тривожна  с

итуація:  різко  погіршився стан здоров’я  і  фізична підготовка студентської 

молоді. На жаль, система фізичного виховання, що нині існує в Україні не 

досягає поставленої мети – зміцнити здоровʼя населення. Свідченням цього є 

епідемія хронічних неінфекційних захворювань. Однією з найважливіших 

причин, які призводять до погіршення стану здоров'я, є недостатньо високий 

рівень культури здоров'я. Все частіше спостерігається небезпечна тенденція 

щодо розповсюдження алкоголізму, тютюнопаління та зростання наркоманії й 
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токсикоманії у молодіжному середовищі [4]. Через недостатню рухову 

активність порушується діяльність серцево-судинної й дихальної системи, 

порушується обмін речовин.  Все це негативно впливає на моральне, психічне та 

фізичне здоров’я молоді. Погано відзначається на здоров’ї молодих людей також 

безперервне користування сучасними гаджетами (комп’ютери, планшети тощо), 

яке призводить до погіршення зору та сколіозу. Для запобігання проблем з 

власним здоров’ям рекомендується виконувати нескладні вправи для розминки 

[6].   

Фізична культура  є важливим засобом підвищення соціальної і трудової 

активності людей. Кожна людина мусить турботливо ставитися до свого 

здоров'я, своїх  фізичних  рис  і  здібностей, повинена  відчувати  і реалізувати  

внутрішню  потребу  фізичної  і  духовної  досконалості. Саме фізичне 

виховання є  складовою  всебічного  розвитку  особистості.  Воно спрямоване на 

забезпечення фізичного розвитку індивіда, зміцнення здоров'я, морфологічне і 

функціональне вдосконалення організму людини. Чим більше розвинені фізичні 

і духовні сили, тим вищий рівень працездатності і результативності праці [1]. Так 

соціологічне дослідження вільного часу студентів продемонструвало, що із 1620 

опитаних респондентів: третина (34,63 %) зазначає, що в них достатньо вільного 

часу, 11,3 % – узагалі немає вільного часу й понад половина (54,07) – вільного 

часу дещо не вистачає [7]. 

Студентський спорт, з його багатим потенціалом, має прямий вплив на 

загальну культуру суспільства. Це досягається через соціалізацію особистості 

студента. Фізичне і духовне поліпшення особистості студента, його повноцінне 

і активне життя, здоров'я, здоровий спосіб життя, дух спортивного суперництва. 

Збалансована організація праці та відпочинку  працівників, навчання й 

відпочинку студентів є нагальною та важливою, адже ніхто, окрім самої людини, 

не може спланувати свій робочий день так, щоб вистачало часу на все необхідне. 
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institutions is considered; the negative impact of motor activity deficit on the health of 

students is shown; statistics of the survey of students on the account of free time are 

resulted. 

Key words: physical activity, students, physical condition, health, physical 

culture, rehabilitation. 
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