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СЕКЦІЯ №16 СОЦІОЛОГІЯ 
 

Бондаренко Олег 
аспірант фак-ту соціології та управління 

Наук.кер.: к.філос.н., доц. Омельченко Н.О. 

МІЖДИСЦИПЛІНАРНА АКТУАЛЬНІСТЬ МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 
КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ 

Сучасні методи дослідження корпоративної культури мають 
міждисциплінарний вектор розвитку, спираються на здобутки соціології, 
психології, культурології, менеджменту, семіотики, праксеології, аксіології та 
поєднують математичні методи, методи соціального проектування, кількісного 
та якісного аналізу, статистичні методи, моделювання тощо. Наразі актуальним 
питанням залишається розробка теорії корпоративної культури на засадах 
міждисциплінарного підходу [1, 14]. Складна структура та важливі функції 
корпоративної культури як соціокультурної системи актуалізують 
міждисциплінарну експансію для її адекватного дослідження. 

Методи дослідження корпоративної культури, розробленні в контексті 
науково-практичного дискурсу суспільств сталої демократії віддзеркалюють 
західне бачення раціональності та спрямовані на досягнення успіху 
соціальними організаціями за критеріями ефективної діяльності. Один з най 
відомих дослідників корпоративної культури, Е.Шейн [2], розглядає її як 
організаційну культуру, що, на його думку, є патерном колективних базових 
уявлень, які здобуває соціальна група під час вирішення проблем адаптації 
щодо змін зовнішнього середовища та внутрішньої інтеграції, ефективність 
якого визначає його цінність та важливість ретрансляції новим членам як 
правильної системи цінностей та шляхів вирішення проблем. Дослідник 
пропонує клінічний метод для дослідження субкультурної динаміки соціальної 
групи яка відбувається шляхом міжкультурної комунікації та супроводжується 
міжкультурним протистоянням. Даний метод спирається на культурологічний 
аналіз та використовує активне спостереження дослідника, його дієве 
втручання в соціокультурний розвиток організації.  

Відзначаючи високу науково-практичну значимість вищенаведеного 
методу необхідно критично поставити питання щодо тези Е.Шейна про 
створення культури лідерами та нав'язування її іншим співробітникам 
організації. Внутрішня суперечливість вищенаведеного твердження доводиться 
фактом міжкультурної комунікації та протистояння, яке відбувається за умов 
активної діяльності соціальних акторів, яка далека від функції пасивного 
приймача сигналів від керівництва. Крім того, розглядаючи практичну 
ситуацію міжкультурного зіткнення керівник\підлеглий, Е.Шейн вказує на 
необхідність збереження кожною стороною конфлікту власної ідентичності, але 
для цього одночасно необхідно розробити відповідну знаково-смислову 
систему, яка б зробила можливою ефективну, за практичними наслідками, 
міжкультурну комунікацію. В даному контексті більш логічною та цілісною є 
концепція М.Лотмана [3] щодо обов'язкових соціокультурних змін під час, та, 
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як наслідок міжкультурної комунікації – одна з культур стає домінуючою, але 
відбуваються її зміни з урахуванням нової соціальної реальності, яка 
трансформуються і виробляє культурний симбіоз як приклад соціокультурних 
змін. 

В останнє десятиріччя серед практиків та теоретиків організаційних змін 
широкої відомості набув метод конкуруючих цінностей запропонований 
К.Камероном [4], сутність якого полягає в твердженні щодо наявності в будь-
якій організації в різних пропорціях чотирьох конкуруючих між собою блоків 
ціннісних орієнтацій, які визначають стиль управління, характер комунікації 
всередині організації та внутрішню інтеграцію, ресурсно-інформаційний обмін 
з зовнішнім середовищем. Методика конкуруючих цінностей, так само, як і 
методика Е.Шейна вказує на якість внутрішньою інтеграції, як критерій 
успішності протистояння зовнішньому середовищу 

Критерії успішності корелюють з критеріями конкурентоспроможності – 
на думку дослідників, конкурентні переваги починаються з конкурентних 
переваг культури відповідної організації. На безпосередній зв'язок 
конкурентоспроможності організацій (від маленьких фірм до держав) та якості 
їх культури вказує російський дослідник А.Прігожин [5]. На його думку, не 
конкурентоспроможність приватних організацій та держав пострадянського 
простору пов'язана з рівнем розвитку таких ціннісних орієнтацій, як ставлення 
до праці та виконання взятих на себе соціальних зобов’язань.  

Наукова рефлексія щодо досліджень корпоративної культури спирається 
на методи системного аналізу, компаративістики тощо. Порівняльно-
історичний метод компаративістики дозволяє дослідити світоглядні аспекти 
соціальних акторів корпоративного середовища, їх ідентичність та 
ментальність. В даному контексті методика Г.Хофштедде [6] використовує 
чотири характеристики для визначення схожості та відмінності культур: 
чоловічі та жіночі властивості; індивідуалізм та колективізм; відчуття дистанції 
влади між різними за статусом соціальними акторами; ступінь сприйняття 
невизначеності. Локалізація відповідних типів корпоративних культур 
відбувається за географічними та соціокультурними ознаками, що дозволяє 
визначити вісім регіональних корпоративних культур.  

Методи системного аналізу корпоративної культури знайшли 
відображення у методиці Т.Діла та А.Кенеді [7]. Дослідники використовують 
такі якісні характеристики системи, як швидкість зворотного зв'язку та ступінь 
ризику для визначення чотирьох «рафінованих» типів корпоративної культури 
(«мачо», «інвестицій», «процесу», «сумлінної праці»).  

Для дослідження корпоративної культури щодо визначення її 
ефективності необхідно використовувати розроблений Т. Контарбінським [8] 
метод праксеології, сутність якого полягає у пошуку та використанні 
соціальними акторами оптимальних шляхів трансформаційної діяльності. 
Метод праксеології досліджує діяльність за критерієм ефективності в контексті 
практичного реалізму, який виглядає як позиція щодо врахування об'єктивної 
реальності на засадах спостереження, з'ясування того, що і як відбувається, 
оцінки цього. Досліджуючи корпоративну культуру за допомогою методу 
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праксеології необхідно звернути увагу на таке поняття праксеології, як, 
негативна кооперація. Вищенаведене поняття характеризується боротьбою між 
індивідуальними та груповими соціальними акторами, що відбувається шляхом 
створення складної і напруженої взаємодії, постійних перепон, перешкоджання, 
дезінтеграції. 

Метод праксеології розроблявся Т. Контарбінським з урахуванням 
попередніх актуальних досліджень щодо діяльності людей, одним з яких можна 
вважати тектологію [9] А.Богданова. Метод тектології, або загальної 
організаційної науки, наголошує на тому, що закони організації ізоморфні по 
відношенню до будь-яких складних систем. Вищенаведена ізоморфність 
передбачає дослідження складних систем шляхом вивчення зв'язків між усіма її 
елементами та їх цілісного зв'язку з іншими зовнішніми системами.  

Метод тектології є актуальним щодо дослідження трансформації 
корпоративної культури як системних умов та результатів діяльності 
індивідуальних та групових соціальних акторів відповідного корпоративного 
середовища. Використання вищенаведеного методу щодо дослідження 
трансформації корпоративної культури передбачає встановлення тектологічних 
кордонів корпоративної культури та відповідних «прикордонних» елементів, 
які взаємодіють з іншими «прикордонними» елементами інших систем. Крім 
того, висновок Богданова А., щодо слабких місць, які визначають 
життєздатність системи дозволяє не тільки з'ясувати їх у системі корпоративної 
культури, але, й, розробити механізми їх посилення. 

Тектологія А.Богданова визначає інгресію, як головний системний 
зв'язок, що поєднує неоднорідні елементи системи за умов загальної цілі, мети 
її існування. Життєздатність системи визначається якістю як зворотних зв'язків, 
так і інгресії. Дисфункція останніх детермінує, або трансформацію, або 
руйнацію системи. Метод тектології дозволяє визначити потенційні можливості 
системи корпоративної культури шляхом визначення особливостей її будови, 
яка визначає можливості її розвитку.  

Метод дослідження корпоративної культури, в контексті синергічної 
організації, запропонований А.Прігожиним [5], будується з синтетичним 
поєднанням структурно-функціональних та синергічних підходів. 
Вищенаведений метод за допомогою таких понять, як «організаційний 
порядок», «хаос» та «дезорганізація» створює механізм дослідження соціальних 
організацій з метою запобігання дезорганізації. На думку А.Прігожина 
глобальний організаційний порядок (принципи будови будь-яких соціальних 
організацій) створюється за зразками соціокультурних норм, санкцій та 
практик, які народжуються в локальних соціальних організаціях. Таким чином 
вибудовується механізм цілеспрямованої зміни загальних засад організаційного 
порядку шляхом його локальних трансформацій на структурно-
функціональному рівні різноманітних соціальних організацій. Відповідно, 
якість організаційного порядку визначається ступенем узгодженості цілей 
співробітників, керівництва та організації як емерджентної цілісної системи. 

Актуальність міждисциплінарних досліджень визначається, за сучасних 
умов, глобальним характером як науково-практичних, так і теоретичних 
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досліджень. Значну увагу методам досліджень емоційних складових 
соціокультурних практик в організаціях приділяє соціальна психологія[10]. 
Методика дослідження останньої спрямована, з одного боку, на виявлення 
індивідуальних характеристик особи конкретного співробітника в контексті 
його адаптації щодо трудового колективу (метод оцінки об'єктивної та 
суб'єктивної адаптації співробітника), а з іншого, на виявлення характерних рис 
соціально-психологічного клімату трудового колективу. Соціально-
психологічний метод семантичного диференціалу дозволяє діагностувати 
латентну мотивацію дій соціального актора, його актуальні потреби та напрями 
діяльності щодо їх задоволення. Вказана методика дозволяє визначити умови 
соціалізації актора в групі, ступінь інтеграції\дезінтеграції останньої. 

Підсумовуючи, зазначимо науково-практичну обґрунтованість 
міждисциплінарного підходу щодо методів дослідження корпоративної 
культури. В даному контексті актуальною проблемою залишається створення 
синтетичної теорії корпоративної культури як теоретичних засад відповідних 
методів дослідження. 

Література 
1. Корпоративна культура: Навчальний посібник / Г.Л.Хаэт [та ін.]; за заг.ред. 
ГЛ.Хаєта. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 403 с. 
2. Шейн Є. Организационная культура и лидерство / Э. Шейн [ Пер. с англ. 
Под. ред.. В.А. Спивака].  –  Спб.: Питер, 2002. – 336 с.  
3. Лотман Ю.М. Семиосфера / Ю.М. Лотман. – С. – Петербург: «Искусство – 
СПБ», 2000. – 704 с. 
4. Камерон Ким С. Диагностика и изменение организационной культуры / Ким 
С. Камерон, Роберт Э. Куин; пер. с англ. Под ред. И.В.Андреевой. – Спб.: 
Питер, 2001. – 320с. 
5. Пригожин А. И. Дезорганизация: Причины, виды, преодоление / А. И. 
Пригожин. — М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. — 402 с. — (Серия 
«Синергичная организация») 
6. Данилова Е. Российская производственная культура в параметрах 
Г.Хофштеда / Данилова Е., Тарухина М. // Мониторинг общественного мнения.-
2003.-№3(65). – С.53-64. 
7. Корпоративная культура: учебно-методическое пособие/ Авт.сост. 
Т.А.Лапина.- Омск: Изд-во ОмГУ, 2005.-96с. 
 8. Котарбинский Т. Трактат о хорошей работе / Т. Котарбинский.- М.: 
Издательство «Экономика», 1975. – 2… с. [Електронний ресурс] – Режим 
доступу.:http://biografbook.narod.ru/raznoe/rabota/katarbinski_rbota.html – Назва з 
екрана. 
9. Богданов А.А. Тектология: (Всеобщая организационная наука). В 2-х кн.: Кн. 
1, / Редкол. Л.И. Абалкин (отв.ред.) и др. / Отд-ие зкономики АН СССР. Ин – т 
экономики АН СССР.– М.: Экономика, 1989. – 304 с.; Кн. 2, / Редкол. Л.И. 
Абалкин (отв.ред.) и др. / Отд-ие зкономики АН СССР. Ин – т экономики АН 
СССР. – М.: Экономика, 1989. – 351 с. 
10. Шейнис М.Ю. Рабочая книга психолога организации / М.Ю. Шейнис. – 
Самара: Издательский дом «Бахрах – М», 2001. – 224 с. 
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Бытко Анастасия 
студентка фак-та социологии и управления 

Науч. рук.: к.соц.н., доц. Гугнин Э.А. 

К ВОПРОСУ О СУЩНОСТИ ПОЛИТИЧЕСКОГО ТЕКСТА 

В данный исторический период Украина находится в состоянии 
перманентных выборов, что дает основание говорить о значительной роли 
политической коммуникации, а в частности, политического текста, как 
основополагающего ее элемента. Несмотря на данный факт, анализ литературы 
позволяет констатировать, что до настоящего времени в значительной части 
научно-справочной литературы не представлено определение «политического 
текста». Учитывая мультипарадигмальность социологии и недостаточно 
разработанный терминологический аппарат социологии политики, можно 
отметить, что авторы в зависимости от специфики своих работ, рассматривают 
политический текст в определенном ключе, дают при этом свое определение 
данного термина.   

Чтобы выявить сущностные характеристики политического текста, 
необходимо определиться, что мы вкладываем в понятие «текст». Так, в теории 
познания, делают акцент на функциональных особенностях текста, определяя 
его как всякую знаковую структуру, выражающую некоторый целостный смысл 
и определенную культурную функцию, которая уже реализовалась [4]. В 
философии и семиосоциопсихологии текст рассматривается с точки зрения 
коммуникации, где он выступает как целостная единица общения, сигнал, 
передающий информацию от одного сознания к другому [6; 3, 46]. Несмотря на 
тот факт, что существуют значительные отличия в тех определениях, которые 
выделяются в научной литературе, их объединяет тот факт, что текст выступает 
в форме некого средства социального взаимодействия.  

Политика является одной из основных сфер жизни общества. Данный 
факт обуславливает наличие текстов, политически окрашенных, или же 
политических текстов. Российский ученый Фалиев А.В. рассматривает 
политический текст с точки зрения политической культуры, определяя его, как 
некое законченное произведение или ментальное образование, направленное на 
реализацию смыслов в пространственно-временном континууме [7, 30]. Репина 
Е.А. и Алтунян А.Г. дают описательные определения, которые отображают 
специфику политического текста, однако не в полной мере отображают 
механизм его влияния, процедуру его передачи от адресанта к адресату.  Репина 
Е.А. под текстом понимает такой текст, который функционирует в сфере 
политики, обладает определенной тематикой, создается человеком, который 
занимается политической деятельностью, который имеет коллективного автора 
и множественного адресата, который нацелен на то, чтобы воздействовать на 
людей для получения вполне конкретного результата [5].  В то время как  
Алтунян А.Г в своей книге «Анализ политически текстов» под политическим 
текстом понимает такой текст «…в котором речь идет об актуальных 
политических проблемах и который обращен к массовой аудитории…» [1, 11].  
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Волков А.Г. в соответствии с целями и задачами исследования в своей 
диссертационной работе «Прагматика политического текста» рассматривает 
политический текст с точки зрения его структурных особенностей, в качестве 
целостного когнитивного образования, которое имеет письменную природу, 
возникает в результате осмысления  социальной реальности и используется в 
средствах массовой информации для того, чтобы  регулировать социальные 
отношения. В своей работе автор относит к  политическим не исключительно те 
тексты, которые принадлежат к политическому дискурсу, но тексты иных 
дискурсов, которые оказывают существенное влияние на понимание 
реальности и изменение социальной ситуации [2, 14-15].  

Проанализировав приведенные выше определения и выяснив, под каким 
углом рассматривают непосредственно сам «тест» в разных науках, нами была 
отмечена его коммуникативная специфика, непосредственная связь с 
социальным взаимодействием. В нашей работе, таким образом, мы будем 
рассматривать политический текст с точки зрения связи его с политической 
коммуникацией. Коммуникация выступает одной из наиболее мобильных сфер 
отображения общественных трансформаций. Политическая ситуация в Украине 
не стабильна, происходит постоянная смена политических сил, которые 
занимают главенствующую позицию в государстве.  Благодаря политическим 
текстам, как элементам политической коммуникации, в сознании граждан 
формируется и в последствии актуализируется тот или иной образ 
политических деятелей, обеспечивается подкрепление политического 
брендинга, который предусматривает создание определенного имиджа или 
образа представителей той или иной политической силы.  

 Останавливаясь на рассмотрении политического текста именно в таком 
ключе, под политическим текстом мы понимаем целостное когнитивное 
образование, которое выступает в качестве относительного завершенного 
отрезка сообщения, которое отображает актуальные вопросы политической 
жизни, нацелено на получение конкретного результата, формирования 
определенного мнения у целевой аудитории, изменение или поддержание 
сложившейся политической ситуации.  

Литература 
1. Алтунян А. Г. Анализ политических текстов/ А. Г. Алтунян. – М., 2006.- 384 
с. 
2. Волков А.Г. Прагматика политического текста/ А. Г. Волков // Диссертация 
на соискание ученой степени кандидата философских наук по специальности 
09.00.03 – социальная философия и философия истории. / А. Г. Волков. – 
Мелитополь, 2002. – 198 с. 
3. Дридзе Т.М. Текстовая деятельность в структуре социальной коммуникации.  
Проблемы семиосоциопсихологии/ Т. М. Дридзе. – М.:  Наука, 1981. – 268 с. 
4. Коршунов А.М.,  Мантанов В.В. Диалектика социального познания / А. М. 
Коршунов. – М.: Политиздат, 1988. – С. 286. 
5. Репина Е.А. Политический текст как средство речевого воздействия/ 
http://www.psyh-portret.ru/collection/repina.html. 
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6. Сафонова А.Л. Масс-медиа и электронная демократия в  системе 
социального контроля за деятельностью политической  элиты/ А. Л. Сафонова// 
Нова парадигма. – 1997. – В.3. – Ч.1. – С. 33-37. 
7. Фалиев А. Е. Политический текст как феномен культуры 
(лингвокульторологический анализ) / А. Е. Фалиев // Диссертация на соискание 
ученой степени кандидата культурологии по специальности 24.00.01. – теория и 
история культуры/ А. Е. Фалиев. – Саранск, 2009. – 138 с. 

 
Василяка Ганна 

студентка 6 курсу  Криворізького фак-ту ЗНУ 
Наук. кер.: к.соц.н. Чутова Н.П. 

ДОЗВІЛЛЕВІ ПРАКТИКИ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ 
У ПРОМИСЛОВОМУ РЕГІОНІ 

Умови реалізації дозвілля для сучасної молоді є однією з першорядних 
цінностей життєдіяльності, оскільки саме в даній сфері реалізуються розмаїття 
соціокультурних потреб молодих людей. Саме у сфері дозвілля молодь більш 
ніж де-небудь виступає в якості вільних індивідуальностей, тому що в її рамках 
послаблюється інституційний тиск на особистість молодої людини. Але у 
зв’язку з тим, що в сучасному українському суспільстві спостерігається 
нестабільність нормативно-ціннісної системи, проблема дозвілля молоді 
набуває особливої гостроти.  

Демократизація суспільства істотно позначилася на становленні та 
розвитку дозвілля як соціально-культурного явища. Трансформувалися 
традиційні уявлення про роль, значення дозвілля в суспільстві, його функції та 
принципи, стереотипи дозвіллєвої поведінки. Динаміка суспільного розвитку 
змінила конфігурацію, обсяг та якість дозвілля в соціумі, внаслідок чого 
сформувалося усвідомлення того, що дозвілля є необхідною умовою, важливим 
чинником культурної та соціальної репродукції сучасного суспільства, його 
оптимального функціонування й розвитку. Виходячи з цього, вивчення змісту 
та впливу дозвілля на суспільне життя належить до одного з найбільш 
актуальних дослідницьких завдань. 

Проблематика дозвілля завжди викликала інтерес у соціологів. К. Маркс, 
Т. Веблер, Ж. Фрідман, Ж. Дюмазідьє, М. Каплан, Г. Віленський заложили 
фундамент досліджень даного напрямку, визначили основні підходи до 
вивчення вільного часу та дозвілля. В останні десятиріччя в Україні 
відбувається інтенсивний розвиток нового розгалуження соціології вільного 
часу - соціології дозвілля. Культурний капітал сучасного українського соціуму, 
його стан та особливості реалізації у сфері дозвілля вивчають вітчизняні 
соціологи А.Ручка, О.Семашко, Є.Суїменко, Л.Скокова, Н.Цимбалюк; 
О.Гриценко, В.Солодовник, М.Стріха, К.Мяло та інші.  

Сьогодні проблема дозвілля розглядається як соціологія культурно-
дозвіллєвої діяльності, якій притаманне модернізаційне спрямування.  
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Соціальною проблемою є соціальна доступність та значущість діяльності 
культурно – дозвіллєвих закладів, що забезпечують реалізацію дозвіллєвих 
практик молоді промислового регіону.  

Метою дослідження є виокремлення змістовних характеристик реалізації 
дозвіллєвих практик молоді в промисловому регіоні (м.Кривий Ріг) та 
визначити шляхи їх удосконалення з метою забезпечення можливості 
неформального спілкування, творчої самореалізації, духовного розвитку.  

Результати соціологічних досліджень свідчать про те, що зміни в 
дозвіллєвому просторі сучасної України мають суперечливий характер: з 
одного боку, спостерігається різке скорочення культурно – дозвіллєвої мережі 
(бібліотек, музеїв, будинків культури і т.ін.), змінення інтенсивності культурно 
– дозвіллєвих практик у бік пасивного споживацтва, з іншого – з’являються 
інноваційні центри дозвілля, нові форми та методи дозвіллєвої діяльності, 
розвивається віртуальне дозвілля. 

Проведене нами емпіричне дослідження дозволяє відмітити, що у 
більшості молоді інколи не вистачає часу на певні види дозвілля, більш того 
вони вважають дозвілля другорядним фактором власної життєдіяльності і ніяк 
не пов’язують його з розвитком особистості. Зокрема, це проявляється в тому, 
що більшість молоді без особливих проблем може відмовитися від гарного 
дозвілля внаслідок браку коштів чи вільного від роботи часу. Сучасна молодь 
більше часу приділяє праці або навчанню, а кращим способом дозвілля вважає 
сон або відпочинок у загальному неробстві. У зв’язку з тим, що молодим людям 
важко працевлаштуватися за спеціальністю після здобуття освіти, більшість з 
них має низький рівень матеріального забезпечення, який часто не дозволяє у 
вільний час відвідувати заклади для проведення дозвілля, які сприяють її 
культурному розвитку.  

Отже, проблема дозвілля молоді потребує подальшого дослідження, а 
його здобутки необхідно широко використовувати для обґрунтування нової 
культурної молодіжної політики і складання соціально-культурних програм 
державного значення. 

Література 
1. Барвінський А.О. Соціологія. – К.: Центр навч. літ-ри, 2005. 
2. Смелзер Н. Социология. – М., 1998.  
3. Социологический энциклопедический словарь. – М.: Норма: Норма-ИнфраМ, 
2000. – 480 с.  
4. Соціологія: Підручник / За заг. ред. В.Г. Городяненка. – К., 2002. 

 
Власова Ірина 

студентка 2 курсу фак-ту соціології та управління 
Наук. кер.: асистент кафедри соціології Пенькова Н.Ю. 

СУЇЦИД ЯК ШАНТАЖ 

«Вирішити, варте життя чи не варте того, щоб його прожити, –  значить 
відповісти на фундаментальне запитання філософії», – за висловами А. Камю. 
Загадковість смерті завжди буде хвилювати людство: навряд чи можлива й 
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однозначна думка відносно суїциду. Напевно, і в самому гуманному суспільстві 
певні обставини будуть приводити людей до цього небезпечного вчинку, 
першою з цих обставин може бути шантаж. Самогубство – одна з вічних 
проблем людства, адже існує як явище практично стільки ж, скільки існує на 
Землі людина. Ця тема актуальна в усі часи, тим паче сьогодні, коли близько 
мільйону людей щорічно покінчують життя самогубством. Суїцид забирає 
більше життів, ніж злочинність та війни. Кожні 40 секунд комусь з жителів 
Землі вдається покінчити з собою, а кількість невдалих спроб взагалі досягає 
10-20 мільйонів у рік. Такі невтішні цифри наводяться в звіті Всесвітньої 
організації охорони здоров’я. Виходячи з цього, за даними центру досліджень 
дитинства Українського НДІ, у 27% дітей віком від 10 до 17 років час від часу 
з'являються суїцидальні думки. Тому, ми вважаємо, що доречним буде 
спостереження за процесом виховання дітей, та дослідження цієї проблеми. До 
важливих чинників суїцидальності неповнолітніх можна віднести ще й такі: 
втрата батьківської любові, нерозділене кохання, розлучення батьків, що 
породжує відчай, образу, ревнощі, вражене самолюбство, приниження, 
знущання, вагітність, які породжують відчай, страх, тривогу, при нестійкій, ще 
не повністю сформованій психіці. 

Проблему суїциду розглядали: Альбер Камю, Еміль Дюркгейм, Зігмунд 
Фрейд, Карл Меннінгер, Карл Густав Юнг, Едвін Шнейдман, Віктор Франкл,  
Я. І. Гилінський [1; 117]. 

Еміль Дюркгейм розглядає самогубство в основному як результат 
розриву інтерперсональних зв'язків особи, відчуження індивідуума від тієї 
соціальної групи, до якої він належить.  

Зігмунд Фрейд трактував явище самогубства як наслідок порушення 
психосексуального розвитку особи.  

Карл Меннінгер припустив, що всі суїциди мають в своїй основі три 
взаємозв'язані несвідомі причини: помста – ненависть (бажання убити), 
депресія – безнадійність (бажання померти)  і відчуття провини (бажання бути 
убитим) [2; 536]. 

Карл Густав Юнг, указував на несвідоме прагнення людини до духовного 
переродження, яке може стати важливою причиною смерті від власних рук. Це 
прагнення обумовлене актуалізацією архетипу колективного несвідомого, 
приймаючого різні форми. 

Едвін Шнейдман вперше описав ознаки, які свідчать про наближення 
можливого самогубства, назвавши їх “ключами до суїциду”. Ним описані і 
виділені загальні риси, характерні для всіх суїцидів.  

Віктор Франкл розглядав самогубство у ряді таких понять, як сенс життя і 
свобода людини, а також у зв'язку з психологією смерті і вмирання.  

Що стосується вивчення цієї проблеми в Росії, то насамперед можна 
назвати кандидата філософських наук Красненкову І. П. До основних її робіт по 
даній темі можна віднести “соціально-філософські і політико-правові аспекти 
феномену суїциду” і “Філософський аналіз суїциду під кутом зору 
взаємовідношення людини з штучним середовищем”. 
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У зв'язку з даною темою можна також згадати книгу Алієва “Актуальні 
проблеми суїцидології” 1987 року видання. Недавно вийшла книга 
“Письменник і самогубство” Г. Чхартішвілі. 

Я. І. Гилінський вважає, що джерело суїцидів – це  наявність в товаристві 
соціальної нерівності, тобто відмінності в можливостях задоволення потреб для 
різних соціальних груп. 

Вивчення суїциду, як шантажу можливе за використання таких методів 
наукового пізнання, як: історичний метод, метод абстрагування, аналіз, синтез, 
індукція. Але базовим методом  є історичний. Його застосування дає 
можливість, по-перше, розглянути момент зародження у суспільній думці 
суїциду як шантажу, по-друге, проаналізувати роботи різних вчених, різних 
культур, та їх ставлення до суїциду, що являє собою досить складний процес. 

Аналізуючи суїцид як шантаж в різних сферах людської життєдіяльності, 
можна виділити чотири найбільших: економічну, соціальну, політичну та 
духовну (культурну).  

Одним з найвпливовіших видів сфер суспільного життя є політична сфера 
і так як вона має найбільший вплив на суспільне життя взагалі, то доцільним 
буде розкрити сутність шантажу саме в цій сфері. 

Політична влада характеризується рядом ознак, розуміння яких розширює 
уявлення  про природу політичного шантажу. Найчастіше політичні технології 
передбачають використання прийомів і процедур, які  не тільки суперечать 
політичним традиціям (маніпулювання громадською свідомістю), а й прямо 
заборонені законом, до числа яких належить  шантаж, який у політичному плані 
означає курс залякувань і погроз, спрямованих на те, щоб змусити протилежну 
сторону до виконання певних політичних дій чи, навпаки, примусити до 
політичної бездіяльності. 

Існує безліч класифікацій самогубств. Але  все суїциди можна розділити 
на три групи: істинні, приховані і демонстративні.  

Дійсний суїцид ніколи не буває спонтанним - хоч іноді і виглядає досить 
несподіваним. Такому суїциду завжди передують пригноблюваний настрій, 
депресивний стан, або просто думки про відхід з життя.  

Звичайно, демонстративний суїцид іноді виявляється і як спосіб так 
званого шантажу (частіше з боку іменних слабких людей, у яких просто немає 
інших способів дії ).  

Прихований суїцид – доля тих, хто розуміє, що самогубство - не самий 
гідний шлях вирішення проблеми, але, проте, іншого шляху знову ж таки 
знайти не може.  

Причини суїциїдальної поведінки можна шукати в біологічних, 
генетичних, психологічних і соціальних сферах людини. Більшість людей, що 
вбивають себе, страждають від депресії, яка часто не діагностується і не 
лікується. Оскільки депресія часто лежить в основі суїциду, вивчення причин 
депресії може допомогти зрозуміти причини суїциду. Інші психічні хвороби, 
такі як біполярний розлад, шизофренія і тривожні розлади можуть також 
сприяти суїциїдальній поведінці.  
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Отже, суїцид іноді виявляється як спосіб так званого шантажу, можна 
сказати, що шантаж не можливо віднести ні до позитивного ні до негативного 
феномену, так як, наприклад, у політичній сфері, аналізуючи саме політичну 
владу, ми простежуємо, що шантаж – це певна технологія, за допомогою якої 
чини намагаються підпорядкувати собі людей або суспільство в цілому [3; 25]. 

Таким чином, ми бачимо, що дослідженнями в області суїцидології 
займалися в основному іноземні психологи і соціологи, і тому можна говорити, 
що вивчення самогубств в Україні безнадійно відстає від відповідних 
досліджень в Європі і США.   

Література 
1. Актуальные проблемы суицидологи / Под ред. Портнова А.А. М., 1978. – С. 
110-127. 
2. Коэн А. Исследование проблем социальной дезорганизации и 
отклоняющегося поведения // Социология сегодня. – М., 1965. – С. 519-550. 
3. Иванов В.Н. Социальные технологии в современном мире. – М: Славянский 
диалог, 1996. – C. 25-32. 
 

 
Голоднова Вероніка 

студентка 3 курсу фак-ту соціології та управління 
Наук. кер.: к.соц.н., доц. Гугнін Е.А. 

ЧИ Є СЕРЕДНІЙ КЛАС В УКРАЇНІ 

У сучасному українському суспільстві   відбуваються  глибокі, істотні  
зміни у  всіх  сферах  суспільного життя. Ці  зміни  обумовлюють гостру  
необхідність  гармонізації   інтересів  різних  соціальних  груп, пошуку  шляху 
оптимального розвитку суспільства. Таким шляхом є, перш за все,  становлення 
і  розвиток  середнього класу. Бажання сповна пояснене, оскільки ще з часів 
Аристотеля відомо, що саме середній клас є гарантом стабільності і спокою у  
суспільстві. 

Сьогодні модно говорити про те, що в Україні активно набирає оберти 
середній клас, який і стане основою майбутнього процвітання країни. Але 
чітких оцінок того, хто вважається цим самим середнім класом, чесно кажучи, 
замало. 

Щоб з упевненістю говорити про наявність середнього класу в Україні, 
потрібно бути упевненим в тому що у нашому суспільстві дійсно є демократія, 
громадянське  суспільство і правова держава. І авжеж, безперечно є певна  
самоідентифікація  та громадська позиція  усієї країни. Саме за цих обставин 
середній клас може вважатися опорою для нашої держави та  її  розвитком   у 
майбутньому. 

Термін «середній клас» в своєму первинному значенні відноситься до 
чималої за чисельністю соціальної групи, що займає серединне положення між 
двома крайніми полюсами соціальної стратифікації, які утворюють з одного 
боку, політична еліта і найбільш багаті верстви населення, а з іншої – бідні  
верстви населення. 
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З економічної  точки  зору, середній клас – це  самоузгоджена  суспільна  
формація,  яка  створює,  заробляє,  споживає,  відраховує  і  нагромаджує  
капітал і в   результаті  модернізує виробництво  і маркетинг,  забезпечуючи 
конкурентоспроможність  товарів  і  послуг, підтримує  динамічну  рівновагу  
між  пропозицією і  попитом,  містить  уразливі  соціальні  прошарки  
суспільства – і  здійснює  інноваційний  розвиток  держави [4]. 

Середній клас – це, насамперед, високопродуктивні та інформовані, 
ініціативні і заповзятливі працівники,  які завжди є інноваційними 
особистостями.  Представники інноваційного соціального типу особистості 
знаходяться серед найкваліфікованіших верств робітників, менеджерів, селян, 
інтелігенції та інших соціальних верств   населення. 

Серед головних ознак, які визначають приналежність людини до 
середнього класу, називають рівень його доходів, освіти, професіоналізм і 
престижність професії. 

Існують різні моделі класового розподілу суспільства. Найбільш часто 
використовують трьох або дев'ятикласні моделі. Трьохкласна модель ділить 
суспільство на вищий, середній і нижчий класи. 

Незалежно від того, які професії і економічні шари суспільства входять в 
середній клас, всім їм мають бути властиві наступні необхідні (хоча не завжди 
достатні) критерії:  

 - власність – не власність: середній клас значною мірою складають 
найняті робітники;    

- характер праці, співвідношення розумових і фізичних навантажень;   
- професійна приналежність: існує список професій або занять, що 

відносяться до всіх трьох класів (лікарки, юристи, учені – нижній прошарок 
вищого класу; водії, сантехніки – нижній клас; фермери, інженери – середній 
клас);  

 - середній клас – це обов'язково ті прошарки, які по рівню доходу 
знаходяться в середині стратифікаційної шкали;  

 - представники середнього класу – це ті, хто здатні поліпшити своє 
матеріальне положення;  

- спосіб життя: середній клас отримує достатні доходи для того, щоб вести 
спосіб життя, що личить для даного суспільства; іншими словами, до нього 
відносять не стільки тих, хто багато заробляє, скільки тих, хто розумно 
витрачає запрацьоване, і перш за все на культурні потреби; 

  - самоідентифікація – суб'єктивне віднесення себе до середнього класу, 
соціальне віднесення себе до тих, хто веде гідний спосіб життя навіть при 
вельми скромних доходах. 

Середній клас грає в суспільстві особливу роль, образно її можна 
уподібнити функції хребта в людському організмі, завдяки якому він зберігає 
рівновагу і стійкість. У середній клас входять, як правило, ті, хто має 
економічну незалежність (тобто є власником підприємства) або яскраво 
виражену професійну орієнтацію. А це якраз ті функції, які суспільством не 
лише високо цінуються, але і високо винагороджуються. Учені, священики, 
лікарі, адвокати, середні менеджери, банкіри і підприємці складають 
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соціальний стрижень суспільства. Там, де немає середнього класу або він ще не 
сформувався, суспільство нестабільне.  

Середній клас неоднорідний. Але усім його представникам притаманні такі 
спільні риси: 
• висока матеріальна забезпеченість, стабільний рівень доходів, достатній 
для задоволення матеріальних та культурних потреб сім’ї; 
• висока освіченість або кваліфікація, яка дозволяє займатися  престижним 
і добре ви нагороджуваними видами діяльності, мати певний культурній 
світогляд; 
• політичний консерватизм,що ґрунтується на задоволенні своїм 
соціальним становищем і бажанні зберегти існуючий у суспільстві ціннісно-
нормативний порядок. 

Середній клас,  в  його строгому, класичному  змісті, складають не  просто 
володарі  певного розміру  власності,  але і носії  базових  цінностей  
громадянського   суспільства – особистої  гідності і незалежності,  отриманої на  
самоповазі, самостійності в оцінках, суспільно-політичній  активності,  
імунітету  до  соціального  маніпулювання  і  багато  інших складових - в 
сукупності його  класова самосвідомість,  яка  робить  середній  клас основою 
громадянства. 

В сучасній культурі середній клас має свій розвиток у  двох напрямках, які 
характеризують дві зовсім різні системи бачень та  аналізують моделі 
ідентичності  середнього класу ззовні. 

Так названий «старий середній клас» – включає дрібних підприємців. Дана 
категорія характеризується непостійністю чисельності, хоча її питома вага у 
складі населення залишається досить високою. Це є результатом того, що 
постійно відбувається процес вибування підприємців, що розорилися, який 
врівноважується припливом нових людей, що бажають спробувати свої сили у 
власному бізнесі.  

«Новий середній клас» – складається з високооплачуваних найнятих 
робітників, як правило, зайнятих інтелектуальною працею. Вищий шар «нового 
середнього класу»  включає менеджерів і фахівців, що працюють у сфері 
крупного бізнесу. Ці люди, як правило, мають вищу освіту і є висококласними 
фахівцями. До нижчого прошарку відносяться вчителі, лікарі, конторські 
службовці і так далі. Це дуже різнорідна група людей, по багатьом параметрам 
схожа з робочим класом. 

Чітко виражених кордонів між цими категоріями не існує. Більш того, між 
ними спостерігається інтенсивна дифузія. Так, чисельність «старого 
середнього» класу (класу власників) неухильно скорочується і, навпаки, 
збільшується кількість «нових середніх» класів.  

Модель ідентичності «старого середнього класу» пов’язана с формулою 
«час-гроші», а головними цінностями  є перш за все незалежність, помірність, 
індивідуалізм, які необхідні для конкуренції та стабільності в своїй діяльності. 

Для «нової середньої» соціальної групи формулою існування  є «знання-
гроші», а комплекс цінностей й життєвих координат – спілкування, 
корпоративність, самостійність й відповідальність.   
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За об'єктивними показниками Україна належить до бідних країн. Причому 
не лише економічним: по доходах на душу населення, по паритетній 
купівельній спроможності, по ВНП (загальному і на душу населення), але і по 
ряду других показників, що стосується, наприклад, середній тривалості життя, 
яке вище, ніж в бідних країнах, але помітно нижче, чим в розвинених. 
Переважна більшість населення живуть якщо не бідно, то дуже скромно, 
причому досягнення мінімальне гідного рівня життя вимагає від людей 
колосальної напруги сил. Власне ті, хто живуть більш менш гідно навіть по 
українських стандартах, досягають цього величезною працею, працюючи в 2–3-
х місцях, жертвуючи своїм вільним часом. Проте навіть така екстенсивна 
дорога підвищення добробуту доступна незначній частині професіоналів і 
фахівців, що потенційно становлять основу майбутнього нового середнього 
класу. 

Для сучасного українського соціуму характерна ситуація ідейного розколу 
та соціальної поляризації. Головне, що характеризує соціально-політичні 
процеси останніх років. – це явна дезінтеграція утворених раніше соціальних 
структур і зв'язків, пошук нової соціальної ідентифікації на різних рівнях - від 
індивіда до великих соціальних спільнот. 

 Без повноцінного «середнього класу», як з'ясовується, неможливо 
вирішити завдання консолідації та стабілізації суспільства. Наявність 
середнього  класу,  який включає  в  себе   кілька  різних  верств  населення,  
передбачає  діалог  замість  конфронтації; тим  самим   середній  клас  скорочує  
соціальні  дистанції  та  виконує  стабілізуючу  функцію. Його  формування 
сприяє утворенню  однієї  з  найважливіших  передумов  нормального  
функціонування економіки [2].  

Саме  з  середнім класом  пов’язуються встановлення соціальної гармонії, 
стабільний розпиток, індивідуальні свободи, економічна незалежність та гідне 
існування в сучасному суспільстві. Саме середній клас за своїм становищем та 
соціальними функціями, з одного боку, може бути провідником і рушійною 
силою реформ, ініційованих правлячою елітою, а з іншого – стати опорою 
місцевої влади у вирішенні соціальних проблем.  

Середній клас доки не здатний стати групою, на яку орієнтувалися б інші 
прошарки суспільства. Вина всьому, ймовірно, неприйняття багатих, що 
історично склалося в Україні, яке присутнє навіть в нижньої групи середнього 
класу. 

Одним з головних гасел держави повинна стати всестороння підтримка 
ініціативних, працелюбних, освічених і кваліфікованих. Вони і створять в 
Україні потужний середній клас. 

Якщо говорити про середній клас як проміжний, то він існував і існує в тому 
чи іншому вигляді у всіх суспільствах, одначе тільки в індустріальному 
суспільстві його значення стало визначальним. 

Проте на сьогодні результатом перетворень в українському суспільстві 
стало розмивання сформованих за радянської влади середніх прошарків 
суспільства, його розшарування та поляризація. Формування середнього класу - 
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процес тривалий, але поява хоча б ядра цієї суспільної складової є ознакою 
якісно нового рівня трансформаційних процесів. 

Формування в Україні середнього класу є тривалим процесом,а й 
справді,наданий момент ми може говорити лише про важливість цього поняття. 
Допомоги зі сторони влади не має ніякої,то й говорити про розвиток 
українського середнього класу зараз  однозначно неможна. Можна  говорити 
лиш про появу справді сильних спеціалістів, фахівців,які зможуть змінити 
Україну на кращу, демократичну й стабільну країну. 

Література 
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ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ: «СОЦІАЛЬНИЙ ПРОСТІР» 
ТА «СОЦІАЛЬНИЙ ЧАС» 

Дослідження соціального часу та соціального простору – одна з 
найскладніших наукових засад соціології. Це пов’язано насамперед зі 
складністю інтерпретації понять «соціальний час», «соціальний простір» у 
соціологічній науці, визначення їх взаємозв’язку та міри цих понять.  

Так, у Великому тлумачному соціологічному словнику Collins міститься 
таке визначення часу: час - це "безперевне протікання існування"[1; с. 99]. Дана 
інтерпретація виражає філософський зміст соціального часу як форми 
соціального буття. Однією з форм соціального буття також виступає і 
соціальний простір. Поняття "соціальне" нерозривно пов'язане зі суспільством, 
що свідчить про те, що соціальний час та соціальний простір є об'єктивно 
існуючі форми колективної життєдіяльності.  

Соціальний простір "виникає разом з суспільством" [4; с. 182]. Тож, 
життєдіяльність, функціонування та розвиток певного соціуму породжує 
соціальний простір і соціальний час як конвенціально можливі форми 
соціального буття. При чому зміни у суспільстві як соціальній системі 
забезпечується саме соціальним часом, а відображаються – у соціальному 
просторі. Тому мірилом зміни соціального простору і його загального стану 
виступає соціальний час. Соціальний простір та соціальний час – це 
взаємодоповнюючі і взаємообумовлені компоненти просторово-часового 
континууму. Вони виникають одночасно разом з соціальною матерією, існують 
і функціонують відповідно до певної соціальної системи. Таким чином, 
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кожному типу буття має існувати відповідна її форма - просторова і часова. 
Так, соціальний простір і соціальний час є формами відповідного їм існування 
соціального; фізичний простір і астрономічний час – відповідно до фізичного 
існування. 

Соціальний час беззаперечно підпорядковується астрономічному 
(фізичному) часу і біологічному часу – є «вписаним у зовнішній по відношенню 
до нього час природних процесів» [2; с. 51]. Соціальний час існує поряд з ними 
і в тісній взаємодії. Так само соціальний простір існує наряду з, у взаємозв’язку 
та взаємозалежності з фізичним та географічним просторами. Соціальному часу 
належать історичний час, календарний час, суб’єктивний (психологічний) час; 
соціальний простір аналогічно має свої форми просторів, таких як: історичний 
простір, простір соціальної стратифікації, суб’єктивний (психологічний) 
простір. «Час природних процесів» (Воловик В.І.) є первинним відносно 
соціального часу; останній, в свою чергу, є первинним відносно власних форм - 
історичної, календарної, суб’єктивної (психологічної). Тотожну просторову 
залежність можна прослідкувати і стосовно соціального простору. Соціальний 
простір є вторинним відносно фізичного та географічного просторів, так само 
як історичний простір, простір соціальної стратифікації, суб’єктивний 
(психологічний) простір внутрішнім і вторинним відносно соціального 
простору як такого. 

На наш погляд, недоцільно вести мову про соціальний час та соціальний 
простір без їх взаємозв’язку та  взаємозалежності, без їх єдності і їх цільності. 
Так, наприклад, при формулюванні соціального часу у свідомості індивіда 
зокрема автоматично йде посилання на певний соціальний простір і навпаки. Ці 
поняття важко виокремити один від одного, не руйнуючи їх структуру, їх 
функціонування і т.п.  

Науковий пошук влучних і повних інтерпретацій соціального часу та 
соціального простору в соціології наштовхується на проблему міри цих понять. 
Так, наприклад, визначення соціального часу, соціального у часі, виокремлення 
спільних і відмінних рис у соціальному часі та інших форм часу (фізичний, 
біологічний), їх взаємодія один з одним і т.ін., так само як і визначення 
соціального простору.  
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ВИКОРИСТАННЯ ДИТЯЧИХ РЕКЛАМНИХ ОБРАЗІВ 
ЯК ПРИЙОМ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕКЛАМИ 

Реклама сьогодні по праву вважається одним з найпотужніших засобів 
впливу на масову свідомість. З кожним днем її стає все більше і більше, 
розвиваються та вдосконалюються різні методи та прийоми застосування 
реклами, підвищення її ефективності. Способи впливу на поведінку індивіда чи 
груп людей відпрацьовувалися ще з моменту виникнення реклами. Сьогодні ж в 
умовах мінливої реальності вивчення реклами з точки зору соціології набуває 
все більшого значення. Тому що  вона стає частиною нашої повсякденної 
загальнодоступної культури, інформаційної складової комунікаційних процесів 
і є одним із показників розвитку суспільства. 

На сьогодні існує безліч спеціалізованої літератури з реклами та  
проведено багато досліджень щодо особливостей впливу рекламного послання 
на споживача. Таким чином, винайдено досить багато рекламних прийомів та 
способів, здатних змусити покупця придбати рекламовану продукцію, якщо 
вона, навіть, йому і не потрібна. Нерідко використовуються і такий прийом для 
підвищення ефективності реклами як залучення до неї дітей в якості учасників 
цієї реклами. На думку практиків, дитячі рекламні образи сприяють залученню 
уваги до змісту рекламного повідомлення, полегшують його запам'ятовування, 
підвищують довіру до нього. Саме тому сьогодні такий прийом є досить 
популярним у використанні. Хоча не завжди він використовується вміло та 
доцільно, і тому не завжди має очікуваний ефект. 

Так, в умовах подібної підвищеної уваги до використання дитячих 
образів у рекламі додаткової уваги потребує дослідження механізмів впливу 
рекламного образу на поведінку споживача, особливостей створення такої 
реклами. 

Таким чином, актуальність даного дослідження обумовлена практичною 
та теоретичною значущістю вивчення механізмів впливу реклами на свідомість 
і споживчу поведінку індивіда. 

Отже, об’єктом нашого дослідження є реклама, в якій  використовуються 
образи дітей.  

Предметом дослідження виступають дитячі образи як фактор рекламного 
впливу на поведінку споживачів. 

Методологічною основою даної роботи є комплексний підхід, який 
полягає в дослідженні об'єкта як цілісної множини елементів в сукупності 
відношень і зв'язків між ними. Так, рекламу, в якій використовується дитячий 
образ, ми розглядаємо як систему взаємопов’язаних елементів, які мають вплив 
на ефективність цієї реклами. В рамках комплексного підходу ми розглядаємо 
якими саме мають бути ці елементи та які зв’язки між ними мають бути, щоб 
реклама з використанням дитячого образу як система була цілісною та 
завершеною, а головне – ефективною. 
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Щодо рівня вивченості нашої проблематики, то варто зазначити , що 
тривалий час рекламним матеріалам взагалі відмовлялося в наявності 
образності.  Ще на початку ХХ століття у працях низки західних науковців 
зазначалося, що реклама є спеціально поданою інформацією. Наприклад, Е. 
Гандладі не вбачав у рекламі ознак образності та не прирівнював її до художніх 
або журналістських жанрів. Інший дослідник реклами Д. Скотт писав про 
шкідливість "рекламних експериментів" і називав більшість усталених 
сучасних зразків відхиленням від рекламного стандарту. З часом дослідник Д. 
Старч наголошував на необхідності застосовувати типажі у рекламних 
матеріалах, оскільки типове впізнається одразу й є близьким до аудиторії, вона 
легше сприйматиме знайомий типаж. Нарешті, повноформатно про наявність 
рекламного образу було сказано у праці Саргента "Теорія та дослідження 
реклами" [1]. Надалі використання конкретних образів у рекламі вивчалося 
багатьма і вітчизняними, і західними дослідниками. Але знайти хоча б одну 
роботу, де була б конкретизація рекламних образів (у тому числі і дитячих) та 
особливостей їх використання, нам не вдалося. Однак маловивченність теми 
використання дитячих образів у рекламі не знімає актуальності визначення 
механізмів впливу дитячих рекламних образів на споживачів. 

Варто сказати, що під поняттям дитячого рекламного образу ми 
розуміємо візуальне вираження задуманої концепції рекламного послання, в 
якому приймають участь діти з метою залучення уваги до об’єкту 
рекламування, формування та/або підтримання зацікавленості до нього і його 
просування на ринку.  

На думку психологів, реклама, щоб бути успішною, повинна піднімати до 
рівня свідомості виявлені психоаналізом підсвідомі стани. Так несвідома сфера 
людини – улюблена мішень впливу творців реклами. Немалу роль у структурі 
безсвідомого людини грають саме враження дитинства. Адже у ретроспективі 
життя кожна людина, що володіла в дитинстві сімейним вогнищем, без 
корисливою любов'ю близьких, з серцевою приязню, вдячно згадує цю щасливу 
пору. Та й сама дитина в силу давніх традицій сприймається як мила, 
беззахисна, неагресивна, тому у більшості випадків викликає гамму позитивних 
емоцій і асоціацій. Тому часто дитина в рекламі виступає для споживачів 
рекламним агентом, каталізатором у прагненні придбати продукцію, що 
рекламується. Відбувається так тому, що позитивне ставлення до самої дитини 
переноситься і на рекламований товар. 

Таким чином, дитина у роліку, на банері, у журналі – це безсумнівне 
апелювання до емоцій і розуму споживача. За теорією архетипів психолога і 
психіатра К.Юнга немовля – це символ поєднання протилежностей, 
пробудження індивідуальної свідомості. Таким чином, у суб'єкта відбувається 
пробудження батьківського початку на психологічному рівні. Особливість 
сприйняття образу дитини полягає в провокуванні бажання задоволення 
базових потреб, а саме потреб у любові й залежності, в безпеці і належності [2]. 

Особливістю реклам з дитячими образами є те, що вона ефективна для 
рекламування майже будь-якого товару і має достатньо сильний вплив на 
поведінку споживачів різних категорій населення. Але все ж таки за певних 
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обставин . По-перше, реклама, учасниками  якої є діти, має відповідати вимогам 
встановленого законодавства щодо реклами в Україні та прийнятим суспільним 
і моральним нормам даного суспільства.  По-друге, щоб мати певний вплив на 
споживача, реклама має бути не тільки з дитиною в головній ролі, а ще й 
відповідати законам правильної, грамотної реклами. На жаль, часто рекламісти, 
використовуючи дитячий образ у рекламі, вважають, що появи дитини в 
рекламі достатньо для того, щоб зробити цю рекламу не просто помітною, але 
ще й економічно ефективною. 

Але позитивного ставлення не завжди достатньо, щоб рекламований 
товар захотілося придбати. Важливо, щоб реклама ще й викликала довіру. 
Її формування визначається знанням автора реклами суспільства, в якому 
планується її трансляція. Це передбачає чіткість викладу, знання  зразків 
поведінки, цінностей, відображення картини життя, близької кожному 
індивіду, незалежно від демографічних або психографічних ознак. 

Ступінь довіри до рекламного звернення дуже часто залежить і від 
ставлення до персонажів, образ яких використовується в рекламі. Відомо, 
що у людини виникає довірливе ставлення до тих, хто відвертий або 
щирий, і, навпаки, інтуїтивно не довіряють людям, які закриті або 
маскуються [3, 21]. А знайти людину, яка може ненавидіти щиру, 
усміхнену дитину, досить важко.  

Важливо також, щоб образ дитини в рекламі був доречний, не 
нав'язливий і, звичайно, не представлений аморально. 

Підвищують ступінь задоволення глядачів від перегляду реклами з 
дітьми і поєднання в ній дитячого образу та доброго гумору чи 
креативності. Адже гумор завжди пов'язаний з позитивними емоціями. 
Часто у рекламі він переплітається з парадоксальністю ситуації дитини, 
тоді ефект впливу становиться ще вище. 

Так факторів, які мають значення при створені реклами з 
використанням дитячих образів, існує безліч. Всі їх перелічити можливо. 
Але головним є зрозуміння того, що використовуючи дитячий образ у 
рекламі, суб’єкт рекламної діяльності має враховувати безліч моментів – 
психосоціальні особливості образу дитинства, ставлення різних вікових 
груп до дітей, ментальні особливості та ціннісну систему споживачів, на 
яких розрахована реклама, особливості рекламного законодавства та 
суспільних норм даного суспільства та багато іншого. Тільки враховуючи 
всю сукупність цих факторів, можна отримати високу ефективність (як 
економічну, так і психологічну) від реклами, де використано прийом 
залучення дитячого образу. 
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РОЗВИТОК РЕКЛАМНОГО ПОЛЯ ЯК ПЕРЕДУМОВА ПОКРАЩЕННЯ 
ЯКОСТІ РОБОТИ ТУРИСТИЧНИХ АГЕНТСТВ ТА ПІДВИЩЕННЯ 

ТУРИСТИЧНОЇ АКТИВНОСТІ НАСЕЛЕННЯ 
(НА ПРИКЛАДІ ЗАПОРІЗЬКОГО РЕГІОНУ) 

Соціо-економічні трансформаційні перетворення в Україні призвели до 
соціального пригнічення населення, розвитку соціальної патології та загальної 
пасивності. Це відображається й на такій формі організації вільного часу як 
туристична активність населення. Існує загальний стереотип, що відпочивати, 
подорожуючи як у межах країни, так і за кордоном, є дорогим задоволенням, і 
це доступно лише населенню з рівнем матеріальних статків вище середнього. 
Не сприяє розвитку туризму в Україні і укорінена думка про те, що наша 
держава немає достатнього туристичного потенціалу. Однак результати 
проведеного соціологічного дослідження [2] дозволяють наголосити на 
невідповідності реальності подібних тверджень. Так, думку про відсутність 
місць, що варті уваги туристів, підтримує лише 2,6% туристично-активного 
населення м. Запоріжжя. Зважаючи на це, беззаперечним видається той факт, 
що тільки інформування населення стосовно реальної ситуації у туристичній 
сфері України та щодо можливостей туристичних агентств задовольнити будь-
яке бажання клієнта на будь-яку суму може допомогти підвищити туристичну 
активність українців. Тим самим і покращити соціальне самопочуття населення. 
Адже завдяки туристичним поїздкам розширюється світогляд особистості, 
формується та/чи трансформується ціннісний базис особистості, а також її 
переконання, що, в свою чергу, постають основою для розвитку соціального 
оптимізму, який так необхідний українському населенню в період 
трансформаційних перетворень. 

Туристична реклама – це засіб поширення інформації і переконання 
людей, який створює уяву про туристичний продукт, викликає довіру до нього 
та бажання купити цей продукт. Але щодо туристичної реклами саме в 
Запорізькому регіоні, то варто відзначити недостатній рівень її якості для 
активного просування туристичної продукції. Ми вважаємо, що привернення 
уваги до реклами та її якісної характеристики сприятиме активізації населення 
у сфері організації власних подорожей.  

Об’єкт дослідження – рекламне поле Запорізького регіону. 
Предмет дослідження – взаємозв’язок розвитку рекламного поля та якості 

роботи туристичних агентств і туристичної активності населення. 
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Методологічною основою нашого дослідницького проекту є результати 
соціологічного дослідження, проведеного у червні 2011 року. У дослідженні 
взяли участь 260 респондентів, що проживають у м. Запоріжжі та хоча б один 
раз зверталися до туристичного агентства за останні 2-а роки. Окрім цього ми 
розглядаємо туристичну сферу як єдину систему, а рекламу в ній – як її 
структурний елемент.  

Говорячи про рівень вивченості піднятої в дослідженні проблематики, 
слід зазначити, що соціологія туризму - одна з наймолодших галузей соціології, 
яка базується на комплексному дослідженні туризму як окремого виду торгівлі 
послугами; як сфери відпочинку; як специфічного засобу формування 
особистості; як механізму комунікації.  

Різні аспекти вітчизняної туризмології висвітлено у працях географів, 
економістів, філософів, соціологів, педагогів та фахівців інших галузей знань. 
Найбільші досягнення цього напрямку відображені у  роботах  
О.О.Любіцевої, Л.В.Сакун, В.К.Федорченка, І.А.Зязюна, В.С.Пазенка та 
В.А.Квартальнова. 

Однак при цьому поза предметним полем наукових розробок зазначених 
авторів залишаються питання зв’язку між якістю реклами та туристичною 
активністю населення. В цьому і полягає новизна запропонованих теоретичних 
розробок, втілених нами у концепцію розвитку рекламного поля як передумови 
покращення якості роботи туристичних агентств та підвищення туристичної 
активності.  

Першим кроком до покращення якості роботи туристичних агентств є 
інформування працівників щодо створення якісної реклами. Таке 
консультування має здійснюватися спеціалістами-рекламістами, які можуть 
надати конкретні поради щодо створення ефективної реклами саме в 
туристичній сфері, тобто володіти знаннями, які саме референції найбільш 
прийнятні для туристичної реклами, які засоби інформування найдоцільніше 
використовувати для просування саме туристичної продукції та інше. 

Підвищення рівня інформованості суб’єктів туристичного бізнесу щодо 
засобів просування власної продукції допоможуть робітникам агентств 
створювати якісну рекламу. Застосування отриманих знань робітниками хоча б 
декількох туристичних агентств м. Запоріжжя вже сприятиме розвитку 
регіонального рекламного поля в сфері туризму. Така ситуація призведе до 
підвищення зацікавленості потенційних клієнтів саме в цих агентствах, що дає 
розуміння конкурентам того, що покращення реклами спеціалістами є ваговим 
засобом збільшення прямих продажів своєї продукції. 

Наступний крок – фаза активної конкуренції, де основним інструментом 
боротьби є рекламні засоби. Така ситуація сприяє приєднанню до вже 
створеного рекламного поля інших суб’єктів туристичного бізнесу. Це 
призводить до наповнення рекламного поля туристичною рекламою. 
Збільшення кількості та покращення якості реклами обумовлює і зростання 
кількості звернень потенційних клієнтів на рекламну продукцію в цілому. Це, в 
свою чергу, є передумовою збільшення вже не тільки зацікавленості, але й 
власне попиту на запропоновані агентствами послуги. Таким чином, 
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конкуренція, що виникає внаслідок збільшення попиту, – це стимул розвитку та 
засіб покращення якості, в нашому випадку - покращення якості реклами.  

Щодо підвищення попиту, то варто зазначити що ми маємо на увазі не 
тільки попит на послуги туристичних агентств, але й на туристичну активність 
в цілому. Адже вона сприяє покращенню соціального самопочуття людини, 
розвитку її особистості, рекреації та розвитку полікультурності. Усвідомлення 
користі туризму населенням призводить до звернення уваги на пропозиції 
місцевих туристичних агентств, та, відповідно, до споживання певних послуг.  

Таким чином, розвиток рекламного поля в Запорізькому регіоні, завдяки 
підвищенню конкуренції, спроможний стати міцним стимулом для підвищення 
рівня туристичної активності населення та вплинути на якість послуг, які 
пропонують місцеві агентства.  
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ПРОЯВИ СЕКСИЗМУ В РЕКЛАМНОМУ ОБРАЗІ ЖІНКИ 

Сьогодні у всьому світі проти сексизму виступають громадські, 
культурні, політичні течії суспільства. В той же час, у великій кількості країн 
набувають сили позиції релігійних та громадських рухів, що відстоюють 
позиції сексизму. Однак ми зустрічаємося з проявами сексизму практично на 
кожному кроці. Вони стверджують, що практично все від теле та радіо-передач, 
естради, до  шкільних підручників заражені вірусами сексизму. І найбільш 
яскраво ця тенденція проявляється в рекламі. 

Та чи насправді це відповідає дійсності? І в чому власне полягають 
прояви сексизму в сучасній рекламі ? 

Сексизм (англ. sexism, від латинської. sexus — стать); синоним — 
ґендерна дискримінація) — дискримінація людини за ознакою статі або 
ґендерної ідентичності, а також її практика [1]. В повсякденному житті він 
представлений у вигляді системи стереотипів, офіційно закріплених положень 
або навіть ідеології. Може проявлятися ненавистю або упередженням по 
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відношенню до представників відповідної статі в цілому або стереотипізацією 
суджень по відношенню до представників відповідної статі (очікування від 
чоловіків мужності, від жінок – жіночості).Також може називатися чоловічим 
або жіночим шовінізмом.  

Наслідком сексизму є статева дискримінація – дискримінація людини за 
ознакою статі або гендерної ідентичності. В суспільстві може бути 
представлений у вигляді системи стереотипів, офіційно закріплених положень 
або навіть ідеологій [2]. 

Фахівці зазначають, що жіночий, і чоловічий стереотипні образи мають 
по чотири втілення в рекламі [4]. Жінка постає, як правило, як спокусниця, 
об'єкт сексуального домагання, домогосподарка чи просто наївна дурепа. Таким 
чином, ідеальна, з точки зору реклами, жінка повинна бути гарною господинею, 
лагідною матір'ю та умілою коханкою. Інтелект особливої ролі не відіграє, 
водночас вимагається уміння стежити за собою. Переважна більшість її занять 
зосереджені на створенні домашнього затишку та комфорту для членів сім’ї 
(мама в рекламі REX), тобто коло її професійних та особистих інтересів є 
вторинним по відношенню до родинних обов’язків. 

Що ж до чоловіків, то для них передбачені образи  більш глибокого 
змісту, які передбачають наявність лідерської позиції, ґрунтовних знань та 
широкого кола інтересів. Активний, розумний і успішний мачо в молодому віці, 
дбайливий та розумний господар у зрілому і, зрештою, гарний товариш, 
доповнює картину соціально активної особистості. Тож, стереотипний чоловік 
із рекламного ролика встигає зробити кар'єру, повеселитися з друзями, 
приділити час родині й користується успіхом у всіх без винятку жінок. 

У рекламі більшості товарів, жінки постають об'єктом сексуального 
інтересу, вони – звабливі, сексуальні, досконалі. Часто задля підкреслення саме 
цих рис рекламісти оголюють дам, педалюючи тему еротизму. Сьогодні жіноче 
тіло продає косметику, одяг, їжу, напої, автомобілі – все, що завгодно, 
незалежно від того користується цим жінка сама чи ні.  

Головні відмінності рекламних образів мають чітке гендерне маркування. 
Чоловічі пов'язують з успіхом, ініціативністю і самостійністю, натомість жіночі 
– з пасивністю, спрямованістю на задоволення інтересів оточуючих, тоді як 
особистісні визначаються дрібними та примітивними.  

Подібна акцентуація гендерних характеристик спричиняє створення 
негативного фону статево-рольових диспозицій поведінки та призводить до 
порушень у життєдіяльності особистостей в соціумі. Тож вивчення проявів 
сексузму, зокрема в рекламі, з метою розробки засобів фільтрації спрямованості 
інформаційного потоку  нагальною проблемою сьогодення. 
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ХОЛОДНА ВІЙНА: ІНФОРМАЦІЙНА БОРОТЬБА 
КОНФЛІКТУЮЧИХ ДЕРЖАВ 

Воєнний конфлікт з середини 1940-х до початку 1990-х років між СРСР 
та США був ідеологічним, хоча і мімікріював під економічний. Його воєнна 
реалізація була закритою на головному напрямку конфлікту, реалізовуючись 
лише на периферії. Принципова заборона на воєнне розв’язання конфлікту 
створила витончені інтелектуальні конструкції у вигляді холодної війни як 
способу існування на базі воєнного конфлікту, що не реалізовується. Період 
ескалації війни припав як раз на пору розгортання НТР, що стало одним з 
чинників, причин, чому вона велася як холодна війна, як війна інформаційна 
[1]. 
 Так як інформаційна війна неможлива без відповідних технологій та 
штату працівників з належною кваліфікацією, крайни намагалися вирішити це 
питання різними способами. Радянський Союз сконцентрувався на якісній 
освіті власних громадян, у той час як Сполучені Штати налагодили 
безперервний потік вже готових інтелектуальних кадрів з закордону. Це 
вимагало значно менших фінансових вкладень [2].  

Йшов збір інформації про противника для того, щоб вибудувати його 
інформаційну модель, зрозуміти здібності і вивчити слабкості. Крім того велася 
боротьба за сфери впливу, яка розширювала власні  інформаційні можливості 
кожної країни. В холодній війні СРСР і США використовували не тільки власну 
інтелектуальну потужність й функціональні можливості, а й можливості 
контрольованих територій. Метою США було знищення підтримки народами 
СРСР та впровадження в їх уми думки про те, що знищення Політбюро – 
реальність. Деякі дослідники вважають, що внутрішньополітичні процеси, які 
закінчилися «перестройкою» та розпадом СРСР були спричинені застосуванням 
США інформаційних методів холодної війни [2]. 

Пропаганда велася всіма доступними методами і засобами. Але з боку 
радянського союзу вона велася так само як і десятиліття назад, а люди за цей 
час встигли змінитись, звикнути до реклами, яка виготовлялась за старою 
технологією. США не тільки самі навчилися протистояти інформаційній дії, але 
і захищати своїх союзників. Агітація широко розгорталась на шпальтах газет, 
листівках та плакатах [2]. 

Однією з найяскравіших складових частин Холодної війни було 
протистояння наддержав в області культури і спорту. Достатньо згадати 
взаємний бойкот Олімпіад у Москві и Лос-Анджелесі в 1980 і 1984 рр. и 
постійне суперництво в кількості золотих медалей на інших олімпіадах і 
чемпіонатах світу. Спорт найвищих досягнень став невід’ємною частиною 
протистояння світових держав з самого початку Холодної війни. Конфронтація 
перенеслася на футбольні поля, лід хокейних палаців, паркет баскетбольних 
майданчиків. Намагання спортсменів завоювати головні призи різноманітних 
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змагань переросли в жорстку конкуренцію, боротьбу ідеологій. В Радянському 
Союзі, після перемог над представниками ворожого блоку виходили статті, 
наукові роботи, де стверджувалось, що цей успіх на спортивному майданчику 
не тільки заслуга спортсмена-переможця, а й перемога всієї соціалістичної 
системи, всього радянського способу життя над капіталістичним укладом [3, 4].  

Холодна війна широко відображалася в кінематографі. «Рембо II-III», 
«Червоний світанок», «Вторгнення США», «Роккі IV», «Червоний скорпіон», 
«Одиночне плавання», «Державний кордон», «Нейтральні води» і багато інших 
фільмів, що були знаті в обох країнах, хоч і багато в чому  відрізняються один 
від одного, але в них з різним ступенем талановитості, показано, які погані і 
агресивні «вони» і які гарні хлопці служать в нашій армії, захищаючи мир у 
всьому світі. Наприклад, у кінокартині «Червоний кошмар», випущеній 
Міністерством оборони США в 1962 році, зображений жах комуністичного 
поневолення Америки через призму життя звичайної американської сім’ї. 
Пропаганда в літературі – це перш за все бестселери таких авторів, як Т. Кленсі, 
Ф. Форсайт, Й. Флемінг, Ю. Семенов. Багато з їхніх книг розійшлись 
мільйонними тиражами по всьому світу і були екранізовані, наприклад, 
«Полювання за Червоним Жовтнем» Тома Кленсі, чи фільми про агента 007 
Джеймса Бонда, зняті за мотивами творів Йєна Флемінга [3, 5]. 

Передачі західних радіостанцій та їх глушіння в Радянському Союзі 
увійшли в історію Холодної Війни. Voice of America транслювалася в 100 
країнах світу на 46 мовах, пропагуючи антирадянські настрої. А в СРСР 
встановлювалися станції активних перешкод, що намагались заглушити голос 
ворога, і які ввійшли в історію як «глушилки» [3]. 

Холодна війна між США і СРСР стала показовим прикладом протиборства 
держав на рівні людських умів та емоцій. Вона продемонструвала характер того 
часу, зміни, які відбувалися в економіці і технологіях, засвідчила перемогу 
інформативної складової в політичних чи інших конфліктах над суто 
матеріальною. Обидві країни, намагались, як могли, заволодіти серцями своїх і 
чужих народів, маніпулювали цінностями людей, застосовували найновіші для 
того часу технології у сфері маркетингу. На шляху своєї еволюції людське 
суспільство в цей період усвідомило, наскільки розумніше, дешевше і 
перспективніше вести не фізичну боротьбу, а інтелектуальну, не знищувати 
людей, а зачаровувати їх, робити своїми союзниками.  
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ДО ПИТАННЯ ПРО ВИЗНАЧЕННЯ 
ПОНЯТТЯ «ЕКОЛОГІЧНА СОЦІОЛОГІЯ» 

Екологічний стан є однією із важливих проблем розвитку людства і 
українського суспільства як його органічної частини. Відбувається 
розбалансування відносин «людина-суспільство», «людина-природа», 
«суспільство-природа». Актуальний раніше принцип - «спочатку економіка – 
потім екологія», - вичерпав себе. Усі сфери життя, у тому числі і економічна, 
стають екологічнозалежними. Політичні, економічні та культурні зв’язки 
України з іншими країнами залежать від рівня прийняття та реалізації 
міжнародних екологічних стандартів, які стають з кожним роком все більш 
вищими.  

Відносини взаємодії між суспільством та природою, усвідомлення 
відносин і характеру діяльності людини, впливу на оточуюче середовище 
системно вивчає екологічна соціологія. Розвиток даної галузі знання, її 
теоретико-методологічної основи, тісно пов'язаний з розвитком суспільства, 
змінами його цілей та цінностей, трансформаціями суспільної свідомості.  

Сьогодні ведуться наукові дискусії з приводу вивчення даної галузі знань. 
Її визначають як соціальну екологію, екологічну соціологію, екологію 
соціології, інвайронментальну соціологію. Тому, мета цієї наукової розвідки - 
дати визначення поняттю «екологічна соціологія». Для досягнення мети 
необхідно виконати ряд наукових завдань, а саме: вивчити історію становлення 
екологічної соціології; розглянути багатоманіття підходів до визначення понять 
«соціальна екологія», «екологія соціології», «інвайроментальна соціологія» та 
«екологічна соціологія»; визначити специфіку кожного з них; проаналізувати 
родові та видові характеристики та змістовні аспекти поняття «екологічна 
соціологія». 

Екологічна соціологія відносно молода галузь наукового знання, її 
офіційна інституалізація як наукової дисципліни почалася у 60-х рр. ХХ ст., 
коли досить чітко вималювалися контури та джерела екологічної кризи, і 
відбувалися масові виступи на захист природного довкілля [8, 9]. Почали 
вестися активні наукові дискусії з приводу завдання, предмета дослідження, 
методології екосоціологічного знання («Соціальна екологія» А. Холі, 
«Екологічний комплекс» О. Данкена та Л. Оноре та ін.), що підносили дану 
галузь знань на вищий дисциплінарний рівень [4, 387]. Але деякі елементи 
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соціально-екологічної теорії були закладені ще у 1920-х рр. теоретиками 
Чиказької школи [11, 384]. 

Основний внесок у становлення екологічної соціології зробили соціологи, 
які займалися проблемами сільського населення або працювали в суміжних 
сферах (наприклад, дослідниками питань життєдіяльності спільнот). Серед 
найбільш істотних перших праць у царині екологічної соціології 60-х – початку 
70-х років можна зазначити Д. Моррісона, Д. Фалда, Р. Беджа, С. Альберта та 
В. Ендрюса. Ланка соціологів, у коло інтересів яких входили соціологічні 
проблеми сільського населення представлена У. Берчем, у. Кеттоном, Р. 
Данлепом, А. Шнайбергом, Р. Гейлем та У. Файрі [8, 10].  

Західна екологічна соціологія виникла внаслідок поєднання кількох 
галузей досліджень. Її джерелами були: соціологія природних ресурсів 
(вивчення ресурсно-залежних спільнот); соціологічний аналіз ресурсно-
залежних спільнот; традиційні дослідження суспільних рухів (рух на захист 
навколишнього середовища); екологія людини [8, 10].  

Радянська екологічна соціологія формувалась за таких обставин: 
соціологи не мали доступу до необхідної інформації; будь-які конфлікти на 
екологічному ґрунті кваліфікувалися пануючою ідеологією як «пошуки 
ворогів» чи націоналістичних сил, ідеологія та політика «ліквідації коренів» 
[11, 384-385]. 

Екологічна соціологія у СРСР розвивалася передусім як субдисципліна 
соціології міста, а також соціальної психології, що вивчала свідомість та 
поведінку людей у міському середовищі. Пізніше до вивчення екологічних 
проблем звернулися соціологи – спеціалісти по масовим комунікаціям та 
громадській думці [11, 386]. Тому концептуальне ядро нової соціологічної 
субдисципліни формувалося в СРСР фактично за межами соціології.  

З кінця 80-х років спочатку в радянських, а згодом і в пострадянських 
соціологічних виданнях з'являється термін інвайронментальна соціологія 
(environment – навколишнє середовище; sociology – соціологія, наука про 
закономірності становлення, функціонування, розвиток суспільства.). 
Інвайронменталізм розуміють як «загальнотеоретичну і світоглядну орієнтацію, 
в центрі якої знаходиться взаємодія суспільства та соціальних утворень із 
середовищем мешкання» [8, 10]. Інвайронментальна соціологія оформилась як 
самостійна дисципліна тільки у 1992 році, що знайшло своє вираження у 
створенні у Міжнародній соціологічній асоціації Дослідницького комітету 
«Середовище та суспільство». 

В. Маричева використовує термін «інвайронментальна соціологія» для 
позначення галузі соціології, предметом якої є «взаємодія соціальних утворень 
із середовищем існування, різноманітні зв’язки соціальної системи із змінами 
матеріальних умов її життєзабезпечності»  [6, 543]. Об’єктом її є глобальна 
система біотехносоціосфери, а головною категорією є «екологічне» та його 
численні похідні (зокрема, екологічна поведінка, екологічна свідомість, 
екологічне виховання тощо).  

В свою чергу, М.Покровський використовує словосполучення 
«інвайронменталістська соціологія» для позначення галузевої соціології, яка 
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«вивчає взаємовідносини людини з навколишнім середовищем, яке об’єднує в 
собі природні і суспільні чинники, соціальні процеси та їх результати» [9, 47]. З 
його позиції, інвайроментологія вивчає не тільки вплив навколишнього 
середовища на людину, але й те, як саме людина зберігає, вдосконалює 
середовище своєї життєдіяльності.  

Загалом, виявляється, що головна проблема стосовно інвайронментальної 
соціології полягає у тому, як правильно перекласти це поняття. У англомовних 
країнах, звідки прийшла ця назва, інвейронменталісти та екологи мають різні 
соціальні та ментальні позиції. Це і обумовлює той факт, що на даний момент 
існує дві назви - «соціальна екологія» та «екологічна соціологія». 

У 60-х рр. ХІХ століття американський вчений Г. Марш вводить термін 
«соціальна екологія», трактуючи її як науку про вплив міського середовища на 
формування індивіда. Вже у 1970 році у Варні на Всесвітньому конгресі 
соціологів було «визнано» існування соціальної екології як самостійної галузі 
наук [4, 387].  

На думку американських соціологів у цій галузі Р. Данлепа та У. Кетона, 
нова соціологічна субдисципліна – екологічна соціологія - «стала до роботи над 
«соціальною екологією» - давно відомою галуззю соціології, яка пізніше 
звелася до традиційних уявлень і повернулася до відображення взаємодії 
соціуму з фізичним середовищем [8, 9]. 

Автори першого короткого соціологічного словника у СРСР вважають, 
що соціальна екологія – це «галузь знань, яка вивчає різноманітні аспекти 
взаємодії суспільства і природи». Цими аспектами вважаються 
«взаємовідносини між людськими співтовариствами і навколишнім 
географічним, просторовим, соціальним і культурним середовищем, прямий і 
побічний вплив діяльності людини на екосистеми, вплив соціального 
середовища на фізичне і психічне здоров'я людини, на генофонд людських 
популяцій» [2, 330]. Але даючи таке різностороннє, та у деякій мірі, 
невизначене тлумачення соціальної екології, автори зазначають, що її предмет 
не встановлений, і навколо нього ведуться дискусії.  

Сучасні дослідники визнають об’єктом соціальної екології взаємозв’язки 
між суспільством і природою, а предметом – головні закони і закономірності 
взаємодії в соціоекосистемі. Так, А. Салтовський у новітньому українському 
енциклопедичному словнику з соціології  зауважує, що соціальна екологія – це 
«інтегральна наука, яка вивчає основні закони і закономірності взаємодії 
суспільства і природи, з метою оптимізації і гармонізації їх взаємодії» [6, 309]. 

А. Нальотова розглядає соціальну екологію як галузь соціології, 
вважаючи, що предмет цієї науки повинен охоплювати «вивчення змін 
культури (духовної і матеріалізованої), загалом духовної сфери життєдіяльності 
суспільства під впливом навколишнього середовища і зворотного впливу на 
середовище [10, 897]. 

Таким чином, незважаючи на достатньо поширену в радянській та 
пострадянській науці традицію тлумачення соціальної екології як інтегративної 
науки, існують розбіжності щодо тлумачення її об’єкта і предмета, а відтак і 
розуміння її як соціальної або соціологічної науки.  
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О.Яницький у своїх працях спочатку використовував термін 
«інвайронментальна соціологія». Надалі у власному спецкурсі «Екологічна 
соціологія» виокремлює такі поняття, як соціальна екологія та екологічна 
соціологія. Він вважає, що предметом екологічної соціології є взаємодія 
соціальних і біофізичних систем, від локальних до глобальних [8, 15]. 

Згідно з Н. Пасько, екосоціологія – це розділ соціології, який досліджує 
«проблеми взаємодії суспільства і природи, людини і природи, а також вплив 
навколишнього середовища на живі істоти та їх взаємовідносини в екосистемі». 
Завдання цієї галузі соціології Н. Пасько розглядає як соціологічну концепцію 
екологічного розвитку сучасної цивілізації [6, 150].  

Отже, короткий аналіз соціологічних праць показує, що у науці 
відбувається змішування соціальної екології та екологічної соціології.  

Єдине, що визнається усіма дослідниками - це основні напрями вивчення 
соціології екології, які можна визначити як взаємодію складових: екологічна 
свідомість, екологічна культура та суспільно-екологічні дії, та кожна з цих 
ланок виконує свою специфічну роль у взаєминах із природою [4, 389].  

Підсумовуючи викладені підходи до тлумачення як соціальної екології, 
так і екологічної соціології, можна констатувати розбіжності у виділенні 
предмету і об’єкту дослідження, основних завдань тощо. 

Під соціальною екологію розуміють науку, що вивчає суспільство та 
навколишнє середовище, тобто досліджує взаємодію та взаємозв’язки 
людського суспільства та індивідів з природним оточуючим середовищем. 
Соціальна екологія розробляє наукові основи та нормативи управління 
соціально-екологічними системами, природокористування, охорони праці та 
здоров’я населення та ін. Тобто нею можуть займатися як і соціологи, так і 
філософи, психологи, педагоги та інші гуманітарії. А екосоціологією 
займаються виключно соціологи. Для них соціальне середовище є постійним 
контекстом досліджуваних міжособистісних стосунків. Вони досліджують 
практики взаємодії з природою, екологічну свідомість та цінності [3]. 

Якщо предмет соціальної екології окреслюється соціоекологічними 
законами, то для екологічної соціології в його ролі постають соціальні процеси 
у ході соціалізації природи [8, 17]. 

На думку О. Стегнія, було б доцільніше не «заганяти» соціальну екологію 
у рамки галузевої соціології або, навпаки, «розчиняти» екосоціологію в 
соціальній екології; набагато продуктивніше визнати існування в 
пострадянській науці двох базових підходів до соціального вивчення 
взаємовідносин суспільства і природи [8, 17]. 

Слід зазначити, що в Україні таке розмежування фактично відсутнє, 
насамперед з причини нерозвиненості екосоціологічного підходу, який 
переважно зводиться до досліджень наслідків чорнобильської катастрофи. 
Якщо говорити про вузівську науку, то в окремих вищих навчальних закладах 
України створені екологічні факультети або діють центри екологічних 
досліджень. Лише у Харківському університеті на соціологічному факультеті 
читають спецкурс з екологічної соціології.  
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У підручниках по соціології українських авторів викладення матеріалу по 
екологічній соціології, як правило, носить описовий характер, вміщує 
узагальнення. При цьому не чітко сформульовано відмінності між поняттями 
соціальної екології, екологічної соціології та інвайронментальної соціології [7, 
56]. 

Так, український соціолог В. Городяненко вважає, що соціологія екології 
– галузь соціології, яка досліджує специфічні зв’язки між людьми та 
навколишнім середовищем, особливості розвитку і функціонування соціальних 
спільнот, соціальних структур та інститутів в умовах впливу на їх 
життєдіяльність антропогенних екологічних чинників. Вона вивчає також 
закономірності соціальних дій і масової поведінки в умовах соціально-
економічної напруженості, механізми розв’язання конфліктів на фоні 
екологічної кризи. Головні її завдання полягають у вивченні закономірностей 
взаємодії суспільства і природи, досягненні збалансованості цієї взаємодії, 
отриманні достовірної соціально-екологічної інформації, з’ясування 
громадської думки щодо екологічних проблем та чинників, що їх породжують. 
У сфері її наукового інтересу – вплив довкілля на суспільство, формування 
екологічної свідомості, забезпечення участі громадян у реалізації державної 
екологічної політики тощо. До предметної сфери соціології екології належить і 
проблеми взаємодії суспільства зі штучним середовищем проживання людини. 

В. Городяненко дав визначення та визначив предмет та об’єкт даної 
галузі. Їх і прийнято вважати за основні в українській соціології. Не 
погоджуючись із цією позицією, О. Стегній вказує, що розгляд предмету та 
об’єкту соціології екології досить еклектичний, бо автор спочатку визначає 
предмет соціології екології, але потім, без будь-яких пояснень, каже про об’єкт 
екологічної соціології [7, 56-57].  

Отже, екологічна соціологія - це розділ соціології, що досліджує 
проблеми взаємодії суб'єкта соціальної реальності (людина, спільнота, 
суспільство) і природи та її наслідки в умовах впливу на суб'єкт антропогенних 
екологічних чинників. Формування екологічної соціології в Україні відбувалося 
значно повільнішими темпами та за складніших умов, ніж, наприклад, на 
Заході. Вивчення даної галузі і до теперішнього часу викликає багато дискусій, 
більшість з яких пов’язана з співвідношенням термінів «екологічна соціологія», 
«соціолога екології», «інвайронментальна соціологія» та «соціальна екологія», 
предметне поле яких ще чітко не встановлено. 
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ДИХОТОМІЯ ЛЮБОВІ ТА НЕНАВИСТІ В УКРАЇНСЬКОМУ 
СУСПІЛЬСТВІ 

Протягом усього періоду розвитку людської думки людства робилися 
численні спроби дослідження понять любові і ненависті, як частин єдиного 
цілого. Результати цих досліджень часто бували взаємовиключними. Фактом 
залишається те, що і до цього дня не вироблено остаточної концепції, яка 
описувала б дихотомію любові і ненависті: її походження, призначення та 
визначення. Разом з тим, дані поняття відіграють велику роль як у формуванні 
особистості людини, так і в її самореалізації, що надає створенню такої 
концепції особливу важливість. 

Ненависть і любов протилежні одне одному, є антонімами, що часто 
розглядаються відокремлено і сприймаються як взаємовиключні антитези. 
Однак, поняття любові і ненависті емоційно і логічно взаємопов'язані в різних 
культурах. Любов з ненавистю можуть розглядатися, як складові деякої єдності, 
і можуть одночасно поєднуватися в одній людині при амбівалентному 
ставленні до інших або до будь-якого об'єкта. Дихотомія любові і ненависті в 
близьких відносинах є однією з центральних ідей психоаналізу. 

Деякі етологи вказували на взаємозв'язок між любов'ю і ненавистю через 
зв'язок між фізіологічними і психічними механізмами, що забезпечують у 
тварин і людей здатність до близьких особистих відносин і здатність до агресії. 
Наприклад, Конрад Лоренц заявляв, що «Немає любові без агресії, але немає і 
ненависті без любові». 

У народній свідомості дихотомія любові і ненависті пов'язана з наявністю 
любові і ненависті до одного об'єкту, що відбивається, наприклад, у прислів'ї 
«Від любові до ненависті – один крок». Проте народна мудрість може бути 
оскаржена. Так, на думку філософа і психолога Еріха Фромма, в ненависть 
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перетворюється не любов, а лише нарцисизм закоханих, тобто «несправжня» 
любов. 

Аналіз дихотомії любов та ненависть можна побачити в роботах З. 
Фрейда, Е. Фромма, Ж. П. Сартра, Г. Лейбніця.  Фромм підкреслює, що любов і 
ненависть – не взаємовиключні почуття. Маркерами любові і ненависті 
виступають відповідно поняття творення і руйнування. Як зазначає Е. Фромм, 
«творення і руйнування, любов і ненависть не є інстинктами, існуючими 
незалежно один від одного. І те й інше є відповіддю на одну і ту ж потребу 
подолати обмеженість свого існування, і прагнення до руйнування неминуче 
виникає в тих випадках, коли не задовольняється прагнення до творення. 
Задоволення потреби у творенні веде до щастя, руйнівність - до страждання, і 
найбільше страждає сам руйнівник» [1]. 

Важлива світоглядна проблема - питання про взаємозв'язок абсолютного і 
відносного в любові і ненависті. Абсолютним моментом взаємодії в рамках 
любові і ненависті виступає динаміка, постійний перехід позитивних і 
негативних їх складових (емоційних станів суб'єкта, позитивних і негативних 
гендерних та інших вчинків) одна в одну.  

Методологічною основою нашої роботи стали історичний та комплексний 
підходи. 

Україна переживає нині досить скрутні часи. Тяжка економічна та 
політична ситуація призводить до подальшого зубожіння населення. І весь цей 
комплекс соціально-економічних проблем ускладнюється все більш глибокою 
культурною кризою, яка спричиняє духовну деградацію суспільства, втрату 
ціннісних орієнтирів і подальший моральний занепад нашого народу. Відомо, 
що культура і духовність це цивілізовані ознаки будь-якої нації, без яких вона 
взагалі не може існувати. Нація, в якій нівелюються духовні цінності приречена 
на загибель і це лише справа часу. Тому в цих умовах дуже важливою є 
активізація зусиль з підвищення духовного рівня українського народу, 
формування у нього стійкої системи глибоких морально-релігійних цінностей, 
оскільки саме вони складають основу мотиваційної сфери як особистості, так і 
суспільства в цілому.  

Менталітет нашого народу має жіночий образ, саме тому в національному 
характері українців можна виділити такі якості як емоційність, чуттєвість, 
мрійливість, любов до оточуючих. Ментальність українця спрямована на 
внутрішній емоційно-почуттєвий світ. Яскраво виражений духовний зв'язок 
українців з середовищем їх проживання. Помітно верховенство індивідуалізму 
над колективізмом, що відзначають практично всі дослідники цього феномена. 
Переважає верховенство емоційності над раціональністю, почуття над 
інтелектом, "серця" над "головою" - кардіоцентризм, особливо у філософії, про 
що досить багато говорять сучасні українські історики, філософи. Тобто 
українці все пропускають через своє серце.  

У своїй філософії кардіоцентризму Г. Сковорода акцентував увагу ролі 
серця як осередку душевного життя людини, як рушійної сили, що визначає 
шлях перетворення людини. Філософія серця, яка єднає віру і розум, беручи 
початок у філософії батьків церкви, істотною мірою відбилася в історії 
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української думки і чи не найбільш повно репрезентована у вченні 
Г.Сковороди. На думку Г.Сковороди, сердце є органом самопізнання і тією 
силою, що проводить людину шляхом самовдосконалення. Шлях самопізнання 
відрізняється від пізнання світу не лише об’єктом. Істотно, що мета 
самопізнання, з погляду Г.Сковороди, взагалі не може бути реалізована як 
інтелектуальний акт, вона втрачає гносеологічний характер. Надприродна 
реальність пізнається тільки в переживанні, а тому самопізнання є насамперед 
життєвий процес, що концентрує в людині енергію саморозвитку. Тому 
органом цього процесу є серце, а пізнання людиною себе є акт любові [2]. 

В даний час Україна переживає глибоку і всеосяжну економічну кризу, 
що триває вже близько 10 років. На даний момент в Україні існує ряд проблем, 
які значно впливають на життя українського народу. До останніх належить 
безробіття, криза освіти, зміна соціальної структури суспільства, 
неспроможність держави ефективно діяти при вирішенні питань, пов’язаних з 
соціальною допомогою населенню, загострюється соціально-демографічна 
ситуація, яку можна охарактеризувати як початок "соціального дефолту", 
зростає суспільно-політична напруга. За даними Інституту соціології НАН 
України половина мешканців держави вважають політичну ситуацію в країні 
напруженою, майже 32% - критичною, вибухонебезпечною, 35% 
співвітчизників вважають цілком можливими масові виступи громадян проти 
зниження рівня життя, а більше 33% з них висловили готовність особистої 
участі в цих акціях протесту.  

У такій складній ситуації в українського народі починає посилюватись 
таке почуття як ненависть. І не дивлячись на те що для ментальності українців 
характерна любов, ненависть стає на одному рівні з нею, а в деяких ситуаціях і 
вище любові. 

Полем наших подальших дослідницьких пошуків постає аналіз міри 
укоріненості у ментальних картах українців дихотомії любові та ненависті, її 
впливу на конструювання соціальної реальності, а також проявів у 
повсякденних практиках індивіда. 
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СИМВОЛІЧНИЙ ОБРАЗ ЖІНКИ В ІСТОРИЧНО-РЕЛІГІЙНІЙ 
РЕТРОСПЕКТИВІ 

Образ жінки у більшості релігій світу займає особливе місце. Символізм-
це характерна риса будь-якої релігії світу: через образи, знаки, мовні формули 
(молитви), виражається етична сутність релігійної доктрини. Головною її 
функцією є соціальний контроль. Тому кожна релігія створює систему 
образів,які втілюють у символічній формі зразки соціальної поведінки. Не є 
винятком і християнство. Жінка є символом, зразком найвищої земної 
досконалості, хранителькою, духовності, втіленням вічної краси, материнства, 
жіночності. 

У християнстві жінка – хранителька духовності є образ Діви Марії, яка 
символізує увесь трагізм людського існування. Також у християнстві «білий 
лебідь» – це символ Діви Марії, символ чистоти та милосердя (джерела). 

Водночас у християнській традиції існує дві протилежні тенденції у 
ставленні до жінки: їй поклоняються, в образі Божої Матері, вшановують жінок 
мироносиць, яким перший з’явився  Христос після воскресіння, шанують також 
жінок святих і великомучениць. 

Водночас догмати церкви, відкинувши біологічні першооснови , 
позбавили жінку життєдайної сили і зробили творцем чоловіка. Так як 
канонічна Біблія стверджує, що Бог створив Єву з ребра Адама. Жінка стала 
відгалуженням  чоловіка. Тоді як у язичництві ставлення до жінки як 
дарувальниці життя, було ідеологічною основою релігійного світогляду. Адже 
народження дитини вважалося дивом, що дарує безсмертя роду, свідченням 
первісної влади жінки над смертю, одвічним ворогом життя. 

Саме такий погляд відстоюють дослідники первісних етнорелігій світу, 
трактуючи позиції християнства. Ці теорії лягли в основу літературно-
художнього твору Д.Брауна «Код да Вінчі», який став яскравим прикладом 
вшанування і возвеличення жіночності.  

Основу цієї книги склали різноманітні джерела, у більшості випадків 
визнані церквою як єретичні. Головною причиною такої позиції є 
неоднозначність трактування  саме образу жінки, зокрема Марії  Магдалини. 
Автор розповідає легенду  про героїчні пошуки  священного Грааля ( який як 
стверджує церква є священною, дорогоцінною чашею життя). Браун, проводячи 
аналогію із стародавніми символами, доводить, що чаша схожа на певний вид 
посудини для пиття, насправді стародавній символ продовження роду – утроба 
жінки. Тобто Крааль – це символ жіночністі, та плодючісті, жіноче начало світу 
в цілому. А легенди та зображення на полотнах відомих митців – алегорія, що 
приховує справжню сутність наріжного каменю християнства, що суперечить 
офіційній доктрині католицизму. 

Чаша в легенді про Грааль – лише метафора, яка означає значно щось 
важливіше, не просто посуд  для вина, а фізичним втіленням його – є Марія 
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Магдалина. Таким чином пошуки священного Грааля, лейтмотив 
середньовічної літературі та лицарського руху взагалі насправді є пошуками 
втраченої священної жіночності споконвічного начала.  

Це з Євангелія від Марії Магдалини: 
І Петро сказав: «Чи й справді Спаситель розмовляв із жінкою без нашого 

відома? То тепер ми всі маємо слухати її? Він уподобав її більше ніж нас?» 
І Левій відповів йому: «Петре,ти завжди був запальний. Тепер, бачу, ти 

борешся з цією жінкою, наче з недругом. Якщо Спаситель вважає її достойною, 
то хто ти такий, щоб не визнавати її? Спаситель, безперечно, добре її знає. Тому 
й полюбив більше, ніж нас». 

Власне дане твердження підкріплено тим що у митців епохи Відродження 
існувала традиція метафоричного сприйняття сюжету картин. Тому досить 
багато мистецтвознавців вважає на своєму полотні «Таємна вечеря» Леонардо 
Да Вінчі зобразив саме Марію Магдалину образі Грааля, а не апостола Павла. 
Зобразивши Ісуса Христа, апостолів, які сидять за столом під час вечері, зліва 
художник зображає постать з фемінними характеристиками, відстань між ними 
– символічна чаша, священний Грааль, жіноче начало сущого. На е, зокрема, 
вказує знак в центрі картини, достатньо чітко прописана літера М. тобто 
Matrimonio, або Марія Магдалина. 

Чому потрібно було створювати подібну алегорію? Чому образ жінки 
набуває негативного забарвлення? 

Традиційне християнство вважає жінку ближчою до потойбічних сил, 
вона уособлення спокуси, створена з Адамового ребра, тобто з частини людини, 
не чиста і не повноцінна. Та найголовніше саме жінка, Ева, винна, бо через неї 
сталося вигнання з раю. 

Яскравим прикладом характеристики жінки як темної істоти знаходимо в 
найбільш химерній із всіх середньовічних праць в галузі демонології «Молот 
відьом» – або Hexenhammer (1486р.). Він був найпопулярнішим практичним 
керівництвом  для діяльності мисливців на відьом.  

«Молот», за офіційною версією, склали німецькі ченці ордена, – Яків 
Шпренгер  і Хайнріх Крамер  (відомий також як Генріх Інститоріс), викривачі 
єретиків в Рейнській області і на півночі Німеччини. Незважаючи на те, що їх 
власна поведінка викликала протести і звернення до папи, сам Інокентія VІІІ 
підтримав їх діяльність. 

У «Молоті», наприклад, схвалювалися найбезглуздіші забобони, що 
стосуються чорної магії і чаклунок, він сприяв організації тортур і страт тисяч 
невинних людей. The book addresses the reader with questions like: «Why are 
woman particularly susceptible to bad deeds?» - and concludes that «witchcraft is on 
the lusts, which insatible woman…so for her pleasure they are ready to deal with the 
devil».  Книга звертається до читача з питанням на кшталт: «Чому жінки 
особливо схильні до поганих вчинків?» – і робить висновок, що «чаклунство 
відбувається з похоті, яка в жінках ненаситна …тому заради її задоволення 
вони готові мати справу з дияволом». 

Невіра в чаклунство,  як це не дивно, теж є єрессю. The Bible says that 
witches exist and so: «Anyone who does not believe in sacred  scripture is the 
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establishment of a heretic». В Біблії говориться, що відьми, існують, отже: «Будь-
хто, хто не вірить в священне встановлення священного писання є єретиком». 

Шпренгер і Крамер підтверджують всі історії дій відьом, договір з 
Дияволом, переміщення, перевтілення, лігатуру, порчу, ворожіння і худоби – 
фактично найширше коло чародійств. Вважалося, що відьми мають  величезний 
вплив на сексуальне життя людей, тому часто в них бачили причину  
ненаситної пристрасті та безпліддя. Чаклунські обряди як, наприклад, 
обливання водою, щоб викликати дощ, або протикання воскової фігурки 
передбачуваної людини, ставали якби  сигналом дияволу, який здійснював 
задумане. 

Як писав Крамер, звинувачені у чаклунстві відьми піддавалися тортурам, 
поки не зізнавалися у всіх гріхах. «Молот» радив добиватися зізнань у 
чаклунстві в обмін на помилування. Така порада була корисна, звичайно, не 
відьмі, а суспільству, чиїм інтересам найбільше відповідало знищення 
чаклунки. Люди вірили цим обіцянкам і зізнавалися в чаклунстві, а пізніше 
зазнавали тортур. 

Аргументи, представляють собою фантастичне принесення логіки і 
здорового глузду  в жертву заздалегідь сформованої богословської концепції. 
Наприклад,слову жінка (femina) приписують походження від (віра) і minus 
(малий), а диявол (diabolus) – від dia (два) i bolus (смерть) – «Вбиваючий душу і 
тіло». 

У світі кожна річ складна; вона виявляє свою сутність лише в тісному, 
органічному  зв’язку  з іншими речами, яка постійно змінюється. Крім явних 
сторін, які лежать на поверхні мають і приховані сторони. Таємну ідею, 
приховану у глибині всіх навколишніх, а також і потойбічних явищ, можна 
розкрити, збагнути й відобразити. 

Релігія є одним з найбільш складних і суперечливих комплексів 
суспільного життя і насамперед існування як соціального інституту регуляції 
соціуму впродовж тисячоліть оповита таємницею. Їх зміст досить точно 
передає теза англійського професора політичної соціології Девіда А. Роберте 
стосовно змісту однієї з найбільших світових релігій: «Християнське життя є 
виявом благодаті, і його неможливо до будь-якої міри з’ясувати з допомогою 
законів природи або суспільства». 

Поява літературних джерел, що досить своєрідно трактують події з історії  
церкви  (Д.Браун, Дж. Роллінг, та ін ) є закономірним в сучасному світі де 
неймовірна кількість інформації рухається з величезною швидкістю і є 
практично неконтрольованою. А створювачі міфів завжди користувалися  не 
меншою повагою ніж пророки. 

На її основі виникає велика кількість міфів і легенд, що своєрідно 
інтерпретують історичні події. 
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ФЕНОМЕН СОЦІАЛЬНОЇ ПАМ'ЯТІ: НАУКОВІ ПОШУКИ 
ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЇ 

Існування та розвиток будь-якої спільноти забезпечується, значною мірою, 
передачею набутого минулими поколіннями досвіду, що пов'язаний не лише із 
навичками діяльності, але і зі специфікою реалізації комунікативних практик, 
визначенням критеріїв групової приналежності та виключеності, образів друзів 
та ворогів. Відповідно, особливої актуальності набувають дослідження 
феномена соціальної пам'яті, оскільки дозволяють проаналізувати специфіку 
закріплення, передачі та актуалізації образів минулого у колективній 
свідомості. 

Виокремлення соціальної пам'яті в якості самостійного предмета 
дослідження відбулося лише в середині ХХ сторіччя, однак фундаментальні 
основи аналізу пам'яті були закладені ще в класичних роботах античності 
(Аристотель, Платон), та надалі у працях філософів Середньовіччя 
(А. Блажений), в яких пам'ять розглядалась через призму часу, відбиваючи 
образ минулого. Механістичне розуміння пам'яті властиве Новому часу, коли 
вона ототожнювалась із дошкою, на який записується інформація (Д. Локк) або, 
навіть, із зовнішнім органом чуття (Т. Гоббс). Лише у ХХ столітті, розвиток 
теорій «колективної свідомості» вперше ставить питання існування соціальної 
пам'яті, як невід’ємного атрибута будь-якого суспільства. А. Бергсон звертає 
увагу на існування двох форм пам'яті, які мають принципово різні сутності: 
перша має всі ознаки навички і пов’язана із запам’ятовуванням (стихійним або 
примусовим) певного досвіду, який являє собою певну користь для особистості 
та суспільства. Другому типу пам'яті характерна реєстрація в формі образів-
споминів, що фіксовані у просторі та часі (прив’язані до місця та дати події)[1]. 
З початком аналізу другої форми пам'яті розпочинається дослідження 
соціальної пам'яті в соціогуманітарному знанні, оскільки саме розкриття 
феномена пам'яті через «подію» вказує на її соціальний контекст.  

Середина ХХ століття була ознаменована бурхливим розвитком теорії 
соціальної пам'яті. Побачила світ робота «Колективна пам'ять» одного з 
фундаторів французької школи дослідження пам'яті М. Хальбвакса. Багаторічні 
наукові пошуки М. Хальбвакса та його учнів дозволили їм дійти висновку, що 
на відміну від пам'яті конкретної людини, суб’єктивність колективної пам'яті 
забезпечується функціонуванням «колективних рамок пам'яті», під якими 
розуміються «знаряддя, якими користується колективна пам'ять для 
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відтворення таких образів минулого, що в даний період погоджуються з 
пануючими ідеями даного суспільства»[3, с. 30]. Соціальні рамки пам'яті 
покликані забезпечити єдність соціальної пам'яті спільноти з актуальним 
курсом розвитку і, відповідно, пануючими ідеями цієї спільноти. 

Особливої актуальності, на той час, набувають питання співвіднесення 
соціальної пам'яті та історії. У працях європейських вчених (М. Хальбвакса, 
П. Рікьора, Я. Ассмана, П. Нора та інших) одна за одною лунають тези щодо 
принципової відмінності пам'яті та історії. Підставою для їх розрізнення 
виступає важливість соціальної пам'яті у формуванні групової ідентичності, 
усвідомленні спадковості між поколіннями. Історія ж виступає варіантом 
логічного аналізу минулого, що констатує факт наявності відмінностей в 
історичному розвитку поколінь і, в той самий час, ставить під сумнів 
унікальність історичного розвитку.  

Подальші наукові дослідження феномена соціальної пам'яті визначалися 
пошуком механізмів її формування та конструювання. Колективом 
французьких дослідників, на чолі з П. Нора, було розроблено теорію, 
відповідно до якої функціонування соціальної пам'яті обумовлюється 
конструюванням та підтримкою «місць пам'яті». Вони являють собою «усіляку 
значиму єдність, матеріального чи ідеального порядку, які воля людей чи 
робота часу перетворили в символічний елемент спадщини пам'яті певної 
спільноти»[5, с. 26]. Так, образи видатних історичних постатей (Жанна Д’Арк, 
солдат Шовен), державних символів (Тріколор, Екзагон), організацій (Еколь 
Нормаль, Пантеон) втілюються у «місцях пам'яті», що обумовлюють 
інтерпретацію минулого виходячи із актуальних потреб спільноти. Дослідники 
доходять висновку, що місця пам'яті в різному ступені включають в себе три 
складові: матеріальну, символічну та функціональну. Подальшого розвитку 
концепт «місця пам'яті» здобуває у працях Ф.Б. Шенка, дослідження якого 
присвячене аналізу образу О. Невського в руській культурній пам'яті. 
Важливим висновком Ф.Б. Шенка щодо функціонування «місць пам'яті» 
вважаємо його тезу про збереження самого «місця пам'яті» навіть при 
радикальній зміні його змісту.  

Суспільні перетворення ХХ – ХХІ століття, глобалізаційні процеси, які 
подекуди ставлять під питання існування соціальної пам'яті спільнот, або 
навпаки, посилюють значущість автентичної пам'яті групи сприяють 
подальшим науковим пошукам науковців у галузях філософії, історії, 
психології та, беззаперечно, соціології. Соціальну пам'ять відносять до 
семіосфери (В. Жадько, О. Фостачук), розуміють як засоби накопичення та 
передачі інформації крізь покоління (В. Ликова, В. Колеватов), як соціальний 
інститут (В. Осипов, Я. Ребане). В центрі уваги дослідників постають питання 
комеморації та комеморативних практик (О. Рождественська, В. Семенова, 
О. Фостачук), а також випадки відсутності соціальної пам'яті (А. Лобанова). 
Російськими соціологами О. Рождественською та В. Семеновою були 
проаналізовані механізми функціонування комунікативних практик, що 
формуються в процесі меморизаторської діяльності на прикладі аналізу практик 
взаємодії учасників Афганської війни. Дослідниці доходять висновку, що 
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неспівпадання офіційного дискурсу та колективної пам'яті окремих груп 
призводить до виникнення соціальної травми у представників цих груп, 
наслідком чого є витиснення соціальних практик по збереженню соціальної 
пам'яті у самодіяльні. А. Лобанова стверджує, що відсутність соціальної пам'яті 
або її неспівпадання призводить до мімікрійного способу поведінки членів цих 
спільнот.  

Підводячи підсумки зазначимо, що до ХХ століття були закладені 
фундаментальні засади розуміння феномена пам'яті, що дозволили у 
подальшому, із розвитком концепцій колективної свідомості, проаналізувати 
пам’ять на соціальному рівні, яка пов’язана вже не з набуттям навичок, а з 
формуванням колективної ідентичності. Подальший наукові пошуки 
дослідників соціальної пам'яті були скеровані на аналіз співвіднесення образів 
минулого та актуального стану розвитку суспільства (концепт «соціальних 
рамок» пам'яті), способи існування образів соціальної пам'яті (концепт «місця 
пам'яті»), а також на варіанти відсутності, або неспівпадання соціальної пам'яті. 
Вважливим вважаємо напрямок дослідження соціальної пам'яті, пов'язаний із 
аналізом образів соціальної пам'яті, що визначають формування колективної 
ідентичності. 
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ТОПОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯКОСТІ ЖИТТЯ У МІСТІ 

Соціальний розвиток міста вирізняється соціоструктурними, 
топологічними параметрами, оскільки міський простір нерівномірно насичений 
об`єктами соціальної інфраструктури, а соціальне зонування міського 
населення підпорядковується своїм особливостям і закономірностям. Тому, 
досліджуючи якість життя як вимір соціального розвитку міста, необхідно 
проаналізувати взаємозв`язок топологічних параметрів міського простору із 
якістю життя. 

Отже, територіальне структурування міського простору, знаходячись у 
тісному взаємозв`язку із соціоструктурним, породжує специфічне явище 
соціального зонування міста та соціальної сегрегації. Соціальна сегрегація у 
місті породжує проблеми якості життя через нерівномірний доступ різних 
верств населення до соціокультурних, інфраструктурних ті інших видів 
суспільних благ. Дослідники з урбаністики відзначають, що в результаті росту 
та розвитку міст відбувається «стиснення» соціального змісту, тобто 
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«соціальної маси» [1; 2; 3]. У широкому розумінні, міська сегрегація 
проявляється у обмеженні вибору місця проживання. У міському соціальному 
просторі одні соціальні групи виявляються відокремленими від інших. Р. Парк 
акцентує увагу на тому, що «соціальні відносини тим чи іншим чином 
корелюють з просторовими відносинами, що фізична дистанція може виступати 
показником соціальної дистанції» [5]. Таким чином,  соціальна дистанція між 
групами відображається у дистанції просторовій. Феномен міської сегрегації у 
дослідженні якості життя як виміру соціального розвитку міста висуває на 
перший план економічні, етнічні, расові та культурні фактори. Отже, різні 
соціальні групи володіють різним економічним, етнічним, расовим та 
культурним потенціалом. Вони похідні від ступеню гомогенності соціальних 
спільнот (за Дюркгеймом, «соціальних мас» [4]). Соціальні спільноти 
складаються з людей, які характеризуються приблизно однаковими 
соціальними характеристиками. Однаковий соціальний статус, рівень освіти, 
дохід, стиль життя призводять до локалізації даної спільноти у соціальному 
просторі (наприклад, прагнення людей з приблизно однаковими доходами та 
економічним статусом до локалізації у окремому міському районі).   

Існуючи як просторова одиниця соціуму, місто набуває інтересу з точки 
зору просторової сегрегації, яка задає основні параметри для просторового 
втілення соціальних ієрархій і як наслідок-проекції соціального простору на 
площину розселення. Останнім часом у науковій літературі з урбаністики та 
досліджень міста робляться спроби розгляду нових тенденцій соціального 
зонування пострадянських міст, які відрізняються від досліджених раніше 
закономірностей розвитку та сегрегації простору радянських міст. Так, для 
вітчизняної радянської літератури були характерні ідеї щодо домінування 
фактора місця роботи в розселенні жителів міста і утворенні, таким чином, 
структури поселення у місті. А. Чешкова відзначає, що основними принципами 
формування структури міста у радянський період були: обмеженість простору 
міського поселення, просторова рівність у розподілі одиниць суспільного 
споживання, скорочення часу на подолання відстані між місцем роботи та 
місцем проживання, жорстке зонування використання територій та 
раціоналізація руху транспортних потоків. Ці принципи організації міського 
простору складали морфологію радянських міст, яка ще зберігається в деяких 
елементах структури міст сьогодення (пострадянських) [6].  

В цілому, морфологічна структура міста радянського періоду відповідала 
типовій моделі морфології соціалістичного міста, яку виділили Р. Френч та 
Ф. Хамільтон. Вона складалась приблизно с наступних зон: 1) історичний 
центр; 2) внутрішні комерційні, житлові та індустріальні локали (місця 
знаходження) капіталістичного періоду; 3) зони соціалістичного переходу або 
оновлення, в яких сучасне будівництво поступово заміщувало наслідувані 
сільські та міські елементи; 4) зона соціалістичного будівництва 1950-х рр.; 5) 
інтегровані соціалістичні спільноти, співтовариства та житлові райони 1960-80-
х рр.; 6) відкриті або ізолюючі великі виробництва зони; 7) виробничі зони та 
зони, які відносяться до них; 8) відкриті передмістя, туристичні зони, ліси [Див. 
по: 6, 17-18]. При побудові подібної просторової моделі міста враховувалось, 



43 

що соціальної сегрегації внаслідок уніфікованих просторових моделей не може 
існувати. Натомість фізична, або географічна сегрегація просторово 
дистанціювала функціонально відмінні зони (промислові, спальні райони, зони 
рекреації тощо).  

Структура соціального простору міста та соціоструктурні параметри 
міста, тобто поділ на окремі концентричні зони (центральні, периферійні 
житлові райони), знаходяться у тісному взаємозв`язку. Існування у місті певних 
„точок оберту” з найбільшою концентрацією життєвих ресурсів (торгівельних, 
культурно-розважальних закладів, ділових центрів, паркових зон тощо) 
зумовлює формування звичок місцевого способу життя, маршрутів 
пересування, специфіки людських контактів та комунікації у соціальному 
просторі міста. Аналіз топологічних характеристик якості життя у місті 
дозволяє дослідити, яким чином територіальна структура міста породжує 
специфічні соціальні процеси у суспільстві, і яким чином вони обумовлюють 
суб`єктивний бік якості життя як виміру соціального розвитку міста.  
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Криворізький факультет ЗНУ 

ВПЛИВ УМОВ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНТРАЦЕПТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ 
НА РЕПРОДУКТИВНЕ ЗДОРОВ’Я МОЛОДІ 

Проблеми репродуктивного здоров’я в останні десятиліття активно 
досліджуються представниками різних наук. Це пов'язано з явищами глибинної 
трансформації гендерних моделей поведінки які призвели до якісних 
перетворень у відносинах між чоловіками і жінками в інтимній сфері, що 
позначилося, насамперед, на процесах відтворення. Таким чином однією з 
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причин соціально-демографічної кризи сучасного соціуму є не лише зміна 
соціальних детермінант репродукції, установок дітності, домінантних мотивів 
дітонародження тощо, а й власне біосоціальна складова репродуктивної 
поведінки, пов’язана з суто фізіологічною спроможністю до якісного 
відтворення. Саме ця складова визначається як показник репродуктивного 
здоров’я. 

Стан репродуктивного здоров’я є невід’ємною складовою здоров’я 
людини і важливим чинником відтворення населення, що забезпечує сталий 
розвиток суспільства в цілому [1]. Однак більшість досліджень в цій сфері 
зосереджені на соціально-демографічних аспектах проблеми, тоді як питання 
статевого виховання та сексуальної культури відображені досить обмежено. 
Особливо хибною подібна позиція є у відношенні до молоді. Лібералізація 
поглядів на статеву поведінку призвела до деформації сексуальної поведінки, 
втрати моральних орієнтирів, що є підґрунтям погіршення репродуктивного 
здоров’я. Одним із найяскравіших індикаторів стану репродуктивного здоров’я 
є умови реалізації контрацептивної поведінки молоді. 

Більшість дослідників у сфері репродукції визначають контрацептивну 
поведінку як певну систему заходів метою яких є регуляція сексуальної 
поведінки на стадії планування сім’ї [1]. Однак, як переконливо доводить 
сучасний досвід, реалізація сексуальної поведінки не завжди здійснюється в 
межах розвитку життєвого циклу сім’ї. Сучасні підлітки, за даними опитувань, 
не вважають за необхідне обумовлювати реалізацію статевого потягу з 
народженням дітей, а тим більше зі створенням сім’ї. Водночас утворення сім’ї 
далеко не завжди пов’язано з народженням дітей, навіть у перспективі. Таким 
чином можна стверджувати що контрацептивна поведінка здійснюється в 
умовах реалізації сексуальної поведінки відповідно до параметрів 
легімітизованої у даному суспільстві сексуальної культури.  

Дана ситуація підсилюється факторами стереотипів рольової поведінки у 
галузі самозбереження, в бік зниження цінності індивідуального здоров’я, 
зокрема репродуктивного. Більшість дослідників ,у даній сфері, наголошують 
на тому, що пострадянському суспільстві зберігається тенденція до реалізації 
рольових функцій жінок в агресивних умовах [5]. Подвійна зайнятість, 
перенавантаження емоційними стресами та лигимітизоване суспільством 
негативне відношення до пильної уваги до власного здоров’я, навіть 
обов’язкові профілактичні огляди сприймаються сучасними жінками, як марна 
витрата часу, – призвела до негативних наслідків, насамперед у сфері 
репродукції. Так російські дослідники наголошують на наявності тенденції 
деструктивної експлуатації здоров’я, насамперед серед жінок, та формування 
девіантних стратегій поведінки уставленні до заходів щодо його підтримки та 
збереження [5]. 

Найбільшу небезпеку становлять на думку лікарів так звані кримінальні 
аборти. Фахівці у галузі гінекології визначають низку загроз провадження 
штучного переривання вагітності поза межами спеціалізованого лікувального 
закладу: 
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1) збільшення ризику виникнення ускладнень внаслідок недотримання 
вимог як щодо процедури так і до реабілітаційного періоду; 

2) провадження абортів не спеціалістами у галузі гінекології (звичайні 
медсестри, колишні акушерки, хірурги чи навіть терапевти); 

3) недотримання вимог щодо термінів хірургічного переривання 
вагітності, що само по собі  підвищує ризик не лише для здоров'я а й для життя 
пацієнтки; 

4) ризик розвитку різноманітних новоутворень після хірургічного 
втручання без належного попереднього обстеження пацієнтки. 

Окрім власне хірургічного напряму в сучасній абортивній практиці 
нажаль поширеним стає протиправне використання засобів екстреної 
контрацепції які призводять до порушень загального гормонального балансу 
організму жінки, відмови внутрішніх органів та ін. І це лише перелік 
фізіологічних наслідків аборту. Головною загрозою на думку сучасних лікарів 
постабортальний синдром який спричиняє значну шкоду особистості, фактично 
руйнуючи її зсередини [3]. 

Донедавна проблема абортів, особливо кримінальних, вважалася ознакою 
суспільств де більшість населення має надзвичайно низький рівень доходів та 
освіти. У більш благополучних з фінансової  та просвітницької точки зору 
країнах, де запроваджено заборону абортів, скажімо в Польщі чи Португалії, 
набирає обертів так званий абортивний туризм – жінка виїжджає до іншої 
країни де штучне переривання вагітності є процедурно спрощеним [4]. 

Одним з найбільш слизьких місць легалізації абортів є використання 
абортивного матеріалу в сучасній медицині, зокрема у фармакології та 
лікувальній косметології. Індійські фармакологічні концерни офіційно 
визнають що більшість з їх вакцин виробляють саме на основі абортивного 
матеріалу. В Україні ведуться широкомасштабні , офіційно останні п'ятнадцять 
років, дослідження в галузі використання ембріональних матеріалів, періодично 
спалахують скандали щодо правомірності дій лікарів в результаті яких 
відбулося переривання вагітності тощо. 

Широко застосовуються, в нашій країні, засоби екстреної контрацепції, 
які в усьому світі прирівняна до хірургічного втручання з метою переривання 
вагітності. Молоді українки із забезпечених сімей вважають ці пігулки мало не 
вітамінами і вживають їх навіть при статевих стосунках з постійним партнером. 
Подібна практика виникає на тлі низького рівня контрацептивної поведінки 
коли засоби контрацепції використовуються практично виключно жінками та 
без попередніх консультацій з лікарем. 

За даними соціологічних досліджень більше 30% дівчаток віком до 14 
років мають регулярні статеві стосунки, майже кожна третя з них вагітніє через 
нехтування елементарними правилами контрацепції, практично кожна друга 
має венеричні інфекції різного ступеню важкості основною причиною появи 
яких зміна сексуальних партнерів. Так за даними російських дослідників лише 
дві третини дівчаток підлітків, що проживають у місті, мають одного 
сексуального партнера, частіше значно старшого за віком. Показники по 
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сільській місцевості не менш красномовними 31% дівчаток та 55% хлопчиків 
мають кількох сексуальних партнерів одночасно [4]. 

Статистика свідчить що в Україні 53,6% вагітностей неповнолітніх 
завершуються абортом, і хоча масова частка таких випадків  істотно 
зменшилася порівняно з дев'яностими роками ситуація є далекою від 
позитивної, особливо на тлі зростання кількості самовільних викиднів, 
патологій репродуктивної системи викликаних ранніми вагітностями та 
невпорядкованим статевим життям [1]. Таким чином ставлення до аборту, чи 
інших засобів поривання вагітності в даній ситуації виступає маркером умов 
реалізації контрацептивної поведінки населення та ставлення до 
репродуктивного здоров'я в цілому. 

Занепокоєння викликає також той факт що впровадженню різноманітних 
державних програм у сфері контрацептивної поведінки значною перешкоджає 
не лише вкорінення стереотипів ставлення до статевих відносин, як найбільш 
закритої частини особистого життя, а й хаотичність та незбалансованість 
програм їх реалізації. Більшість таких програм спрямовані на роботу з так 
званими групами ризику – безпритульними, повіями та іншими соціально-
дезадаптованими верствами, і значно меншою мірою серед підлітків, 
студентської чи учнівської молоді. З іншого боку при аналізі їх змісту 
складається враження, що головною їх метою є розповсюдження засобів 
контрацепції, здебільшого сумнівної якості, тоді як просвітницькі завдання 
виступають додатковими, мало суттєвими умовами [2]. На тлі  низького рівня 
сексуальної культури практично усіх верств населення України така діяльність 
є мало корисною, і викликає безліч зауважень.  

Сучасна ситуація з програмами у галузі контрацептивної поведінки 
загалом нагадує позицію громадськості США в кінці 60-их, коли було 
заборонено впровадження програм сексуального виховання у загальноосвітніх 
закладах, як таку яка руйнує моральні підвалини суспільного устрою, розбещує 
молодь і загалом негативно впливає на суспільство [5]. Аргументи проти 
впровадження уроків сексуальної культури в сучасних українських школах 
практично ідентичні. Однак як свідчить досвід США подібна позиція 
призводить до тонізації сексуальної просвіти підлітків, зростання тенденцій 
сексуального нігілізму, поширення захворювань що передаються статевим 
шляхом та різноманітних сексуальних патологій.  

Таким чином аналіз ситуації дозволяє стверджувати що умови реалізації 
контрацептивної поведінки, зокрема серед підлітків, спричиняють значні 
порушення в репродуктивному здоров’ї, тому дана проблема потребує пильної 
уваги з боку як державних інституцій, зокрема у сфері освіти та медицини, так і 
громадськості. Оскільки "мимовільні помилки" допущені внаслідок браку 
інформації та традиційної сором’язливості притаманної сексуальній культурі 
старшого покоління, призводять до значних проблем з репродуктивним 
здоров’ям молоді в подальшому, що негативно впливає на здоров’я нації в 
цілому. 
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РОТАЦІЯ ЕЛІТ В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ 

Соціально-економічні трансформації українського суспільства 
актуалізують потребу в дослідженні процесів та механізмів становлення нових 
владних еліт. На пострадянському просторі, де інститут державної влади 
відіграє значну роль у суспільстві, головними акторами є владні політичні 
еліти.  

В умовах становлення української державності суттєво зросла суспільна 
роль та політичні функції політичних еліт. 

Терміном “еліта” позначають провідні верстви у суспільстві, які 
здійснюють керівництво у певних сферах суспільного життя. Залежно від того, 
які функції виконує еліта в суспільстві, її поділяють на економічну, духовно-
інтелектуальну, політичну. Політична еліта – це організаційна група, яка 
здійснює владу в суспільстві і бере участь безпосередньо чи опосередковано у 
прийнятті та організації виконання політичних рішень. 

Політична еліта відіграє надзвичайно важливу роль у досягненні 
політичного успіху і соціально позитивної спрямованості політичних процесів. 
Зумовлено це тим, що вона уособлює найважливіші риси політики: владу, 
авторитет, вплив, керівництво, представництво і відображення суспільно-
політичних інтересів. 

Механізм ротації тісно пов’язаний з процесом рекрутування еліти. Під 
рекрутуванням у політології розуміється процес відбору і просування людей в 
активне політичне життя. У свою чергу, ротацію еліти доктор політичних наук 
М.Ф. Головатий визначає як поступову зміну, переміщення осіб у складі 
виборного органу, що  використовується з метою вдосконалення кадрової 
роботи, підвищення ефективності, поліпшення результатів праці. 

Ротація еліти це заміна і заповнення еліти в результаті рекрутування 
нових людських ресурсів. До числа основних інституціональних  каналів 
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рекрутування еліти відносять державний апарат, органи місцевого 
самоврядування, політичні партії, армію, систему освіти, релігійні організації. 

Розрізняють наступні види ротації еліт: 
- часткова (в цьому випадку відбувається неповна заміна політичної 

еліти, до влади проходять нові люди, але має місце і стара політична еліта); 
- повна (при повній ротації – відбувається кардинальна зміна еліт). 
Для України ротація еліт є життєво важливою. Саме зміна політичної 

еліти і прихід до влади нових людей, дають можливість виходу розвитку нашої 
держави на якісно новий рівень. Поряд з цим ротація еліти сприятиме виходу 
країни з політичної кризи та підвищить рівень довіри громадян до політичної 
еліти. 

Отже, ротація еліти є тим, що забезпечує стабільне існування суспільства 
і нормальне функціонування політичної системи в цілому, тому для України, в 
її умовах, ротація просто необхідна.  
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СОЦІОМЕНТАЛЬНИЙ ПОРТРЕТ ПРОМИСЛОВОГО МІСТА 
(НАПРЯМИ СОЦІОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ) 

Сучасне урбанізоване суспільство створює свою особливу систему 
взаємовідносин. Особливо умов яскраво це демонструють умови 
функціонування  промислового регіону, що накладають особливий відбиток на 
поведінку мешканців міста в професійній, рекреаційній чи побутовій 
діяльності. Сучасні темпи урбанізаційних процесів визначають не тільки сам 
процес утворення міст, а й специфіку поведінки його мешканців. Сучасний етап 
розвитку українського суспільства знаменує перехід від старого типу 
розселення – точковий місто-село – до нового – агломераціях і урбанізованим 
районам [1]. Саме функціонування міст має як загальні, так і специфічні 
проблеми. Для всіх них першорядне значення набули адаптація приїжджаючих, 
громадське та навколишнє середовище, розвиток сучасного житла, раціональна 
організація повсякденного життя людей. 

Істотною проблемою сучасності також є тенденція за якої умови 
промислового регіону суттєво впливають на загальну соціальну обстановку 
сприяючи поширенню девіантної поведінки та нагнітанню агресії серед 
мешканців внаслідок концентрації зразків негативної поведінки в площині 
міського простору. 

Становленню соціології міста сприяли емпіричні дослідження у США в 
20—30-ті роки XX ст. (Р. Парк, Е. Берджесс, P. і X. Лінд, Р. Маккензі) 
відбувалося саме внаслідок значного зацікавлення регіональними державними 
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службами в питаннях інтенсифікації конструювання міського простору в 
умовах полі етнічного соціуму[2]. Її теоретичні засади перекликаються з 
традиціями М. Вебера, К. Бюхера і Г. Зіммеля [3]. Серед українських соціологів 
дослідженням міста займалися Г. Безсокирна, Н. Побєда, І. Попова, І. Прокопа, 
Л. Шепотько та ін. [3]. 

Мета практичного дослідження виступає виокремлення детермінант 
соціокультурно-культурних характеристик які виступають домінантною 
особливістю організації міського простору, які безпосередньо впливають на 
поведінку мешканців міста. Адже не лише людина «проживає» місто, а й місто 
формує людину. Вписана у ландшафт, оточена характерною саме для цього 
міста архітектурою, певним стилем міста, оповита інформаційними потоками, 
що тут циркулюють, людина набуває рис, притаманних мешканцям саме цього 
простору [3]. Своєрідне поєднання специфіки території з просторовими 
практиками та знаками репрезентації породжує мешканця певного міста. Саме 
тому ми вирізняємо «киянина», «львів'янина», «харків'янина», «донеччанина» 
тощо. Для кожного з них «своє» місто буде особливим, неповторним, своїм, 
формуючи тим самим міську ідентичність, що врешті-решт стає основою 
розрізнення мешканців різних міст. 

Не тотожними є адміністративні та природні межі мають і райони міста, 
які не тільки не співпадають територіально, а ще й часто переназиваються 
(перекодовуються) мешканцями міста. Тож очевидно, що тут ми стикаємось з 
чимось суб'єктивним – віддзеркаленням міста у свідомості його мешканців, 
наповненням його як матеріальними, так і нематеріальними ознаками 
приналежності, різноманітними орієнтирами, моделями поведінки тощо. У 
цьому зв'язку місто постає перед нами як результат комунікації певних груп 
його мешканців, що й утворює неповторний та унікальний простір міста. 

Інтерес європейських дослідників більше зосереджувався на пошуку 
ключових критеріїв та чітких індикаторів структурування міста. В українській 
соціології проблематика структурування міста ще не має значної бібліографії, і 
хоча нині маємо цікаві дослідження міської ідентичності, престижу місця, 
ментальних карт деяких обласних центрів, загалом згадки про організацію 
простору міста рідко коли виходять за межі демографічної та економ-
географічної проблематики.  

М. Вебер місто вважав складним комплексом явищ, конкретним 
історичним утворенням, сформованим на перетині складних соціально-
політичних і військових процесів. Воно має складну соціальну структуру[2], (у 
ньому живуть як виробники, так і споживачі), яскраво виражений торгово-
промисловий характер. Населення міст особисто незнайоме між собою, зайняте 
неземлеробською працею, здебільшого різноманітними промислами; саме в 
містах сконцентровані управлінські функції. Г. Зіммель вивчав особливість 
міських форм життя, приділяючи особливу увагу основним формам соціальної 
взаємодії — соціальному розшаруванню, конкуренції, безтурботному 
ставленню до навколишнього середовища, соціальній диференціації тощо. 
Якщо Вебер охарактеризував місто як соціальний інститут, то Зіммель розкрив 
соціальні аспекти міського життя, функціональність міських контактів. Обидва 
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вони визнавали безособовість (анонімність) міського життя, існування 
бюрократії, наявність раціональних процесів ринку як його головних елементів 
[2].  

Як особлива галузь, соціологія міста оформилась у межах чиказької 
школи (20—30-ті роки XX ст.). Її лідери — Р. Парк, Е. Берджесс, Л. Вірт  
головне завдання вбачали у віднайдені механізмів просторової організації 
міста, уявляючи його соціальною лабораторією, в якій можна вивчати людську 
природу і зміст суспільного життя. Міську спільноту розглядали вони як 
мозаїку різних соціальних груп, кожна з яких претендувала на певну 
територіальну зону.  

У 60-ті роки в західній соціології сформувалася критична школа, яка 
особливу увагу приділяла аналізу причин нерівності й структурних конфліктів 
у містах; а у 80-ті роки у західній соціології переважали дослідження впливу 
нових технологій на розвиток міст, різних аспектів урбанізації [3].  

Як бачимо, соціологи-урбаністи, так само, як і представники 
географічних й економічних дисциплін, аналізуючи просторову організацію 
міста, виходять з її самодостатності і первинності стосовно соціальних 
характеристик того чи іншого її структурного елемента. Усі математичні, 
економічні, географічні, урбаністичні моделі організації простору, виведені з 
транспортного, цінового, екологічного та інших факторів, успішно можуть 
слугувати основою для побудови моделей просторового розміщення соціальної 
структури.  

Спосіб життя урбанізованих територій є більш анонімним, на відміну від 
сільської місцевості; у місті надзвичайно складно зберегти однорідність 
населення. Тож неминуче формуються різноманітні стилі життя. 

Саме цим, міським способом життя, його особливими умовами 
породжуються соціальні групи з власною культурою та характерним типом 
особистості. Важливу роль у формуванні «обличчя» міста справляє міграційний 
чинник. 

Соціоментальний підхід, специфіка та основні можливості його 
застосування до вивчення та пояснення процесу управління дедалі більше 
набувають значення в науковому середовищі. Це не в останню чергу зумовлено 
тими глибокими трансформаційними процесами, які відбуваються сьогодні в 
світі та несуть на собі відбиток інтеграційних та глобалізацій них тенденцій. 
Ми живемо в світі де культура та її різноманітні форми і прояви набули не 
тільки самостійного статусу, а й відчутного значення у процесі формування 
суспільних відносин та суспільної взаємодії. Отже доцільно використати саме 
соціоментальний підхід для вивчення міського простору, він дозволить 
розглянути те, що здебільшого випадало з поля зору дослідників міста, які 
працювали за класичною схемою. 

Соціологічний аспект вивчення ментальності полягає у тому, щоб через 
опис соціальної ситуації, в якій знаходяться люди, зрозуміти мотиваційну 
складову їхніх дій, сформулювати повсякденні устремління та спрогнозувати 
можливі результати їх діяльності. 



51 

На основі аналізу методологічних стратегій вивчення міського простору 
ми прийшли до висновку що найбільш оптимальним варіантом є застосування 
порівняльного дослідження з використанням декількох методик (анкетування, 
проективна методика та метод візуалізації). Саме сукупність різноманітних 
методик дасть нам змогу найбільш глибоко розглянути досліджувану 
проблематики та визначити сутнісні характеристики умов формування міського 
простору промислового міста. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА ЯК ІНСТРУМЕНТ  УПРАВЛІННЯ 
ПЕРСОНАЛОМ 

Сучасні керівники розглядають культуру своєї організації як потужний 
стратегічний інструмент, що дозволяє орієнтувати всі підрозділи й окремих 
індивідів на загальні цілі, а також мобілізувати ініціативу співробітників і 
полегшувати продуктивне спілкування між ними [1, 530]. 

 Від організаційної  культури, як  інструменту  управління  персоналом,  
залежить формування кадрового складу, підтримання працездатності  
персоналу й  реформування організації. Оскільки організаційна культура 
впливає на формування кадрового складу, то можна відмітити, що вона  дуже 
пов`язана  з кадровою політикою організації.   

Організаційна культура підприємств направлена на залучення 
висококваліфікованих працівників, забезпечення трудової адаптації персоналу 
до організаційних й управлінських нововведень,  створення   умов для 
максимальної довіри робітників до дій керівництва. Від організаційної  
культури залежить рівень  професійних вимог до кадрів, що, в свою чергу,  
впливає на  визначення  якості персоналу; особливості адаптації  нових 
робітників до нового колективу й праці завдяки організаційним ритуалам, 
обрядам,формальним і неформальним нормам і цінностям. 

В сучасних ринкових умовах велике значення має підтримання 
працездатності персоналу, адже від неї залежить якість праці і врешті решт 
якість кінцевого результату праці робітників.  Тому організаційна культура 
сучасних підприємств орієнтована на створення таких умов, за яких робітники 
могли б більш продуктивно працювати і менше втомлюватись.  

Для створення таких  умов керівники повинні проводити  атестацію 
персоналу, розробити програму стимуляції праці. 
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Організаційна культура значно впливає на сприйняття персоналом  
реформування організації. Коли адміністрація знаходиться у кризовій ситуації 
(у випадках, коли організація на деякий час втрачає конкуренті переваги чи 
відбувається зміна напрямків діяльності підприємства) від організаційної 
культури  залежить, чи буде розповсюджуватись  паніка серед робітників, і чи 
буде виникати  опір з боку персоналу. 

Важливою особливістю організаційної культури, як інструменту 
управління персоналом, є те, що формуючи стійкі духовні зв`язки і комунікації 
усередині організації, вона створює внутрішній потенціал нематеріальних 
активів, за рахунок яких  організація  зможе вижити в умовах  кризи 
(наприклад, за допомогою командного духу персоналу, його відданості 
організації) і розвиватися  (за рахунок високої кваліфікації працівників, власних 
розробок тощо).  

Організаційна культура дає можливість  реорганізовувати, 
самоорганізовувати процеси, структури організації відповідно до ситуації, що 
змінилася. Змінюючи певні складові організаційної культури можна сприяти 
швидкому пристосуванню організації до незвичних для неї умов [3, 71]. 
Завдяки соціалізуючій функції організаційної  культури можливо впливати 
певним чином на  свідомість і поведінку  робітників для більш швидкого 
досягнення організаційних цілей [2, 185]. 

  Таким чином, організаційна культура відіграє дуже важливу роль у 
житті організації. Вона може заміняти  формальні, офіційні механізми 
керування  в організації, спрощувати рішення конкретних  завдань, задавати 
цільовий орієнтир (обмежувати способи досягнення цілей), тому керівники 
повинні серйозно сприймати культуру свої організації і працювати над її 
формуванням або зміною у бажаному напрямку. 
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ДОМАШНЄ НАСИЛЛЯ ЯК ПРОЯВ 
ДЕСТРУКТИВНОЇ СІМЕЙНОЇ ПОВЕДІНКИ 

На сьогоднішній день однією із актуальних проблем розвитку 
суспільства постає проблема насилля. З кожним роком підвищується 
агресивність і жорстокість насильницьких злочинів збільшується і тяжкість 
наслідків. Проблема насилля відображає дисгармонію, яка існує у 
взаємовідносинах у суспільстві. 
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Як прадавній соціальний інститут, сім'я є базисом суспільства, 
початковим ступенем соціалізації людини, тією первинною формою, яка 
якісно відрізняє соціум від зграї тварин [2]. Як і будь-який громадський 
організм, сім'я розвивається і видозмінюється разом із суспільством, по-
своєму реагуючи на виклик часу, відповідаючи на громадські потреби і 
роблячи на них свій, особливий, тільки їй властивий, вплив. 

Сім'я повинна служити системою підтримки прав і свобод кожного її 
члена забезпечуючи економічний, соціальний і фізичний захист. Проте на 
сьогодні насильство є страшною і прихованою реальністю багатьох сімей. 
Існуюча думка про те, що сімейне насильство – явище нове, народжене 
економічними і громадськими змінами темпом життя, що прискорюється, і 
новими стресами, є міфом. Явище це зародилося в глибокій старовині роду 
людського одночасно із зародженням інституту сім'ї. 

За статистикою найуразливішими в ситуації сімейного насильства є 
жінки і діти, вони складають 70% усіх жертв тяжких насильницьких посягань, 
здійснених в сім'ї. Діти, престарілі, інваліди, не здатні захистити себе 
внаслідок залежного положення в сім'ї, складають щорічно більше за третину 
усіх убитих на ґрунті нездорових сімейно-побутових стосунків.  

Сім'я зазнала численні зміни на шляху до сучасного її стану у 
цивілізованому світі. При цьому видозмінювалося і насильство одного члена 
сім'ї над іншим зберігаючи різноманіття, властиве різним релігійним 
системам, національним, культурним і іншим традиціям, законам і моральним 
правилам. Проте тепер в сучасному суспільстві насильство належить 
кваліфікувати, як порушення основних прав і свобод людини закріплених 
національним і міжнародним законодавством, оскільки насильство у будь-
яких його проявах не сумісно з принципами функціонування демократичного 
суспільства і правової держави. 

У широкому сенсі під сімейним насильством слід розуміти будь-які 
умисні дії одного члена сім'ї проти іншого, якщо ці дії порушують права і 
свободи члена сім'ї, як громадянина і людини. 

На індивідуальному рівні насильство визначається як дію на поведінку 
особи, що безпосередньо обмежує можливість вибору його бажаного варіанту 
поведінки, шляхом спричинення страждань фізичного і психічного характеру. 

Сімейне насильство – це цикл фізичної, психічної, духовної і 
економічної дії, що повторюється зі збільшенням частоти, з метою контролю, 
залякування, навіювання почуття страху. Це "хронічні" ситуації у яких одна 
людина контролює або намагається контролювати поведінку і почуття іншого, 
внаслідок чого може бути причинна психологічна, соціальна, економічна, 
сексуальна або фізична шкода [5].  

Насильство може викликати різні порушення, такі як порушення в 
пізнавальній сфері, а також розладу апетиту, сну; зловживання наркотиками, 
алкоголізм; мимовільне відтворення травматичних дій в поведінці; безліч 
соматичних скарг. 

Порушення, що виникають після насильства, зачіпають усі рівні 
людського функціонування, які призводять до стійких особових змін. 
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Окрім безпосереднього впливу пережите насильство може призводити 
до довгострокових наслідків, що частенько впливають на усе подальше життя. 

Але не дивлячись на те, що ця проблема є однією із найгостріших і 
найбільш розповсюджених соціальних проблем, інформації о причинах 
виникнення і масштабах поширення домашнього насилля катастрофічно 
бракує. Так, як вторгнення в життя сім’ї, розцінюється, як зазіхання на 
приватне життя. І самі постраждалі від насильницьких дій, а це у більшості 
своїй діти та жінки замовчують про випадки насилля у своїй сім’ї. Таким 
чином поведінка у сім’ї є найбільш закритою для механізмів суспільного 
контролю. Так у ч. 1 ст. 32 Конституції України закріплено, що ніхто не може 
зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя [4]. 

Домашнє насилля – це серйозна соціальна проблема, витоки якої лежать 
у прояві деструктивної сімейної поведінки. Насилля у сім’ї не виникає 
випадково, а як правило випливає як слідство деструктивної сімейної 
поведінки. Відхилення у сімейній поведінці призводить до конфліктів, які з 
часом можуть призвести до насильницької діяльності. 

Домашньому насиллю присвячені дослідження М.Котлера і Р. Чейза, 
З.Ецзинковитц і Е.Бушбайндер, Ч. Хана.  

За останні десятиліття в Україні спостерігається розробка окремих 
питань сімейного насильства в дослідженнях Ю. Якубова, Н. Лавриненко, М. 
Московка, О. Балакірєвої. 

В Україні проблема домашнього насилля існує в латентній формі, це 
пояснюється нашим менталітетом. Тобто багато жінок стикаються з 
проблемою насилля у сім’ї, але більшості соромно говорити про це, або 
жертви насилля не знають у яку організацію звертатись за допомогою. 

Сьогодні проблема домашнього насилля привертає увагу вчених – 
демографів, психологів, соціологів – саме до вивчення засобів попередження 
та профілактики проявів домашнього насилля. Найбільш страждають від 
жорстокої поведінки діти, престарілі, інваліди, не здатні захистити себе 
внаслідок залежного положення в сім'ї. Виходячи з актуальності цієї теми, ми 
провели емпіричне соціологічне дослідження на тему «Вивчення відношення 
суспільства до відхилень у сімейній поведінці». 

Метою даного практичного дослідження є визначення проявів 
насильства в сім'ї, можливих заходів профілактики і відношення суспільства 
до насильницької діяльності у сім’ї.  

Об’єктом за носієм дослідження виступає: 
на І етапі – група експертів – працівники системи внутрішніх справ 

(дільничні інспектори Жовтневого, Саксаганського та Дзержинського районів 
м. Кривий Ріг) 

на ІІ етапі - населення промислового регіону (обсяг вибіркової 
сукупності 160 чоловік, вибірка квотна з елементами ймовірності). 

Предметом дослідження виступає домашнє насилля як визначальна 
характеристика деструктивних розладів сімейної поведінки. 

У ході дослідження були отримані дані за такими індикаторами як: 
- Визначення домашнього насилля. 
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- Форми реалізації домашнього насилля. 
- Ставлення до проявів домашнього насилля . 
- Умови запобігання домашнього насилля. 
- Форми боротьби домашньому насиллю. 
- Санкції та контроль 
Узагальнюючи результати наукового дослідження можна казати, що 

відношення населення до домашнього насилля в цілому негативне і є 
актуальною проблемою сьогодення. Хоча чоловіча половина населення 
вважає, що актуальна вона лише для неблагополучних сімей. За результатами 
дослідження видно, що пересічному населенню бракує інформації по даній 
проблемі так, як проблема сімейного насилля вважалась довгий час 
"приватною справою" сім'ї і була досить закритою, і лише впродовж останніх 
40 років про цю проблему говорять як про проблему цілого суспільства. Тому 
респонденти не знають про існування різних форм домашнього насилля, це 
свідчить із того, що більшість учасників дослідження обирали фізичне і 
психічне насилля, а інші види залишали без уваги. Основними об'єктами 
домашнього насильства, на думку учасників дослідження, є жінки і діти, 
внаслідок залежного положення в сім'ї. Без уваги залишились літні люди, хоча 
проблема зневажливого відношення і насильства відносно літніх людей в сім'ї 
існує і потребує більшої інформованості населення України. За даними 
дослідження рівень інформованості населення про соціальні служби, які 
надають допомогу жертвам насилля знаходиться на низькому рівні. Жінки хоч 
і знають про існування таких організацій, але ці знання дуже поверхневі. 
Жертви насилля, не володіючи інформацією про громадські організації, які 
можуть їм допомогти, не знаючи своїх прав і законів – залишаються зі своїми 
бідами один на один. Також в українському суспільстві існує недовіра до цих 
служб, можливо за браком інформації, але більшість респондентів вважають, 
що жодна соціальна організація не може надати реальної допомоги жертвам 
домашнього насилля. 

Література 
1. Антонов А.И., Медков В.М. Социология семьи. Учебник. М.: Изд-во МГУ, 
1996. (эл.версия в библиотеке НФИ КемГУ) 
2. Гегель Г.В. Философия права. М., 1990. С. 210. 
3. Конституція України  
4. Солодников В. В. Социология социально–дезадаптированной семьи. – СПб.: 
Директ, 2007. – 384 с.  
5. Социологический энциклопедический словарь. М.: Норма: Норма-ИнфраМ, 
2000. – 480 с.  

 



56 

Сoловова Юлія  
студентка 6 курсу Криворізького фак-ту ЗНУ 

Наук. кер.: викладач Лаже О.В. 

РОЛЬОВИЙ КОНФЛІКТ ГЕНДЕРНОГО ОБРАЗУ 
СУЧАСНОЇ ЖІНКИ 

Запитання, які пов’язані з особливостями статі людини та психологічними 
відмінностями в останній час часто входять до числа найбільш активно 
обговорюваних в суспільстві. Тому що роль чоловіка та жінки в суспільному 
середовищі зазнає значних змін. Фатальне протиставлення чоловіка як «пана», 
«голови» жінці як другорядній істоті, створеній з ребра Адама, якоюсь мірою є 
причиною дисгармонійного суспільного устрою, соціальної нерівності 
чоловічих і жіночих ролей. Сучасні жінки змінюють стандартні уявлення про 
їхню роль та образ в суспільстві. 

Обговорення мужності і жіночності та їх співвідношення ми можемо 
знайти у К. Маркса і Е. Дюркгейма, Г. Зіммеля і Т. Парсонса, Ю. Габермаса та 
П. Бурдьє, Є. Гідденса і Н.Лумана, І. Гофмана та Г. Гарфінкеля, М. Вебера, Дж. 
Голдторпа, Є. Головахи,  Т. Заславської, В. Ільїна, Р. Кромптона, О. Куценко, С. 
Макеєва, С. Оксамитної, П. Сорокіна, Н. Тихонової, Бр. Тьорнера та інших 
[2,5]. 

Серед авторів, які працюють у руслі соціологічного аналізу гендерних 
відносин, заслуговують уваги роботи C. Аккера, Р. Коннелa, P. Кромптона, 
Дж.Ріглі , С. Уолбі, К. Уоллеса, П. Еботта, Дж. Еспін-Андерсена. 

Аналіз соціального статусу жінок у різних сферах життєдіяльності 
українського суспільства представлений сьогодні багатьма дослідниками. 
Проблеми гендерної нерівності і різних аспектів становища жінки 
розглядаються такими авторами, як О. Балакірєва, В. Довженко, І. Демченко, Т. 
Журженко, О. Забужко, О. Іващенко, К. Карпенко, А. Лантух, В. Лапшина, Є. 
Лібанова, О. Луценко, О. Макарова, І. Мироненко, С. Оксамитна, В. Онікієнко, 
С. Павличко, О. Піщуліна, М. Рубчак, Л.Смоляр, В. Суковата, В. Фесенко, Ю. 
Якубова, О. Яременко та інші [1,2,4].  

Для демографічного аналізу слід зауважити, що загалом на планеті 
частіше народжуються хлопчики (106 проти 100 дівчат). Ця перевага має 
компенсувати ризик смерті ембріонів та малюків чоловічої статі. Втім кількість 
жінок більша через вищу смертність серед чоловіків усіх вікових груп, а в 
нашій країні особливо середнього віку (30-40 років). За даними відділу ООН з 
народонаселення, 49,7% світового населення – жінки (3132342000 жінок і 
3169122000 чоловіків). В Україні протягом багатьох років співвідношення між 
чоловіками та жінками залишається постійним: жінок – 54 %, чоловіків – 46%. 
Всеукраїнський перепис населення 2001 року зафіксував деякі зміни у його 
статевій структурі. У 2001 році кількість чоловіків становила 22 млн. 441 тис. 
осіб, або 46,8 % від усього населення країни, жінок – 25 млн. 16 тис. осіб, або 
53,7%. Диспропорція у статевій структурі склалася історично ще в 30 роках 
минулого століття. Окрім того, середня тривалість життя у жінок вища, ніж у 
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чоловіків, приблизно на 5 років, що також пояснюється як біологічними, так і 
соціальними відмінностями статей[2]. 

Якщо говорити про реальне становище жінок у світі, серед незаможних 
переважну більшість складають саме жінки. Жінки становлять найбільше число 
неписьменних; в період 1970 – 1985 рр. їх кількість зросла з 543 до 597 млн. В 
Азії та Африці жінки працюють на 13 годин на тиждень більше, ніж чоловіки, і 
в більшості випадків їхня праця не оплачується. У світовому масштабі 
заробітна плата жінок на 30-40 відсотків менше, ніж у чоловіків, що виконують 
ту ж роботу. Жінки займають 10-20 відсотків управлінських і адміністративних 
посад у всьому світі і менше 20 відсотків робочих місць на виробництві. Серед 
глав держав жінки становлять менше 5 % [3]. 

У сучасної жінки існує внутрішньо рольовий конфлікт, пов'язаний з 
протиріччям сімейної та професійної ролі. Сучасне суспільство висуває перед 
жінкою вимоги, які не відповідають її традиційному вихованню.  

Останніми роками у суспільній свідомості та реальному житті 
з’являються зовсім нові, трансформовані образи жінки. Сучасна жінка вольова, 
цілеспрямована та розумна. Вона заробляє та працює майже на рівні з 
чоловіками, а в деяких сферах виявляється компетентнішою за них. Праця 
жінок вже давно вийшла за рамки обслуговуючих професій, вони зустрічаються 
в політиці, на підприємствах, на керівних посадах організацій, мають власний 
бізнес та при цьому встигають вести домашні справи, виховувати дітей та бути 
незамінною дружиною [5].   

Протягом багатьох віків серед жінок вчені виокремлювали три типи 
поведінки: леді, муза та свята [4]. Кожен тип сформував характеристики та 
певний стиль поведінки, та їх об’єднує той факт, що жінка – це мати, берегиня 
домашнього затишку, прекрасна домогосподиня, яка прагне все своє життя 
піклуватися про чоловіка і дітей та навіть не мріє про роботу та статус, рівний 
чоловікові. Сучасні жінки відрізняються від зазначених типів, чим і 
спричиняють суспільне негативне сприйняття, яке направлено на ділову, 
сильну, цілеспрямовану жінку, яка не поспішає вийти заміж та народити дітей, 
яка працює майже на рівні з чоловіком і не рідко є рівною йому. Вона може 
забезпечити себе сама, не потребуючи допомоги чоловіка.  

Тобто відчувається конфлікт у розумінні образу жінки між 
представниками різних соціально-демографічних груп [2]. Це відбувається 
завдяки вже сформованим стереотипам в уявленнях, які стосуються гендерних 
характеристик образу жінки Сучасне суспільство ставить перед жінками 
вимоги, які протилежать традиційному поглядові та вихованню. В процесі 
життєдіяльності люди виокремлюють для себе основні принципи поведінки, які 
перетворюються на стереотипи. Розглянувши основні характеристики та 
специфіку гендерних стереотипів, можемо зробити висновок, що вони не 
завжди мають позитивний характер. Та й зруйнувати стереотип досить важко, 
якщо він побутує вже дуже значний проміжок часу.  

Гендерні стереотипи стосовно образу жінки стають на заваді сучасним 
поколінням жінок здобувати достойну освіту, працювати на рівні з чоловіками, 
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доводячи свої вміння та компетентність, відкривати власний бізнес чи просто 
реалізовувати себе так, як цього бажають саме вони, а не батьки чи чоловік. 

На прикладі мешканців промислового регіону ми можемо прослідкувати 
за розвитком чи руйнуванням стереотипів, та виокремити основні сфери, в яких 
вони проявляються найбільше. Так наприклад на сьогоднішній день починає 
руйнуватися стереотип, який визначає головне призначення жінки – народити 
та виховати дітей. Тому що сучасні чоловіки теж беруть на себе 
відповідальність за виховання нащадків та не проти побути з дітьми та 
передати їм свій досвід та вміння. 

За результатами соціологічного опитування більшість респондентів 
підтримали думку, що існує поділ на чоловічі та жіночі професії, визначивши, 
що суто чоловічі професії вимагають сили, витривалості та вміння приймати 
рішення. Суто жіночими вважаються професії, пов’язані з дітьми чи 
обслуговуючою сферою. Тому гендерний стереотип, пов'язаний з поділом праці 
міцно укорінений в сучасному суспільстві. Так як і те, що чоловік є єдиним 
годувальником в сім’ї, якщо дружина працює, вона просто йому допомагає. 
Більшість чоловіків не проти щоб сучасні жінки працювали, це пов’язано з 
економічним становищем як регіону так і всієї країни. Це відноситься до 
базового інстинкту. Тому що багато сучасних жінок хотіли б не працювати, але 
криза та потреби сім’ї не залишають іншого вибору. 

 Можна зробити висновок, що які б не існували стереотипи стосовно 
жінки як домогосподині та матері та професій які є суто жіночими, коли 
навколо криза, втрачаються робочі місця та банкрутують організації, старі 
стереотипи поступаються місцем новим. Не завжди стереотипи будуть діяти 
однаково чітко, тому що все залежить від політичної, економічної, екологічної 
чи соціальної ситуації в країні, регіоні чи просто в окремій сім’ї.  
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ГЕНДЕРНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ САМОЗБЕРІГАЮЧОЇ ПОВЕДІНКИ 
СУЧАСНОЇ МОЛОДІ 

Здоров'я населення є інтегральним показником суспільного розвитку 
нації, відображенням її соціально-економічного та морального стану, 
закріпленого законодавством України, могутнім фактором формування 
демографічного, економічного, ресурсного та культурного потенціалу 
суспільства. На сьогодні стан здоров'я чоловіків та жінок в Україні суттєво 
відрізняється майже у всіх вікових категоріях. Різними є й складові, що 
формують здоров’я представників обох статей. У той же час, можливості у 
користуванні послугами закладів охорони здоров'я є однаковими як для 
чоловіків, так і для жінок, але на практиці вони реалізуються по-різному. 
Відомо, що здоров’я людини формується у дитинстві та юності, тому саме у 
цей період надзвичайно важливим є дбайливе ставлення до свого здоров’я як 
дівчат так і хлопців.  

Сучасні дослідження  феномена  здоров’я  людини  не  обмежуються  
суто  медичним підходом, що визначають здоров’я як відсутність хвороб. У 
міжнародному обігу загальноприйнятим  є  визначення  здоров’я,  яке  
викладене  в  преамбулі  статуту  Всесвітньої Організації  Охорони  Здоров’я.  
Воно  визначається  як  «стан  повного  фізичного,  душевного  та соціального 
благополуччя, а не лише відсутність хвороб чи фізичних вад». Тобто здоров’я 
людини  є  складним  феноменом  глобального  значення,  котрий  може  
розглядатися  як соціальна,  психологічна,  економічна,  біологічна,  медична  
категорії,  як  індивідуальна  і суспільна  цінність,  як  динамічне  явище  
системного  характеру,  що  постійно  змінюється, взаємодіючи з оточуючим 
середовищем. 

Говорячи про громадське здоров'я або здоров’я населення країни, ми 
маємо якусь узагальнену картину, в якій не враховані відмінності за статтю, 
віком, соціальним станом, тобто ті  показники, які диференціюють здоров'я. Це 
повною мірою відноситься і до його гендерної специфіки здоров'я. Важливо 
зрозуміти, наскільки відмінності у здоров'ї чоловіків і жінок визначаються 
соціальними причинами і образом життя, а якою мірою – фізіологічними 
факторами. 

Гендер виступає як важливий структурний детермінант здоров'я, який, 
взаємодіючи з іншими детермінантами – віком,  сімейним становищем, 
освітою, родом занять, доходом, впливає на здоров'я особистості, групи, 
суспільства. Він відображає матеріальне і символічне становище жінок і 
чоловіків у соціальній ієрархії, їх досвід, який визначає їхнє життя. 

Гендерний баланс в історичному контексті найчастіше був на стороні 
чоловіків, у той час як жінці відводилася підпорядкована роль. За цим важливо 
визначити ті області, в яких здоров'я жінок і чоловіків піддається ризику, 
внаслідок того як розподілені їх гендерні ролі і статус. Завдання гендерного 
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підходу в охороні здоров'я полягає в тому, щоб не тільки виявити вплив тієї чи 
іншої хвороби (або втручання) на здоров’я чоловіків і жінок, а й визначити 
можливі соціальні послідовності, інакше кажучи, показати, як доступ до 
ресурсів позначається на стані здоров'я чоловіків і жінок та отриманні ними 
медичної допомоги. 

Вивчення гендерних аспектів здоров'я розвивалося досить повільно. 
Становлення медицини відбувалося в загальному контексті розвитку науки, де 
чоловіче начало розглядалося як норма, а жінки вивчалися як відхилення від 
цієї норми, як "сексуальна підгрупа будь-якої окремо взятої раси". Наука 
концентрувалася на чоловічому генотипі і тому як «абсолютна» норма 
розглядався середньостатистичний європеєць чоловічої статі. Місце жінки 
зумовлювалося її біологічними ознаками, проте її здатність до виношування і 
вигодовування дитини розглядалася як свого роду патологія, оскільки було 
прийнято вважати, що жіночі органи і гормони є причиною фізичної слабкості і 
хвороб, а також психологічної нестабільності.  

Яскравими представниками вивчення гендерних аспектів здоров'я були 
Т.Парсонс, Г.Гейманс. Є.Кох, Г.Грімм. Ш.Берн, Т.Бендас, Е. Аркін, П.Розін, 
Б.Ананьєв та інші. 

Виходячи з актуальності та ступеня вивченості обраної теми, метою 
даного дослідження є визначення гендерних характеристик здоров’я та 
самозберігаючої поведінки. 

Об'єктом за фокусом  дослідження є самозберігаюча поведінка та 
здоров’я: гендерний ракурс. 

Предметом дослідження є специфічні відмінності самозберігаючої 
поведінки та здоров’я у чоловіків та жінок. 

Досягнення мети зумовило постановку і вирішення таких конкретних 
завдань: 

- визначити на основі опрацювання джерел інформації самозберігаючу 
поведінку як характеристику здорового способу життя; 

- з’ясувати гендерні характеристики здоров’я та самозберігаючої 
поведінки; 

- провести соціологічне опитування криворізького населення з метою 
з’ясування; 

- визначити умови збереження здоров'я населення - гендерний вимір 
проблематики. 

Науково-емпіричну базу дослідження складають офіційні та неофіційні 
документи: підручники, монографії, наукові статті, матеріали соціологічних 
досліджень, а також результати опитування. 

Задачі, що вирішуються, визначили вибір методів дослідження: аналіз 
літератури, статистичних даних, систематизація, порівняння, узагальнення, 
аналіз документів, опитування. 

Аналіз кількісних та якісних характеристик населення за останнє 
десятиріччя свідчить про те, що Україна перебуває у стані глибокої 
демографічної кризи, яка характеризується депопуляцією, старінням населення 
та зменшенням середньої тривалості життя. 
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Сьогодні у науковому дискурсі відносно проблеми здоров'я 
загальноприйнятим є визнання способу життя як найважливішого чинника 
здоров'я. Це, безсумнівно, привертає увагу вчених – демографів, психологів, 
соціологів – саме до вивчення способу життя, як головного чинника, що 
характеризує життя людини в сучасному суспільстві, поведінки в сфері 
здоров'я. Найбільш страждає від кризових явищ найуразливіша частина соціуму 
– діти і молодь. 

Виходячи з актуальності цієї теми, ми провели емпіричне соціологічне 
дослідження на тему  «Ставлення молоді до стану свого здоров’я». 

Метою даного практичного дослідження є виявлення ціннісних 
орієнтацій сучасної молоді у ставленні до власного здоров'я, здорового способу 
життя та системи охорони здоров’я в Україні.  

Об’єктом за носієм дослідження виступає молодь промислового регіону. 
Предметом дослідження є гендерні особливості формування здорового 

способу життя, самозберігаючої поведінки та збереження власного здоров’я 
сучасної молоді. 

У ході дослідження були отримані дані за такими індикаторами як: 
• розуміння поняття самозберігаюча поведінка; 
• ставлення до власного здоров’я; 
• здорове харчування;; 
• фізіологічні параметри; 
• психічне здоров’я: зміст та параметри; 
• сексуальне здоров’я: зміст та параметри; 
Узагальнюючи результати наукового дослідження можна сказати, що 

сучасні молоді чоловіки і жінки загалом розуміють поняття самозберігаючої 
поведінки, цілком відповідально ставляться до свого здоров’я, але в силу 
якихось обставин (економічних, соціально-психологічних інших) іноді не в 
змозі дотримуватися принципів здорового способу життя. За деякими 
параметрами спостерігається, що жінки краще слідкують за станом свого 
здоров’я, наприклад, частіше проходять медичний огляд, частіше виконують 
заходи профілактики захворювань, слідкують за тим, що споживають у їжі, 
дбайливіше ставляться до свого сексуального та репродуктивного здоров’я. Але 
в той самий час зберігається тенденція, що жінки хворіють частіше і більше 
схильні до впливу шкідливих факторів та впливу шкідливих звичок. 
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ДЕТЕРМІНАНТИ ЕСКАЛАЦІЇ КРИЗОВИХ ЯВИЩ 
У СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ 

Невід'ємною характеристикою будь-якого суспільства, на якій би стадії 
розвитку воно не знаходилось, є криза як соціально-економічне та політичне 
явище, що знаменує початок нового етапу суспільного розвитку. В 
повсякденному житті, а також у різноманітних сферах наукового знання у 
поняття «криза» вкладається різна суть. У буденній свідомості під кризою 
розуміють перелом, переворот, рішуча пора перехідного стану, а також недолік, 
недосконалість, дефект, слабкість дефіцит, мізерність, бідність і тому подібне 
[7]. 

У науці, ще з античних часів традиційно під  терміном "криза" розуміли 
завершення або перелом в ході деякого  процесу, що має характер боротьби. Це 
трактування було не випадковим, річ у тому, що поняття прийшло з області 
медицини, і визначало найскладнішу фазу перебігу хвороби – критична, яка 
власне визначала можливість подальшого існування організму. Тобто саме 
явище кризи несе в собі елемент боротьби, являючи собою подолання 
протиріччя, яке необхідного компоненту процесу.  

Таким чином кризи є  неодмінним елементом циклічної динаміки, тому 
багато авторів неодноразово зверталися до їх розгляду [1]. Але кризи 
заслуговують на окрему увагу, оскільки це найхворобливіша, хаотична, повна 
сюрпризів і несподіванки фаза циклу; навколо її суті і, діагнозу, можливості 
передбачення повно суперечливих суджень. 

За словами А.Богданова криза є не що інше, як порушення рівноваги – і 
перехід до нової рівноваги: такий підхід дозволяє діагностувати кризу і 
передбачати його результат. Іншими словами, загальну тенденцію руху кризи і 
відновлення порушеної рівноваги можна передбачати більш упевнено та 
надійно, ніж поточні хаотичні коливання в ході цього процесу [2].  

Найбільш відомим трактуванням поняття криза у вітчизняній науці було 
марксистське визначення у рамках матеріалістичної парадигми. Аналізуючи 
цикл життя основного капіталу, обумовлений закономірностями його 
внутрішнього протиріччя. Вивчення конкретних економічних криз дозволило 
К. Марксу виробити загальне визначення, що виражає суть всякої кризи. Воно 
започаткувало наукову типологію криз і цілісному погляду на них [3].  

Відомий соціолог П. Сорокін розглядає явище кризи стосовно західного 
суспільства. Наявність кризових явищ в суспільстві на різних етапах його 
розвитку, говорить він, не викликає сумнівів, і це явище у ХХ ст. має воістину 
усеосяжний характер. "Без сумніву, настала жорстока криза. Сонце західної 
культури закотилося" [4]. Узагальнюючи різні точки зору і думки з приводу 
природи, причин і наслідків кризи, П. Сорокін виділяє дві протилежні точки 
зору. Прибічники першої вважають, що криза є звичайнісіньким явищем, яке 
вже не раз траплялося в західному суспільстві їх опоненти вважають, що криза 
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є "передсмертною агонією західного суспільства і його культури" [4]. Тобто за 
сучасна криза – це лише почало кінця існування західних суспільств, і засобів, 
здатних запобігти цій катастрофі не існує [4]. 

Підтвердженням обґрунтованості даної теорії на початку ХХІ ст. людство 
і природне середовище опинилися в глибокій системній кризі. Наразі вкрай 
загострилися негативні явища глобального виміру, які вже не лише гальмують 
соціально-економічний розвиток, а створюють реальну загрозу існуванню 
людства та біосфери в цілому. Про це переконливо свідчить динаміка 
посилення кризових  явищ у суспільстві, зокрема голоду, злиднів, духовного 
спустошення особистості, руйнування людської психіки, екологічних 
катастроф, невиліковних хвороб, піратства, работоргівлі, витонченої 
злочинності, тероризму, руйнівних конфліктів, локальних воєн і зростаючої 
реальної загрози виникнення світової війни з застосуванням ядерної і 
бактеріологічної зброї [6]. 

Останнім часом намітились цікаві тренди розвитку кризової ситуації в 
різних куточках світу, які можуть вирости в загальносвітову тенденцію змін до 
нового домінуючого соціально-економічного порядку у світі. З точки зору 
очевидно, що "золота пора" монетарної – інфляційно-кредитної – епохи 
сучасного капіталізму, започаткована ще Р. Рейганом, так звана "рейганоміка", 
яка отримала потужній імпульс за сприяння Б.Клінтона та Дж.Грінспена, та 
вийшла з-під контролю за часів президентства Дж. Буша-молодшого, і яка, 
зрештою, і привела до нинішньої світової економічної кризи – закінчилася. 
Прямими й непрямими наслідками цієї кризи стали політичні кризи та зміна 
влади в США, Великій Британії, Ірландії, Японії, Греції, Італії, Іспанії. І 
найймовірніше в найближчому майбутньому – у Франції та ФРН. 

Бунти молодих та голодних викликали революції в країнах північної 
Африки та Близького Сходу. Криза ще далека від свого завершення. Дієвих 
рішень щодо виходу із ситуації, що склалася, світовий економічний і 
політичний істеблішмент запропонувати поки не в змозі. Тож криза рухається й 
розвивається за своїми законами. МВФ, ФРС, ЄС та G20 лікують симптоми 
хвороби, а не її причину, і, скоріше, реагують на наслідки кризових явищ, ніж 
їх передбачають та попереджають. 

Основною причиною другої хвилі світової економічної кризи офіційно 
визнано – непомірний тягар для економік та бюджетів накопичених кредитних 
боргів та соціальних зобов'язань.  По суті, нові кредити беруться не для 
обслуговування економіки та інвестицій у розвиток. Нові кредити беруться для 
того, щоб обслуговувати старі борги. Відсотки по кредитах нараховуються й 
поки що сплачуються боржниками, забезпечуючи тим самим сталі доходи 
великих банків та міжнародних фінансових структур. Як вважають фінансові 
аналітики локомотиви світової економіки – США, Азія, Китай, Індія та Бразилія 
– практично вичерпали свій потенціал зростання і знаходяться в режимі 
стагнації. Підтвердженням тому є дефіцит державних бюджетів переважної 
більшості країн світу. Профіцит, частіше за все удаваний, мають лише окремі 
країни-експортери енергоносіїв. На такому несприятливому фоні банківська 
система, яка звикла заробляти легко й багато, стоїть на порозі болючих змін. 



64 

Збитки або ризики збитковості системних світових банків наростають. І це, 
імовірно, дуже скоро стане головним болем урядів і центробанків різних країн.  

Ще одна важлива тенденція, що шириться й набуває масовості в Європі 
та США – рух "невдоволених", indignados. Молодь без роботи та перспектив на 
гідне самостійне та самодостатнє життя, об'єднана соціальними мережами й 
озброєна сучасними інформаційними технологіями, не бажає брати на себе 
спекулятивні борги теперішніх політиків і фінансових спекулянтів. Можна бути 
впевненим, що й не візьме – якщо не зараз, то згодом, коли це покоління 
прийде до влади. Саме такі борги й стануть основою сучасного "конфлікту 
поколінь" та базою для майбутніх революційних змін. 

Очевидно, що історична спіраль за 100 років знову поставила людство в 
передреволюційну ситуацію, коли знову "верхи вже не можуть, а низи не 
хочуть жити по старому", головний лозунг революції початку ХХ ст. знову стає 
актуальним, і як саме вона буде називатися "боротьба зі світовим тероризмом" 
чи "весна свободи" не змінює її суті, процес докорінної зміни соціального 
устрою перебуває у фазі катарсису. 
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ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ІНІЦІАТИВИ 
МОЛОДІ ЗА УМОВ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ В УКРАЇНІ 

Перехід нашої країни до ринкової економіки висуває актуальну проблему 
сучасності – формування готовності та адаптації молоді до нових умов 
діяльності, реалізації та стимулювання її ініціативності в умовах трансформації 
соціально-економічного життя держави. Ця проблема може бути вирішена 
тільки за умови розвитку у молоді підприємницьких здібностей, які 
забезпечуватимуть досягнення реальних успіхів в будь-якій області, вибраної 
ними професійної діяльності, що в подальшому призведе до вирішення 
проблеми країні, пов’язаної з працевлаштуванням молодих спеціалістів.  

Особливості сучасного адаптаційного процесу в Україні обумовлені не 
тільки глибокою трансформацією всього суспільства, радикальною зміною 
форм власності, становленням і розвитком ринкових відносин, що визначають 
якісні зміни в соціально-економічній поведінці людей, але і високим ступенем 
нестабільності  самого середовища, темпи зміни якого далеко не завжди 
враховують адаптивні можливості населення. Хоча важливе місце у покращені 
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розвитку підприємницької ініціативи, а в подальшому і підприємництва 
загалом, повинні відігравати організаційно-економічні умови як самостійний 
чинник. Це обумовлено специфікою сучасного періоду як перехідного-
кризового стану в економіці.   

Актуальним залишається питання щодо розробки і реалізації зі сторони 
держави та органів місцевого самоврядування технологій формування 
підприємницької ініціативи молоді. Адже це процес, який повинен 
стимулюватися ззовні. В контексті нашої роботи ми визначаємо технологію як 
структуру впливів, які змінюють соціальні ситуації або соціальні системи, у 
тому числі окремої людини як одиничну соціальну систему. Тобто під 
технологіями, в подальшому, ми будемо розуміти – захід, або комплекс заходів, 
впровадження яких призводить до формування та покращення рівня 
підприємницької активності молоді. Таким чином ми вважаємо, що розробка 
або практичне застосування вже апробованих в інших країнах чи регіонах 
технологій розвитку підприємницької ініціативи молоді повинно бути одним із 
основних напрямків роботи органів місцевого самоуправління, громадських 
організацій, об’єднань підприємців, представників малого підприємництва.  

Об’єкт дослідження – технології формування підприємницької ініціативи; 
Предмет дослідження – технології формування підприємницької 

ініціативи молоді за умов трансформаційних перетворень в Україні.  
Методологічною основою даної роботи – є комплексний підхід, який 

полягає в дослідженні об'єкта як цілісної множини елементів в сукупності 
відношень і зв'язків між ними,. 

В сучасній науковій та навчальній літературі дуже мало уваги  
приділяється розвитку підприємницької ініціативи молоді, та стану сучасного 
малого підприємництва у країні. Хоча, відповідно до Закону України «Про 
підприємництво» та інших законодавчо-нормативних документів, державні 
органи зобов’язані: стимулювати за допомогою економічних важелів 
модернізацію технології та інноваційну діяльність; забезпечити інформаційне 
обслуговування і підвищення кваліфікації кадрів для праці у сфері бізнесу та 
інші види допомоги.  

В останнє десятиріччя з проблемами формування у молоді 
підприємницької ініціативи за допомогою розроблення певних технологій в 
Україні захищені кандидатські дисертації (В.Дрижак, Р.Пустосвіт, К.Старченко, 
О.Тополь та ін.). 

У працях зарубіжних дослідників (М.Ферезе, А.Агреєва, М.Альберта, 
А.Бусигіна, М.Вудкока, П.Друкера, М.Лапусти, В.Радаєва, К.Рендола, 
М.Пітерса, Ю.Старостіна, Л.Скамая, Ф.Хайєка, Р.Хизрича, Б.Швальне, 
Й.Шумпетера та ін.) розкриваються філософські, політичні та соціальні аспекти 
формування і розвитку підприємницької ініціативи, особистісні якості 
підприємця [1].  

Науковою новизною нашої роботи є розробка конкретних рекомендацій 
стосовно технологій, впровадження яких дозволить підняти рівень 
підприємницької ініціативності молоді саме в м. Запоріжжі, що призведе до 
покращення економічного та соціального становища нашого регіону. 
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Основним інструментом реалізації політики щодо підтримки та розвитку 
підприємництва, у чому знаходять своє вираження технології, повинна бути 
Програма розвитку підприємницької ініціативи. Така Програма може 
розроблятися як комплексно, за участю багатьох  зацікавлених суб’єктів, так і 
одним, наприклад, органами місцевого самоврядування того чи іншого міста 
або регіону. Програма представляє собою комплекс заходів, згрупованих в 
окремі напрями, реалізація яких забезпечує вирішення конкретних задач для 
досягнення цілі [2].  

При розробці рекомендацій щодо створення та впровадження певних 
технологій формування підприємницької ініціативи молоді в м. Запоріжжя ми 
керувалися  Програмою економічних реформ та Національною програмою 
сприяння розвитку малого підприємництва в Україні, а також Комплексною 
програмою розвитку малого підприємництва в Запорізькій області на 2011-2012 
роки.  

Таким чином, ми вважаємо, що  розробка технологій, які сприяють 
формуванню підприємницької ініціативи молоді повинно чинниками 
враховувати наступні моменти: урахування ефективності реалізації 
загальнодержавних програм, створення зворотного зв’язку з молоддю та 
розуміння специфіки умов ведення бізнесу в м. Запоріжжі. Саме популяризація 
підприємництва та розвиток підприємницької активності молоді у багатьох 
випадках призводить до створення приватних підприємств, спершу, малого 
бізнесу, який і є джерелом поповнення фінансової скарбниці нашої країни та 
одним з важелів вирішення питання працевлаштування. 
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Наук. кер.: д.філос.н., проф. Воловик В.І.  

СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКА ПРОБЛЕМАТИКА ПОТРЕБ 
У МИСЛИТЕЛІВ ЕПОХИ АНТИЧНОСТІ 

З огляду на проблематику даного дослідження слід зазначити, що питання 
сутності потреб має давню історію дослідження. Зокрема, Перші грецькі 
філософи прагнули побудувати гармонійні відносини людини зі світом. Вони 
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розглядали людину як мікрокосм – мініатюрну копію величезного космосу 
(макрокосму), в якій представлені всі сили Всесвіту. Між природою, людиною і 
соціальним світом існує якась гармонія, і задоволення потреб не повинно 
порушувати її. Так, перший грецький філософ – Фалес з Мілета (ок.625 р. – ок. 
547 р. до н.е.) говорив, що щасливий той, "хто тілом здоровий, натурою 
багатий, душею вихований". З інших висловлювань Фалеса видно, що він 
прагнув навчити індивіда розумній поведінці в житті громади, вмінню 
поєднувати особисті і суспільні інтереси, не задовольняти індивідуальні 
потреби на шкоду співгромадянам. У цьому грецькі мислителі солідарні з 
авторами Старого і Нового Завітів, теж намагалися сформулювати моральні 
норми і правила поведінки, інтереси членів спільноти. Фалес учив, наприклад: 
"Не красуйся зовнішністю, але будь прекрасний справами", "Не наживай 
багатства нечесним шляхом", "Які внески внесеш батькам – такі стягуй з дітей". 
Ці моральні норми і повчання за своїм змістом схожі на заповіді Старого 
Заповіту і вчення про смертні гріхи.  

Мислителі Стародавньої Греції позначили основні світоглядні проблеми, 
що виникають при формуванні потреб. Основоположник матеріалістичного 
напрямку в західній філософії Демокріт з Абдер (нар. ок.460 р. до н.е., дата 
смерті невідома) звернув увагу на зростання потреб, існування потреб розумних 
і нерозумних. "Наскільки розумніші за людину тварина, яка, маючи потребу, 
знає розміри її! - Вигукував він. – Людина ж не знає кордонів своїх потреб ". 
Тут піднесення потреб явно розглядається як недолік людини. Демокріт одним 
з перших почав доводити, що для досягнення щастя необхідна не нестримна 
гонитва за задоволеннями, а контроль над своїми потребами, розумне 
обмеження бажань: "Якщо перейдеш міру, то найприємніше стане самим 
неприємним", "Надмірне бажання властиво дитині, а не зрілому 
чоловікові","Сильні бажання, спрямовані на досягнення чого-небудь одного, 
роблять душу сліпою по відношенню до всього іншого","Бо у людей гарний 
настрій виникає від поміркованості в насолоді і гармонійного життя. Недолік 
же і надмірність звичайно переходять один в одного і заподіюють душі сильні 
потрясіння. А ті душі, руху яких здійснюють коливання між великими 
протилежностями, не несуть ні спокій, ні радісно налаштовані. Тому має 
спрямовувати свої помисли на можливе і задовольнятися тим, що є, не думаючи 
про, тих, кому люди заздрять і дивуються, і не звертати на них уваги. Навпаки, 
звертати увагу має на тих, хто веде тяжку життя, і яскраво уявляти собі ті лиха, 
які вони терплять, для того, щоб твоє нинішнє становище та стан здавалися тобі 
значними і гідними заздрості і щоб більше не доводилося твоїй душі страждати 
за бажання мати більше". У наведених цитатах йдеться, по суті, про механізми 
психологічного захисту від соціального розшарування та соціальної 
несправедливості, від пов'язаної з ними фрустрації потреб. Грецький філософ 
пропонує спосіб протидії руйнуванню людської особистості, що виникає із-за 
незадоволеності (або через відчуття незадоволеності) матеріальних потреб.  

Непомірним гонитві за матеріальними благами стародавні мислителі 
протиставляли прагнення до благ духовних. "Людям слід більше дбати про 
душу, ніж про тіло", - стверджував Демокріт. За збереженим свідченнями, він 
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високо цінував потреба в пізнанні і стверджував, що швидше "волів би знайти 
одне причинне пояснення, ніж придбати собі перський престол".  

Античні мислителі вважали матеріальні потреби менш важливими, ніж 
духовні. Це стосувалося і матеріальної, і трудової діяльності, початку 
інженерній, технічній творчості. Матеріальну працю вважали долею рабів – 
нижчого класу суспільства, яку неможливо порівнювати з вільними 
аристократами. Чого варте лише міркування найбільшого ученого Древньої 
Греції Аристотеля (384-322 р. до н.е.) про знаряддя праці. Відповідно до його 
класифікації, знаряддя праці діляться на три типи: неживі (наприклад, 
сільськогосподарський інвентар), одухотворені (сільськогосподарські тварини) 
і ті, що говорять – раби. Раб не розглядався як людська особистість, і його рід 
занять – фізична праця – вважався для вільної людини принизливим. Тому 
ніяких припущень про фізичну працю як універсальної потреби будь-якого 
людського організму у греків не було. У той же час матеріальне перетворення 
людського тіла за допомогою спорту, гімнастики було найважливішою 
потребою греків, яка відрізняла їх від багатьох сучасних їм народів і від 
послідовників християнства. Культ тіла, фізичної сили породжував потреби у 
спортивних спорудах, змаганнях, постійному фізичному вдосконаленні. 

Положення в суспільстві рабів заслуговує особливої уваги. Це перша в 
історії людства велика соціальна група (клас), яка існувала в умовах жорсткого 
обмеження та дозування споживання. Спочатку навіть право на життя для раба 
не було гарантоване. Потім відбулася диференціація цього класу: з'явилися 
раби, зайняті примітивною працею, і ті, хто виконував більш складні 
організаційні та керівні функції. Це розділення призвело до диференціації у 
можливостях задоволення потреб рабів. Головним засобом впливу на раба (крім 
простого фізичного насильства) було задоволення чи незадоволення його 
потреб - як матеріальних, так і духовних. Грецький філософ Ксенофонт писав: 
"Людей можна зробити слухняними і словом, вказуючи, що покора для них 
корисна. Для рабів ж і таке виховання, яке здається чисто тваринам, дуже 
підходить, щоб навчити їх коритися. Бо, догоджаючи потягам їх шлунку, можна 
багато чого від них добитися. На честолюбні натури добре діє похвала, так як 
деякі жадають похвали не менше, ніж інші їжу і питво". Задоволення 
найпростіших фізіологічних потреб розглядалося як основна форма винагороди 
за рабську працю: "Для раба винагородою служить одержувана їм їжа", "Рабам, 
поставленим до більш шляхетних занять, потрібно надавати увагу, а рабів, які 
займаються низькою працею, вдосталь годувати", "Жагу до праці можна 
викликати також більш вільним режимом, більш вільної мірою їжі та 
одягу","Начальників слід заохочувати нагородами і намагатися, щоб вони мали 
рабинь для співжиття, від яких у них були б діти". Таким чином, дозування 
ступеня задоволення біологічних та соціальних потреб служило в умовах 
рабства ефективним механізмом управління працею. 

Перша класифікація людських потреб була дана послідовником 
Демокріта – Давньогрецьким атомістом Епікуром (341-270 р. до н.е.). "Треба 
прийняти до уваги, - писав він, - що, бажання бувають одні - природні, інші - 
порожні, і з числа природних одні – необхідні, а інші – тільки природні, а з 
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числа необхідних одні – необхідні для щастя, інші – для спокою тіла, треті – 
для самого життя". Схожої класифікацією фактично користуються й сучасні 
вчені. Епікур спочатку ділить всі потреби (які він називає "бажаннями") на 
розумні ("природні") і нерозумні ("порожні"). Потім розумні поділяються на 
необхідні і не є необхідними. Необхідні, в свою чергу, розділені на необхідні 
для щастя, необхідні для людини як живого організму (тіла) і, нарешті, насущні 
(тобто абсолютно необхідні, без задоволення яких життя в принципі 
неможливе). Дана класифікація в основному відповідає сучасному вченню про 
потреби, що прийнято поділяти на нагальні (за Епікура необхідні для самого 
життя) і ненасущі (за Епікура – необхідні для щастя і необхідні для тіла). 
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КАЗУАЛЬНИЙ ХАРАКТЕР ВІДНОШЕННЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ 
ТРАДИЦІЙ І НОВАТОРСТВА В ДЕРЖАВОТВОРЕННІ 

Розглядаючи взаємозв’язок традицій і новаторства як казуальний, перш за 
все необхідно обгрунтувати відношення традиції і новаторства саме як 
взаємозв’язок. Зазначимо, що ми розуміємо взаємозв’язок – одним з видів 
відношення.  
 Відношення – одна з категорій матеріалістичної діалектики, загальне і 
фундаментальне поняття, що відображає істотні, загальні властивості і 
відносини явищ дійсності і пізнання. Значення самого поняття «відношення» 
для пізнання оточуючого світу з максимальною широтою виражено 
Г.В.Ф. Гегелем: - «Істотне відношення є певний абсолютно загальний спосіб 
явища. Все що існує знаходиться у відношенні, і це відношення є істиною 
всякого існування» [5, 301].  
 Дослідження понятть «відносини», «зв’язок», «взаємозв’язок», 
«взаємодія» дещо ускладнюється синонімічністю даних понять. 

Зокрема, що стосується поняття «відносини» классики діалектичного 
матеріалізму не дають спеціального визначення, незважаючи на часте вживання 
поняття [4]. 

Досить поширеною є думка про тотожність поняття відносин поняттям 
зв’язку, взаємозв’язку, взаємодії. Це свідчить про те, що відносини несуть в 
собі певну ознаку негативного або позитивного зв’язку між об’єктами, їх 
одностороннім або взаємної залежності одна від одної, визначеності, 
опосередкованості. 
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Ми погоджуємося із визначенням відношення викладеного в роботі В. І. 
Свідерського: «в цілому ж можна сказати, що відношення в анталогічному 
плані означає особливу, опосередковану залежність або взаємозалежність 
станів, якостей, зв’язків і відносин на основі руху матерії і його атрибутів» [4, 
22]. Автор також зазначає, що «поняття зв’язку, як правило, може 
використовуватися там, де мають місце залежність, або взаємозалежність 
об’єктів, що безпосередньо утворюються даним процесом. Відношення ж 
вказує на опосередковані залежності або взаємозалежності об’єктів які 
виникають на основі не самих даних процесів, а на основі більш загальних 
процесів, якостей, зв’язків та відносин» [4, 22]. 

Будь який контакт між різноякісними процесами завжди виступає у 
вигляді певного похідного процесу, означеного поняттям зв’язку,  
взаємозв’язку, взаємодії, взаємозалежності, тощо. Залежність і 
взаємозалежність будь яких об’єктів ми будемо розумти як іх зв’язок або 
відношення. Відношення, як залежність або взаємозалежність між двома та 
більше об’єктами, може бути легко знайдено у випадку практичного здійснення 
суспільних відносин.  

Поняття зв’язку виражає єдність його структури та дієвості. Може також 
бути застосоване поняття функції в тому ж сенсі, як і поняття дієвість, 
активність, тобто в сенсі дії, впливу. Поняття функції, дієвості, активності, які 
мають співпадаючий сенс, можуть використовуватися в равній мірі. Тоді в 
поняття зв’язку будуть входити поняття структури та функції, взяті в їх єдності 
та протиріччах. І.І.Новинський зазначає, що «поняття «функції»  
«функціональний зв’язок» використовується для відмови від принципу 
причинності. Можна говорити про функціональну сторону зв’язку, її 
функціональну характеристику, її функціональних особливостях,  і т. ін, але 
поняттю «функціональний зв’язок» в філософському плані потрібно віддати 
перевагу таким поняттям, як причинний, казуальний зв’язок, причинно 
наслідкове відношення» [3, 178-179]. 

Між традицією і новаторством у державотворенні ми можемо 
спостерігати казуальне відношення, причинно наслідковий взаємозв’язок. 

Причинність (каузація) – це категорія, що відображає один із видів 
об’єктивного зв’язку явищ, при якому одне явище (причина) зумовлює інше 
явище (наслідок). Із визначення причинності випливає наявність в об’єктивній 
дійсності особливого роду відношень між явищами, а саме: причинних або 
каузальних відношень. Усі дослідники мабуть погодяться з тим, що причинне 
(каузальне) відношення – це вид зв’язку, відношення, між, як мінімум, двома 
явищами, одне з яких виступає в його співвіднесенні з іншим як причина. Так, 
наприклад, П. Алексєєв і А. Панін зазначають, що “причинний зв’язок або 
причинне відношення є відношенням між двома явищами, подіями, одне з яких 
виступає у якості причини, а інше у якості наслідку” [1, 483]. Причину ми 
розуміємо як явище, що за певних умов із необхідністю викликає, зумовлює 
інше явище, або ж обумовлює в ньому зміни, а наслідок – як явище, що 
спричиняється (породжується) або змінюється під дією відповідної причини. 
Отже, головна відмінність причинного відношення від інших видів відносин 
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полягає в тому, що воно включає в себе ідею створення (породження) чого-
небудь, впливу на щось. Причина породжує наслідок тільки при наявності 
певних умов. “Каузальне відношення – це таке відношення, в якому одне явище 
спричиняє інше явище (наслідок) у певних умовах” [2, 111]. За наявності 
певних умов причина з необхідністю породжує і певний наслідок. Таким 
чином, причинне відношення являє собою вид зв’язку, відношення, між 
явищами, при якому одне явище, зване причиною, за наявності певних умов із 
необхідністю породжує, спричиняє до життя інше явище, зване наслідком.  

Таким чином, ми все ж таки вважаємо правомірним розуміти відношення 
традиції та новаторства в державотвореннні як взаємозв’язок. У спрощеному 
вигляді, традиція як феномен, що нормує життя людини взагалі, та 
державотворення зокрема формується в суспільстві, вона залежить від 
суспільної свідомості, а також від об’єктивних умов існування суспільства. 
Наприклад об’єктивні умови (причини) виникнення перших держав на сході 
відрізнялися від умов виникнення держав заходу. Відрізняється і наслідок – 
державні утворення, форми врядування, традиції державотворення, світогляди, 
тощо. Новаторська думка спричинена існуючим станом речей також різнилася. 
Під впливом традиції проходить процесс державотворення, тобто існує зв’язок 
залежності. Традиція виступає причиною для наслідка – новаторства, яке 
залежить від традиції, воно є по перше продовженням традиції, оновленням, а 
також реакцією, на застарілу традицію. Процес продукування нового, знову ж 
таки є діяльністю, яка здійснюється в межах існуючої традиції. Зрештою, 
повторюючись, дістаючи визнання та обгрунтування, новаціі перетворюються 
на традиції. Тому ми можемо вести мову саме про казуальний взаємозв’язок 
традицій та новаторства в державотворенні. 

Суспільна матерія знаходиться в постійному русі. Держава також 
розвивається. Причому під рухом ми розуміємо зміну станів, якості та 
кількості. Зміна, перехід одного стану в інший означає існування процесу, який 
несе в собі протирічча сталості та мінливості. В данному процесі, який є 
протирічним існують і інші діалектичні моменти, пов’язані з залежністю між 
похідними та кінцевими станами і процесом їх взаємопереходу. Ця залежність 
проявляється на основі самого руху, а також на базі його основних якостей, 
атрибутів. Так, в процесі державотворення взаємозалежність похідного 
(старого, традиції) та кінцевого (новаторства) станів проявляється в плані їх 
генетичної залежності співвідношення причини та наслідку, попереднього та 
наступного, ступені складності та ін. В кожній з цих відносин проявляється 
природа певних атрибутів (причинно – наслідкового, часового, розвитку, тощо).  
Взаємозв’язок же держави та суспільства можна охарактеризувати зокрема як 
функціональну залежність, як форму стійкого взаємозв'язку між об'єктивними 
явищами або відображаючих їх величинами, при якому зміна одних явищ 
викликає певну кількісну зміну інших. 
 Рух носить такий же характер, як і зв’язок, будучи атрибутом матерії. 
Поняття зв’язку і руху знаходяться в однаковому відношенні до поняття 
матерії. Зв’язок виражає рух, рухом же характеризується зв’язок.
 Динамічний характер зв’язку добре ілюструють, наприклад, причинно-
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наслідкові відношення. Діяльність, що стала традиційною в області 
державотворення виступає як причина наслідку – новаторства. Причинно 
наслідкові відношення можуть служити об’єктивною основою діалектичного 
переходу від понятя зв’язку до категорії руху. Але в свою чергу і рух виражає 
зв’язок. Навіть механічний рух виражає зв’язок непреривності та преривності, 
сталості та мінливості. Розвиток означає зв’язок сьогодення з минулим, перехід 
від минулого до майбутнього.  

Загальне значення зв’язку, як ми з’ясували, в тому, що окремі елементи 
сторони, частки та ін. діють одна на одну.  Вплив, що здійснюється, викликає 
той чи інший результат, призводить до того чи іншого наслідку.  

Слід зазначити що такий об’єктивний зміст зв’язку виражається певними 
поняттями: дія, вплив, причина, наслідок. Наслідок іноді поєднується з такими 
поняттями як реакція, відзеркалення. Поняття впливу, причина, з одного боку, і 
наслідок, реакція, відзеркалення з іншого є поняттями, що співпадають за 
смислом, рівнозначними. Причому перші у певній мірі припускають другі і 
навпаки. Поняття наслідку, реакції, відзеркалення що говорять про результат, 
про відповідь на вплив виражають особливість причинно – наслідкового 
відношення, безпосередність зв’язку. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС БЛАГОДІЙНИХ 
ОРГАНІЗАЦІЙ В УКРАЇНІ 

Мета даної роботи – розглянути сутність благодійних організацій та 
основні проблемні аспекти їх діяльності в Україні. 

Актуальність дослідження полягає в тому, що зростання кількості 
соціальних проблем і зниження життєвого рівня більшості українців вимагає 
залучення до впровадження заходів соціального захисту все більшої кількості 
державних і громадських організацій – суб’єктів соціальних ініціатив [4, c.220]. 

Розглядаючи питання благодійних організацій, слід детальніше 
ознайомитися із нормативно-правовою базою, яка, насамперед, регулює їхню 
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діяльність. Чинне законодавство про благодійництво та благодійні організації 
складається з Конституції України, Закону України "Про благодійництво та 
благодійні організації" та інших нормативно-правових актів, що регулюють 
благодійництво та благодійну діяльність. 

Відповідно до Закону України «Про благодійництво та благодійні 
організації», ми розуміємо поняття благодійна організація як: 

1. благодійна організація – це недержавна організація, головною метою 
діяльності якої є здійснення благодійної діяльності в інтересах 
суспільства або окремих категорій осіб; 

2. благодійна діяльність – безкорислива діяльність благодійних організацій, 
що не передбачає одержання прибутків від цієї діяльності; 

3. благодійництво – добровільна безкорислива пожертва фізичних та 
юридичних осіб у поданні набувачам матеріальної, фінансової, 
організаційної та іншої благодійної допомоги; специфічними формами 
благодійництва є меценатство і спонсорство;  

4. меценатство – добровільна безкорислива діяльність фізичних осіб у 
матеріальній, фінансовій та іншій підтримці набувачів благодійної 
допомоги;  

5. спонсорство – добровільна безприбуткова участь фізичних та юридичних 
осіб у матеріальній підтримці благодійної діяльності з метою 
популяризації винятково свого імені (назви), торгової марки.  
Закон також визначає основні напрями благодійництва та благодійної 

діяльності, статус благодійної організації, а також її організаційно-правові 
форми: 

1. членська благодійна організація; 
2. благодійний фонд; 
3. благодійна установа; 
4. інші благодійні організації (фундації, місії, ліги тощо).  

Щоб благодійна організація набула права юридичної особи її потрібно 
зареєструвати. Державна реєстрація всеукраїнських та міжнародних 
благодійних організацій здійснюється Міністерством юстиції України, а 
місцевих благодійних організацій, а також відділень (філій, представництв) 
всеукраїнських, міжнародних благодійних організацій – відповідними 
місцевими органами виконавчої влади. Втім, існують і певні обмеження, коли 
держава може відмовити у реєстрації благодійної організації, наприклад, при 
порушенні встановленого цим законом та іншими нормативно-правовими 
актами порядку створення благодійної організації та інші причини, зазначені у 
статті 9 цього закону [2, с.292]. 

Тому також варто ознайомитися і з таким поняттям, як «неурядові 
організації». Діяльність таких організацій здійснюється з ініціативи громадян, а 
не із санкції чи вказівки уряду, й не має на меті отримання прибутку. Неурядові 
організації виконують широке коло функцій, таких як захист прав людини, 
надання допомоги біженцям, боротьба за роззброєння, здійснення 
дослідницьких і освітніх заходів [3, c.597]. 
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Неурядові організації можна поділити на декілька груп, втім, основні з 
них, що стосуються діяльності благодійних організацій, можна назвати такі: до 
першої групи належать організації «взаємодопомоги», котрі об’єднують людей 
за принципом спільної біди чи проблеми, а ось друга група має чітко виражену 
соціальну спрямованість (добродійні фонди та організації, орієнтовані на 
вирішення гуманітарно-соціальних проблем) [1, c.4]. 

Ні для кого не секрет, що благодійні організації створюються для 
допомоги соціально незахищених верств населення. Спеціальні благодійні 
фонди організовують збір коштів для людей, котрі цього потребують, 
наприклад, тоді, коли потрібно швидко зібрати кошти на складну і дорогу 
операцію. Для кожної людини, котра зіткнулася з такою проблемою 
відкривається особистий рахунок, фонд інформує громадськість про ситуацію 
цієї особи, в які строки її потрібно вирішити, а далі небайдужі громадяни 
намагаються допомогти чи матеріально, чи ще якимось чином. Великий внесок 
в цьому питанні роблять відомі в Україні люди, а також іноземні меценати, які 
значну частку свого прибутку направляють саме на благодійництво. 

З кожним роком кількість благодійних організацій чи фондів допомоги 
невпинно зростає. Втім, незважаючи на це, все більше реєструється випадків 
махінацій. В основному, зловмисники діють в Інтернеті, створюючи спеціальні 
благодійні сайти, на яких просять перевести суму для неіснуючої людини з 
певними проблемами, або ж використовують дані людей, котрим справді 
потрібна допомога. Тому, таких випадків варто остерігатися і користуватися 
тільки перевіреними інформаційними ресурсами з офіційними даними. 

Проблемами на шляху розвитку благодійних організацій в Україні є 
також нестабільність економіки, недосконалість законодавчої бази і 
несприятлива система оподаткування. Варто сказати, що діяльність 
благодійних організацій регулюється лише одним законом «Про 
благодійництво та благодійні організації», який був прийнятий ще у 1997 році. 

Отже, треба зазначити, що питання правового регулювання існування і 
діяльності благодійних організацій, які належать до так званого “третього”, 
неприбуткового сектору є надзвичайно важливим і проблемним для України. 
Оскільки лише державний, комерційний та неприбутковий сектор у співпраці 
можуть забезпечити існування стабільної, демократичної, правової держави і 
громадянського суспільства. 
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ВОЛОНТЕРСТВО ЯК ТЕХНОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ 

Волонтерство, як соціальне явище – це глибока традиція багатьох 
цивілізацій і народів, коріння якого виходять із соціальної природи людей, їх 
природного бажання відгукуватися на потреби інших, об'єднувати зусилля для 
поліпшення свого і навколишнього життя. У той же час в кожній окремій країні 
масштаби добровольчої діяльності, рівень її розвитку і підтримки обумовлені 
своїми історичними, соціальними, культурними, політичними та економічними 
факторами. 

Добровольча (волонтерська)  діяльність – це суспільно-корисна діяльність 
(індивідуальна або колективна), що здійснюється людьми безоплатно на основі 
доброї волі і вільного вибору на користь третіх осіб або суспільства в цілому. 
Волонтерство, як міждисциплінарне універсальне явище, виникає скрізь, коли в 
ньому з'являється соціальна потреба. Добровольча діяльність може набувати 
характер від разових суспільно корисних дій до систематичної діяльності в 
різних сферах життя суспільства. У всьому світі добровольці - це люди, які 
незалежно від віку, соціального стану, посади, релігійних чи політичних 
переконань, на основі свого усвідомленого вибору спрямовують свої зусилля на 
покращення життя своїх спільнот, здійснюють безоплатно діяльність, що 
приносить користь іншим людям чи суспільству [1, 27-28]. 

Роком виникнення волонтерського руху вважається 1859. Саме в цей 
період Жан Анрі Дюнан, відомий французький письменник-журналіст, 
вражений наслідками кривавої битви при Сольферіно, запропонував створення 
Червоного Хреста — організації, яка б працювала на волонтерських засадах і 
надавала першу медичну допомогу полоненим та пораненим. 

У країнах Західної Європи і США волонтерський рух почав активно 
розвиватися в XIX ст., як рух «дружніх візитерів», сестер милосердя, 
самаритян, місіонерів. 

Сьогодні необхідність в роботі волонтерів зросла як ніколи. У зв’язку із 
посиленням впливу на найбільш уразливі групи населення таких світових 
проблем, як винищення навколишнього середовища, зловживання наркотиками, 
загроза поширення ВІЛ/СНІД, постала нагальна потреба, щоб волонтери взяли 
на себе більшу частку відповідальності за розвиток співробітництва з 
державним та приватним секторами. Та все ж, наразі, багато аспектів роботи 
волонтерів при її неосяжності залишаються невизначеними, оскільки у багатьох 
випадках їх діяльність здебільшого має неофіційний та неструктурований 
характер [2, 78]. 

Історію волонтерської роботи в Україні досить-таки важко простежити, 
оскільки формальне фіксування таких дій та їх вивчення розпочалося порівняно 
недавно. Однак, традиції милосердя складалися в Україні сторіччями, 
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утворюючи основи благодійництва, прагнення допомогти бідним, престарілим, 
хворим, немічним. 

На сьогодні волонтерської діяльності в Україні стосуються Закони 
України “Про соціальні послуги", “Про соціальну роботу з дітьми та молоддю", 
“Про Загальнодержавну програму підтримки молоді на 2004 - 2008 роки", а 
також постанова Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 № 1895 “Про 
затвердження Положення про волонтерську діяльність у сфері надання 
соціальних послуг” та розпорядження Кабінету Міністрів України від 
23.04.2003 № 225-р “Про утворення Координаційної ради з питань розвитку та 
підтримки волонтерського руху”. 

Але цілком очевидно, що такий стан речей не дає змоги використати 
увесь потенціал волонтерської діяльності. Тому, 19 квітня 2011 року 
Верховною радою України був прийнятий Закон “Про волонтерську 
діяльність”. Згідно цього закону, волонтерська діяльність – це добровільна, 
безкорислива, соціально спрямована, неприбуткова діяльність, що здійснюється 
волонтерами та волонтерськими організаціями шляхом надання волонтерської 
допомоги. 

Отже, наявність такої кількості нормативно-правових актів виокремлює 
права та обов’язки волонтерів, демонструє наявні фінансові ресурси для 
допомоги, регулює відшкодування витрат, пов'язаних з наданням волонтерської 
допомоги та обумовлює певні напрямки волонтерської роботи, серед яких: 

1. Добровільна безкоштовна робота волонтерів у громадських та 
некомерційних організаціях – надання допомоги різним категоріям населення у 
будь-яких видах діяльності, навчання, розвитку. Таке спрямування волонтерів 
будь-якого віку сприяє їх творчій та соціальній самореалізації та саморозвитку; 

2. Добровільна систематична або епізодична допомога державним 
установам у реалізації соціальної політики – допомога освітнім закладам у 
навчально-виховній роботі, установам соціального забезпечення в роботі з 
дітьми та молоддю з особливими потребами та людьми похилого віку; 

3. Волонтерська діяльність, як результат творчого саморозвитку, 
бажання навчати всіх, хто прагне, тому, що сам добре знаєш та вмієш, але що 
не завжди є власною професією добровільного помічника; 

4. Педагогічно спрямована волонтерська діяльність, як засіб розвитку 
особистості, її соціалізації і духовного становлення.  

Характерною особливістю волонтерського руху, який стихійно 
розвивається при різних соціальних установах, організаціях та об’єднаннях в 
Україні, є включення до добровільної діяльності молоді віком від 15 до 25 
років. Привернення уваги неповнолітніх, молоді, людей похилого віку є 
ефективним засобом активізації саморозвитку особистості в діяльності і 
спілкуванні, як культурному процесі [3, 18].  

У сучасній Україні волонтерство набуває масового поширення. Приклади 
безкорисливої допомоги стосуються екології, політики, соціальної сфери. 
Волонтерський рух поступово проникає в економічну галузь.  

Активно розвивається волонтерський рух у Тернопільській, Запорізькій, 
Львівській, Вінницькій, Херсонській областях. Згідно цього, хотілося б 
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звернути увагу на те, що ми можемо зробити для розвитку волонтерства в 
нашій країні та Запоріжжі зокрема. В межах Запорізького національного 
університету в 2008 році розпочав свою діяльність сектор соціальної допомоги, 
що співпрацював з інтернатом №3 м.Запоріжжя. Надання підтримки дітям-
сиротам та дітям, що залишилися без батьківського піклування відбувалося на 
засадах гуманізму, взаємоповаги та безкорисливості. За час свого існування 
сектор провів для дітей декілька свят, тренінгів та щотижневих зустрічей. 
Завдяки цим заходам діти відчули себе «потрібними» та «важливими». Через 
деякий час на зміну сектору соціальної допомоги прийшов волонтерський 
сектор «Студентське серце». Учасники цього руху підтримують започатковані 
раніше традиції волонтерства і надають підтримку тим, хто її потребує.  

Важливо зазначити, що найбільший досвід волонтерської роботи набуто в 
практиці діяльності соціальних служб для молоді. Найпоширенішим напрямком 
добровільної допомоги є соціальна допомога інвалідам, сиротам, дітям, які 
залишилися без піклування батьків, дітям вулиці, особам, схильним до 
наркоманії та алкоголізму та ін. З цією метою реалізуються такі програми, як 
“Діти вулиці”, “Книжки для дітей-інвалідів”, “Друзі по телефону”, “Ігротеки 
для дітей-інвалідів”, “Сторінки, які ожили”, “Разом заради розвитку”, “Сучасне 
розуміння життя та здорового способу життя”  тощо. І кожного року кількість 
волонтерських програм збільшується, збільшується і кількість тих, хто хоче 
допомогти. Але, на жаль, не дуже втішним є той факт, що збільшується і 
кількість тих, хто потребує допомоги. Цей факт свідчить про те, що наша країна 
знаходиться в доволі складній ситуації і, що діяльність волонтерських 
організацій просто необхідна і дуже бажана. 

Отже, можна зробити висновок, що волонтерська діяльність становить 
важливу частку в житті кожної цивілізації та суспільства, але ще дуже багато 
потрібно зробити для того, щоб функціонування системи волонтерства в нашій 
країні досягло рівнів розвитку волонтерства у західних країнах. Але це лише 
питання часу. Тож необхідно намагатися зробити нашу країну такою, в якій 
волонтери зможуть вирішувати наявні проблеми в сфері соціальної допомоги та 
підтримки. 
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АДАПТАЦІЯ ДИТИНИ ДО ДИТЯЧОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

Актуальність обраної теми полягає в тому, що важливим завданням, 
розвитку дитини є з’ясування що умов найбільш успішної адаптації та 
визначення методів сприяння цьому процесу при перших кроках дитини у 
дитячому садку. Багато дітей в наш час навчаються вдома з батьками, або з 
бабусями та дідусями, але батьки не нададуть  їм такого спілкування з дітьми та 
знань, як у дитячому садочку. 

Відповідно до Статті 4 Закону України «Про дошкільну освіту», 
дошкільна освіта є обов’язковою складовою системи безперервної освіти в 
Україні[1]. 

Важливо зрозуміти поведінку малюка, чи почуває він себе комфортно 
поза домівкою, у садку, чи не відчуває напруженості, чи не втомлюється 
фізично та емоційно. Найбільш сприятливий період адаптації дитини до садку, 
як вважають психологи – 7-10 днів в ясельному віці; з 3 років – 2-3 тижні; 5-6 
років -1 місяць. 

Традиційно вважається, що основною складовою і механізмом процесу 
соціалізації є адаптація, під впливом якої людина набуває рис соціальності, стає 
повноправним членом суспільства.  

Успішність і швидкість адаптації не однакові у різних людей. У цьому 
сенсі прийнято говорити про міру соціальної адаптації або дезадаптації 
індивіда.  

Оскільки соціальна адаптація відбувається в умовах соціальної взаємодії 
людей, то міра адаптації суб'єкта до групи або соціуму визначатиметься, з 
одного боку, властивостями соціального середовища, а з іншої – його власними 
властивостями і якостями. 

Соціальна адаптація – це постійний процес активного пристосування 
індивіда до умов нового соціального середовища; результат цього процесу [2]. 

Соціальне життя людини поза родиною розпочинається з дитячого садку, 
і саме тому основи громадських стосунків, закладені вихователями дитячого 
саду, є визначальними в подальшому розвитку дитини. 

Спочатку професії вихователя дитячого садку не існувало як такої. Її 
розвиток припав на період популяризації нового виду виховання дітей 
дошкільного віку, що протистояв приватному, домашньому навчанню під 
наглядом гувернера. У Древній Греції вихованням дітей займався раб, що 
згодом переросло в окрему професію домашнього вихователя і відносно 
відповідало сучасному уявленню вихователя дитячого садку. 

Система дитячих садків призначена як для первинної соціалізації дітей, 
навчання їх навичкам спілкування з ровесниками, так і для масового, 
загальнодоступного вирішення проблеми зайнятості їхніх батьків (для чого час 
роботи дитячого садка в більшості випадків збігається з типовим робочим 
графіком більшості професій: з 8 до 18 годин, 5 днів на тиждень). 



79 

У дитячих садках також здійснюється мінімальна підготовка дітей до 
навчання в школі – на рівні первинних навиків читання, письма та лічби. 

Заклад забезпечує реалізацію права дитини на здобуття дошкільної 
освіти, її фізичний, розумовий і духовний розвиток, соціальну адаптацію та 
готовність продовжувати освіту. 

Кожен дошкільний заклад має Статут, розроблений на основі керівних 
документів, затверджений засновником і радою дошкільного закладу та 
зареєстрований місцевими органами влади. Його завданнями є реалізація 
державної політики у сфері освіти; забезпечення фізичного і психічного 
здоров’я дітей відповідно до Базового компонента дошкільної освіти; розвиток 
їхніх творчих здібностей та інтересів; формування необхідних для навчання в 
школі умінь і навичок; допомога в корекції недоліків розвитку дитини. 

Процес адаптації дитини до дитячого садку слід проводити поступово із 
залученням батьків. Їх завданням є заздалегідь підготувати дитину до думки 
про дитячий, до необхідності відвідувати його. Батькам необхідно роз’яснити, 
що по-перше необхідно приблизно за місяць до того, як малюк почне ходити до 
дитячого садку, - поменше, чим зазвичай, бути поряд з ним. Друге – детально 
розказати йому про дитячий садок, зводити його туди, щоб він дізнався, що це 
таке, і у нього склалося власне уявлення про садочок. Казати дитині, що ви 
дуже пишаєтесь ним – адже він вже такий великий, що може сам ходити в 
дитячий сад. Але і не слід робити з цієї події проблему, не треба говорит щодня 
про майбутню зміну в його житті. 

Наступний напрямок роботи із самою дитиною: слід готувати малюка до 
спілкування з іншими дітьми і дорослими, відвідувати з ним дитячі парки і 
майданчики, привчати до гри в пісочницях, на гойдалках. Ходити з ним на 
свята, на дні народження друзів, спостерігати, як він поводиться: соромиться, 
усамітнюється, конфліктує, б'ється або ж легко знаходить спільну мову, 
контактує з однолітками, тягнеться до спілкування, розкутий. 

Необхідно також пам`ятати декілька методів ознайомлення дитини з 
садочком: 

• У дитячий садок треба привести малюка у першій половині дня, коли 
діти гуляють. Він охоче познайомиться з ровесниками і поступово 
приєднається до спільних ігор. 

 • Після закінчення прогулянки йому, можливо, самому захочеться разом 
з новими друзями в ігрову кімнату. Нехай малюк відчуває, що це цікаво і 
весело – потрапити в «дім ,де грають діти». 

• Забрати дитину перед обідом. Нехай перспектива пообідати за спільним 
столом здасться їй привабливою і бажаною. 

• Вже буде відчутно, коли малюка можна залишати в садочку самого. 
 • Якщо умови дозволяють не квапити події, то перші три-чотири тижні 

дитя краще забирати з садочка перед денним сном. Усе-таки засинання – ритуал 
дуже домашній, під час якого дитина особливо потребує фізичного зв’язку з 
мамою. 

• Уважно спостерігати за малюком, який нещодавно став ходити до 
дитячого садка. Не всі діти проявляють свої негативні емоції бурхливим 
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протестом або сльозами. Є діти , які замикаються в собі, стають млявими, 
апатичними. Це дуже тривожна ознака, яку вихователі дуже часто не 
помічають. 

• Забираючи дитину з садочка треба поцікавитись , як у неї минув день , 
що вона сьогодні робила. Уважно вислухати всі новини , якими малюк хоче 
поділиться. 

• Необхідно частіше спілкуватися з педагогами. Розпитувати їх про 
дитину , обговорювати наявні проблеми, спільно шукати шляхи їх вирішення. 
[5] 

Коли починається вибір дитячого садка, найголовніше не в його 
зовнішньому вигляді, зручностях і красі інтер'єру, а у вихователях і хлопцях. 
Слід прийти у дитячий садок і постежити за дітьми: чи задоволені вони, чи 
подобається їм там. Хороший дитячий садок - місце дуже шумне. Якщо 
протягом півгодини ви не почуєте шуму і гамору, а також вибухів сміху, треба 
шукати інший садок для вашої дитини [3]. 

Далі слід познайомитись з вихователем групи, розказати про 
індивідуальні особливості вашої дитини, що йому подобається, що ні, які його 
уміння і навички, якої допомоги він потребує, які методи заохочення і 
покарання прийнятні. Наявність психолога в дитячому садку буде великим 
плюсом при виборі. Психолог покликаний допомогти дитині якнайшвидше 
адаптуватися до дитячого саду, знайти і пояснити приховані причини деяких 
дитячих невдач, вчинків і особливостей поведінки [4]. 

Висновки. 
Таким чином можна зробити висновок, що адаптація - це пристосування 

або звикання організму до нової обстановки. Для дитини дитячий садок, 
безумовно, є новим, ще невідомим простором, з новим оточенням і новими 
відносинами.  

Що ж стосується соціальної адаптації - це постійний процес активного 
пристосування індивіда до умов нового соціального середовища; результат 
цього процесу. 

На скільки нам вже відомо, то середній строк адаптації – 7-10 днів в 
ясельному віці; з 3 років - 2-3 тижні; 5-6 років -1 місяць.  

Та треба обов’язково пам’ятати, для того, щоб процес адаптації не 
затягувався, необхідно дотримуватись таких умов: 

- підтримувати позитивну установку, бажання йти в садок; 
- прислухатись до порад педагогів, якщо дитина відчуває між батьками та 

вихователем повне розуміння - вона швидше звикає; 
- наблизити домашній режим до садкового; 
- навчати навичкам самообслуговування (одягання, умивання, складання 

іграшок). 
Адже як відомо, ознаки позитивної адаптації дитини в садку - це гарний 

апетит, спокійний сон, адекватна реакція на діяльність з вихователем, бажання 
спілкуватись з дітьми, іти в групу та нормальний емоційний стан. 
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ПСИХОЛОГІЧНЕ НАСИЛЬСТВО НАД ДИТИНОЮ: ФОРМИ, 
НАСЛІДКИ 

У нашому суспільстві ця проблема набуває все більшої ваги, але цього 
недостатньо для раціонального вирішення питання. За кордоном вже досить 
тривалий час практикують створення спеціальних центрів, у яких проходиться  
реабілітація жертв насильства. З ними працюють спеціалісти,такі як соціальні 
працівники, психологи, соціальні педагоги та інші. Також надають необхідну 
матеріальну допомогу. Але контингент, який звертається до таких центрів, в 
основному - жінки, рідше діти. 

 В Конвенції ООН про права дитини зазначено, що жорстоке поводження 
з дітьми - це всі форми фізичної і/або емоційної поганої поведінки, сексуальне 
насильство, відсутність піклування, торгівля чи інші форми експлуатації, що 
здатні призвести чи призводять до фактичної шкоди для здоров'я дитини, його 
виживання, розвитку чи гідності в контексті відповідальності, довіри, влади [3]. 

Саме психологічне насильство більш ніж інші види насильства, залежить 
від культурних особливостей людини – це вираження емоцій, прийнятих норм 
спілкування в сім'ї і відношення батьків до дітей. Воно є підґрунтям будь-якого 
насильства. 

Психологічне насильство – поведінка батьків або осіб, що їх заміняють, 
учителів, вихователів та інших, яка завдає шкоду емоційному розвитку дитини , 
пригнічує її почуттю та власну гідность [4]. 

У 60-х ХХ ст. роках американські лікарі, переважно педіатри, звернули 
увагу на значну кількість травм дітей, які не можна було пояснити хворобою 
або нещасним випадком. Для позначення насильницьких дій, скоєних батьками 
над своїми дітьми, було запроваджено спеціальний термін «синдром побитої 
дитини» (Х. Кемп). Разом з тим, не можна не погодитися з думкою П. 
Хоффмана, який стверджував, що «по-перше, обидва види агресії тісно 
пов'язані один з одним, а по-друге, вербальна агресія також може призводити як 
до психологічних, так і до соматичних наслідків». Пізніше Гарбарино 
використовує термін "психологічно побита дитина" та  виділяє п'ять форм 
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психологічно негативного відношення до дитини – це відторгнення, ізоляція, 
тероризування, ігнорування, розбещеність [5, 39]. 

Сучасні науковці виділяють такі прояви психічного (емоційного) 
насильства: 
- погрози: кинути дитину, самогубства, заподіяти фізичної шкоди;  
- використання привілеїв дорослих: поводження з дітьми як з рабами, 
підлеглими, поводження як із своєю власністю; 
- ізоляція: контролювання доступу дитини до інших людей; контролювання 
перебування дитини у помешканні, заборона виходити з дому; контроль 
спілкування дитини з друзями; 
- залякування: навіювання страху за допомогою розповідей, дій, жестів; 
-  дитина є свідком знущань над іншими; 
- інші види емоційного насильства: приниження, образи, брутальність, 
створення постійних стресових ситуацій, постійні насмішки, постійне 
змінювання правил, брехня, використання дітей у конфліктах між батьками [1]. 

Поведінка дітей, які пережили психологічне насильство, може бути 
орієнтованою як на похвалу, так і протестування. Дитина може реагувати на 
хронічне переживання психологічного насильства різними соматичними 
розладами: безпричинні підняття температури, біль в животі, головні болі.  

До психологічного насильства рідко відносяться як до насильства, його 
вплив на життя дитини часто недооцінюють, воно рідко розглядається як 
причина для втручання. Поширеність цієї форми насильства важко виміряти в 
конкретних цифрах в силу того, що воно важко виявляється і звичайно кожна 
дитина має свої психологічні особливості, на які зазвичай і орієнтуються при 
розгляді психологічних проблем у сім’ї.   

Таким чином будь-який вид жорстокого поводження з дітьми веде до 
найрізноманітніших наслідків, але поєднує їх одне - збитки здоров'ю дитини чи 
небезпеку для її життя. Негативними наслідками для здоров'я є: втрата чи 
погіршення функції якого-небудь органа, розвиток захворювання, порушення 
фізичного чи психічного розвитку. З 100 випадків фізичного насильства над 
дітьми приблизно 1-2 закінчуються смертю жертви насильства. Наслідками 
фізичного насильства є синці, травми, переломи, ушкодження внутрішніх 
органів: печінки, селезінки, бруньок і ін. Потрібен час, щоб залікувати ці 
ушкодження, але ще більше часу і зусиль потрібно для того, щоб залікувати 
сердечні рані, психіку дитини, що постраждала від побоїв. 
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РОЛЬ У КЕРІВНИКА У РОЗВ’ЯЗАННІ КОНФЛІКТІВ В ОРГАНІЗАЦІЇ 

Однією з найактуальніших проблем сьогодення є проблема конфліктів. 
Конфлікти існували завжди і вони є закономірним явищем, що притаманне 
будь-якому суспільству. Сьогодні конфлікти досліджує відносно молода наука 
конфліктологія, яка вивчає теорію і практику попередження і подолання 
конфліктів. 

Аналіз наукової літератури показує, що єдиного розуміння і, відповідно, 
визначення конфлікту поки що не існує, але більшість авторів його розглядають 
як: крайнє загострення соціальних протиріч, яке знаходить відображення в 
зіткненні різних соціальних спільностей — класів, націй, держав, соціальних 
груп, інститутів і т. п., зумовлених протилежністю або істотною різницею їх 
інтересів, цілей, тенденцій розвитку [4, с.1]. 

В значній мірі стабільність колективу залежить від правильної організації 
процесу управління. Знання про виникнення, механізм розвитку конфліктів 
важливе в практичній роботі менеджера будь-якого структурного підрозділу 
Такі знання допомагають правильно та вчасно діагностувати конфлікт. Для 
з’ясування суті конфлікту важливо виділити його основні ознаки, 
сформулювати необхідні й достатні умови його виникнення. 

Проведення аналізу міжособових стосунків в організації дозволить 
керівникові виробничого колективу виділити об’єктивні (об’єкт і предмет 
конфлікту, проблему, інцидент, умови протікання) і суб’єктивні (мотиви, 
потреби, мета, позиції, інтереси й цінності учасників) складові конфлікту. 
Подібний аналіз є необхідною процедурою яка дозволяє правильно виявити 
заходи для врегулювання конфлікту на конкретній стадії його розвитку. 

Виходячи із актуальності проблеми, мета дослідження полягає у 
висвітленні ролі керівника у розв’язанні конфліктів в організації. 

Своєчасна фіксація наявності конфлікту і правильна оцінка ступеня його 
розвитку дозволяє керівнику організації не просто адекватно відреагувати на 
конфронтаційну ситуацію в організації, а й відповідно врегулювати розбіжності 
між суб’єктами конфліктної взаємодії. Правильний підбір методів поведінки з 
конфліктами в організації забезпечує як збереження нормальної соціально-
психологічної атмосфери в колективі, так і підвищення продуктивності праці і 
результативності діяльності організації. 

При визначенні причин конфліктів керівник повинен обов’язково 
врахувати їх об’єктивно-суб’єктивний характер. Конструктивне перетворення 
конфліктних ситуацій можливе лише за умови своєчасного виявлення та 
комплексного врахування чотирьох груп факторів, а саме: об’єктивних; 
організаційно-управлінських; соціально-психологічних; особистісних [5, с. 17]. 
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Вплив конфлікту на його учасників і соціальне оточення має подвійний, 
суперечливий характер. Це пов’язано з тим, що відсутні чіткі критерії 
визначення рівнів конструктивності і деструктивності, для формування 
узагальненої оцінки результатів конфлікту. Крім того, ступінь 
конструктивності конфлікту може змінюватися у процесі його розвитку. Також 
необхідно враховувати для кого з учасників він конструктивний, а для кого – 
деструктивний [3, с. 56]. 

Конфлікт може деструктивно (дисфункціонально) впливати на основних 
учасників, зокрема: 

• часті й емоційно-напружені конфлікти можуть негативно впливати на 
здоров’я працівників (відповідно до статистики, при цьому збільшується ризик 
серцево-судинних захворювань і захворювань шлунково-кишкового тракту); 

• можливе виникнення неприязні, ворожості, ненависті між учасниками 
конфлікту, а іноді й повне припинення спілкування та взаємодії, що 
позначається і на зниженні ефективності праці працівників; 

• конфлікти можуть негативно впливати на розвиток особистості, тому 
що іноді формують у людини почуття недовіри у тріумф справедливості [2, 
с.109]. 

Конструктивний вплив конфлікту на соціальне оточення виявляється в 
тому, що: 

• конфлікт є джерелом інновацій, стимулює розвиток колективу, появу 
нових правил і форм трудової поведінки. Саме новатори найчастіше є 
ініціаторами конфліктів, пов’язаних із нововведеннями; 

• конфлікт може впливати на ефективність спільної діяльності колективу, 
звільняючи його від факторів, які його спричиняють; 

• перед обличчям зовнішніх труднощів конфлікт виконує функцію 
зімкнення членів колективу; 

• у процесі розв’язання конфліктних суперечностей висвітлюються 
колективні настрої та соціальні установки, зондується суспільна думка; 

• конфлікт може впливати на міжособистісні стосунки, сприяти 
підвищенню дисципліни й поліпшенню управлінських впливів [2, с.112]. 

Керівник – особа в силу свого службового становища зацікавлена в 
підтримці конфліктів функціонально-позитивної спрямованості, і в 
попередженні та найшвидшому подоланні деструктивних конфліктів, що 
наносять своїми негативними наслідками збиток спільній роботі. Керівник 
наділений повноваженнями, має владу і має можливість впливати на своїх 
підлеглих, на їхню поведінку в конкретному конфлікті. 

Керівник в умовах конфлікту може виявитися в двох положеннях: 
• суб'єкта (прямий учасник конфлікту); 
• посередник – арбітр (примиритель конфліктуючих сторін). 
Як суб'єкт конфлікту керівник виявляється в ролі одного з опонентів, 

який відстоює свою точку зору, певні інтереси і займану позицію у відносинах з 
підлеглими йому людьми чи партнерами по ділових зв'язках з інших підрозділів 
(організацій).  
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Найчастіше безпосереднім учасником конфліктного протистояння 
керівник стає у випадках: порушення службової етики; відхилення від норм 
трудового законодавства; допущення несправедливої оцінки роботи і поведінки 
підлеглих [4, с.1]. 

До порушень службової етики відносяться такі негативні властивості, як 
брутальність, зарозумілість і неповага, що виявляється людям; невиконання 
обіцянок і будь-який обман; зловживання своїм положенням, утаювання 
невигідної для нього інформації, нетерпимість до думки інших, що 
відрізняється від власної тощо. Ці якості переважно притаманні людям з 
деформованою волею, погано вихованим, що не володіють навичками 
елементарної культури спілкування, схильним до приниження достоїнства 
підлеглих, до затиску критики у свою адресу [1, с. 18]. 

Необ'єктивність керівника, яка викликає конфлікт, може бути наслідком 
заниженої і завищеної оцінки результатів діяльності й поведінки підлеглих 
співробітників. Серед типових помилок завищення оцінок називають дружнє 
відношення на основі неформального спілкування, бажання бути добрим й 
великодушним, переваги особисто симпатичним людям тощо. Заниження 
оцінок стає можливим в результаті навмисного прагнення до покарання, 
особистої антипатії чи “шлейфа” поганої репутації, не вмілості співробітника 
ефективно представити виконану роботу тощо. Несправедливість з боку 
керівника в оцінці роботи і поведінки своїх підлеглих виявляється, зокрема, у 
практиці застосування заохочень і покарань, встановлення посадових окладів і 
розмірів додаткових виплат, заповнення вакансій і в частих витратах огульної, 
бездоказової критики за мнимі помилки, спробах приховати неприємну 
інформацію, нехтування переконливими аргументами [3, с. 56]. 

Отже, керівнику необхідно завжди пам'ятати, що управління конфліктом 
припускає не тільки регулювання протиріччя, що вже виникло, але й створення 
умов для його профілактики і попередження. Причому найбільшу значимість із 
двох зазначених задач має профілактика. Саме добре поставлена робота з 
попередження конфліктів забезпечує скорочення їх числа і виключення 
можливості виникнення деструктивних конфліктних ситуацій. 
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ПОТЕНЦІАЛУ СУСПІЛЬСТВА 

Свій життєвий шлях людина проходить у суспільстві. З моменту 
народження і до смерті її включено в соціальну сферу, яка охоплює все, що 
безпосередньо стосується людини в процесі її спільної з іншими людьми 
життєдіяльності. Саме так людина всебічно взаємодіє з тими, хто її оточує, 
засвоює встановлені норми життя суспільства і згідно з цими нормами  будує 
власну поведінку.  

Соціальне життя - це природно-історичний процес розвитку суспільства, 
який здійснюється за об’єктивними законами, це форма існування суспільства. 
Воно відбиває безперервний розвиток суспільства через взаємодію всіх 
складових його елементів, частин, структур. Нормальний стан соціального 
життя - це впорядковане функціонування всієї системи соціальних відносин 
між людьми, їхніми соціальними спільнотами. 

Не менш важливими параметрами соціальної сфери є існуючі в 
суспільстві умови праці, побуту, дозвілля, охорони здоров’я, міра їх 
відповідності стандартам сучасного суспільства; стан і динаміка соціальної 
структури,відносин між класами, соціальними верствами, іншими 
спільнотами;відносини людини й суспільства з навколишнім природним 
середовищем і т.п. 

Реальний стан та рівень розвитку названих параметрів соціальної сфери 
залежить від багатьох обставин. Найважливішими з них є такі: рівень розвитку 
продуктивних сил, зміни у виробництві на базі досягнень науково-технічної 
революції, соціально-економічна модель розвитку (форми власності, характер 
господарського механізму і т. п.) суспільства;соціально-класова структура 
суспільства та рівень демократизації політичної системи; рівень розвитку 
духовної, у тому числі й політичної культури населення; масштаби та якість 
підготовки кадрів, а також характер і ефективність соціальної політики, яка є 
головним інструментом реалізації об’єктивних можливостей економічного, 
політичного й духовного потенціалів суспільства (рис. 1).  
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Рис. 1. Структура соціальної політики 
Що ж таке соціальна політика? Який зміст вкладається в це поняття? У 

політології соціальна політика розглядається як особливий напрямок діяльності 
суб’єктів соціально-політичного життя, спрямований на забезпечення 
сприятливих умов і засобів існування індивідів, на реалізацію життєво 
важливих соціальних потреб і інтересів людей та соціальних спільнот. 

Соціальна політика – це діяльність владних структур, інших суб’єктів 
соціально-політичного життя, що знаходить свій вияв в управлінні соціальним 
розвитком суспільства, у здійсненні заходів для задоволення матеріальних і 
духовних потреб його членів та в регулюванні процесів соціальної 
диференціації суспільства. Основною метою соціальної політики є досягнення в 
суспільстві рівноваги, стабільності, цілісності й динамізму.  

Ефективна соціальна політика в суспільстві перебуває у нерозривному 
зв’язку з процесами всебічної демократизації політичної системи, гласність та 
вільне виявлення думок представників усіх груп і верств суспільства з питань 
соціальної та економічної політики є важливим засобом «зворотного зв’язку» 
органів управління з масами, надійним захисним механізмом суспільства від 
різного роду виявів волюнтаризму й суб’єктивізму в соціальній політиці. Добре 
налагоджений народний контроль над реалізацією соціальної політики - це, по 
суті, єдине ефективне знаряддя боротьби з корумпованістю посадових осіб та 
порушенням законів. Уразі необхідності для вирішення особливо гострих і 
масштабних соціальних проблем можна використати й всенародні 
референдуми.  

Активна соціальна політика, що проводиться державними органами та 
установами, має охоплювати всі аспекти соціального життя, усі сектори 
соціальної сфери. Ця обставина зумовлює й головні завдання у сфері 
державного  регулювання та контролювання соціальної політики: надання 
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пріоритетного значення соціальній орієнтації економіки, регулювання всієї 
системи соціальних та етно-національних відносин на засаді оптимального 
взаємозв’язку особистих, групових і загальнодержавних інтересів; своєчасне 
виявлення й розв’язання соціальних суперечностей та конфліктів; сприяння 
формуванню таких суспільних умов, які б позитивно впливали на розвиток 
соціальної структури суспільства з урахуванням потреб виробництва, науково-
технічного, соціального й духовного прогресу, здійснення необхідних заходів 
для оздоровлення соціально-морального клімату в країні; створення дійових 
соціальних стимулів для високопродуктивної і якісної праці; дотримання в 
суспільстві (з урахуванням його об’єктивних можливостей) принципу 
соціальної справедливості, що є нагальною потребою внаслідок небаченого досі 
соціального і майнового розшарування населення України за тривалої 
економічної кризи. Вирішення цих проблем і має визначати основний зміст 
соціальної політики в Україні.  

Важливе призначення соціальної політики полягає в тому, щоб 
створювати й підтримувати позитивний соціальний клімат у суспільстві. 
Останній параметр має інтегральний характер і дає змогу визначити якісний 
стан суспільних відносин, психологічної атмосфери в соціальних спільностях і 
суспільстві в цілому. Ситуація, яка зараз склалася в соціальній сфері в Україні 
(та й в інших країнах СНД), поставила перед суб’єктами соціальної політики як 
пріоритетну проблему прогнозування, запобігання соціальним конфліктам та 
оперативного їх подолання. 
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ТРЕНІНГ ЯК ТЕХНОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З ЖІНКАМИ, 
ЯКІ МАЮТЬ ПРОБЛЕМИ У ПРОФЕСІЙНОМУ РОЗВИТКУ 

Важливою складовою кожної соціальної допомоги жінкам є психологічні 
тренінги, курси, які допомагають подолати комплекс неповноцінності, повірити 
в себе, навчитися способам активного спілкування тощо.   
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Метод тренінгу є достатньо ефективним при роботі з людьми, які мають 
проблеми у професійному розвитку, оскільки допомагає вирішенню основних 
проблем, з якими стикається жінка на шляху до професійного становлення. 
 Для потреб безробітних створюються спеціальні тренінгові центри, у 
яких використовують розподільчий метод навчання, оскільки в таких умовах, 
як доведено досвідом і дослідженнями, жінки почувають себе комфортніше. 
Модуль тренінгу має на меті сприяти подоланню бар'єрів, що заважають 
досягти успіхів у професійній галузі. Є чимало прикладів створення так званих 
бізнес-інкубаторів, які  одночасно виступають як підприємство, соціальна 
служба і навчальний центр [4; 186]. 

Також тренінги можна використовувати для підвищення 
міжособистісного спілкування, що є одним із бар’єрів до досягнення 
професійної взаємодії, оскільки певні жінки у своїй діяльності можуть 
стикатися з проблемами у спілкування. Потрібно усвідомити, що головною 
перешкодою в спілкуванні є вона сама. У цьому лежать витоки недостатнього 
вміння спостерігати, слухати, питати та розмовляти з урахуванням своїх 
висловлювань і невербальних проявів.  

Тому актуальність даної теми полягає у тому, щоб показати ефективність 
використання тренінгу при роботі з жінками, що мають проблеми у 
професійному розвитку. Оскільки задача тренінгового навчання полягає в 
наданні  жінці з проблемами у професійному розвитку усвідомлення її 
соціальної природи і тим самим знищити суб’єктивне розуміння їх 
міжособистісних ситуацій. Потрібно на чутливо-практичному досвіді 
переконати її в тому, що успішність спілкування і будь-якої діяльності 
забезпечується міжособистісною взаємодією, а не індивідуальними зусиллями, 
тобто грунтується на розумінні людьми того, що навіть їх суб’єктивні 
досягнення завжди носять не індивідуально-психологічний характер, а 
соціально-психологічний характер. Тренінгове навчання не повинно бути 
формалізованим відпрацюванням тих чи інших прийомів спілкування, які 
торкаються лише поведінкової компоненти почуттів, думок, дій. А 
зосередженим саме на внутрішніх перешкодах, які перешкоджають їй у 
комунікативній взаємодії [1; 34]. 

Вся атмосфера тренінгу готує жінок до переборення ілюзій 
самодостатності окремого індивіду і сприяє формуванню почуття органічного 
зв’язку їх з суспільством, колективом та групами. Жінка як учасник тренінгу 
повинна навчитися сприймати та оцінювати себе не в якості незалежної 
частини цілого, а в якості незамінної частини взаємозалежного цілого, яким і є 
згуртований колектив. 

У широкому розумінні слова під тренінгом  розуміється практика впливу, 
яка базується на активних методах групової чи індивідуальної роботи. При 
цьому мається на увазі використання своєрідних форм навчання знанням, 
умінням і технікам в сфері спілкування, діяльності, особистого розвитку і 
корекції. Також  використання тренінгу засноване на дотриманні відповідних 
принципів та виконанні основних завдань, які вирішуються в ході роботи.  
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 Задача активного соціально-психологічного навчання складається з 
того, що, показавши жінці з проблемами у професійному розвитку, її соціальну 
природу і тим самим знищивши суб’єктивне розуміння їх міжособистісних 
ситуацій, зробити його більш незалежним від особистісного Я-образу і дати 
йому концептуальний інструментарій до проблеми Я-образу в ситуації.   
 Під час заняття групи,  жінки в процесі безпосередньої групової 
взаємодії набуваються знання в галузі психології особистості, спілкування, 
групи, взаємовідносин, які складаються між людьми; розвиваються здатності 
адекватно і повно сприймати себе і інших; підвищується чутливість до 
групових процесів; виробляються навички використання цього досвіду у своїй 
професійній діяльності. 

Тренінг сприяє ефективності навчання, результат якого досягається 
завдяки власній активній роботі його учасників. Знання не подаються в 
готовому вигляді, а стають продуктом активної діяльності усіх учасників. У 
центрі уваги – самостійне навчання учасників та інтенсивна їх взаємодія. 
Відповідальність за результативність навчального процесу несуть однаковою 
мірою як ведучий, так і кожен учасник тренінгу [1; 32]. 

Можна назвати такі позитивні аспекти тренінгової роботи: 
1) група, яка допомагає стати кожному її учаснику більш компетентним; 
2) процес, під час якого учасники вступають у взаємодію; 
3) навчання, результат якого досягається у взаємодії всіх учасників 

тренінгу; 
4) відкриття учасниками в собі нових можливостей, відчуття того, що 

вони знають і вміють більше, ніж до цих пір думали про себе; 
5) можливість у безпечних, з одного боку, трохи штучних, а з іншого – 

наближених до реальності умовах взаємодії з іншими людьми досягти бажаних 
змін [3;95].   

Ефективність цього процесу полягає передусім у можливості одержати 
зворотний зв’язок і підтримку від людей, які мають спільні проблеми або 
спільні переживання. У процесі групової взаємодії відбувається прийняття 
цінностей і потреб інших, налагоджуються стосунки взаємодовір’я, допомоги і 
прийняття. Ще один феномен тренінгу полягає в тому, що індивід у групі може 
експериментувати з різними стилями спілкування, засвоювати нові 
комунікативні прийоми у психологічному комфортному середовищі серед 
рівноправних партнерів. Таке соціальне та психологічне об’єднання людей дає 
можливість ідентифікувати себе з іншими, полегшує самоаналіз і реалізацію 
власного “Я” для кожної з учасниць тренінгу. 
 Базисними цілями тренінгової роботи є наступні: надання допомоги в 
індивідуальному розвитку; зміцнення індивідуальних цінностей; збільшення 
чутливості в міжособових контактах; стимулювання самоактуалізації і відчуття 
радості життя. Ефективність тренінгу як технології соціальної роботи полягає в 
тому, що по-перше відбувається корекція соціальної поведінки, а по-друге - 
відбувається особистий розвиток, «вивільняється» потенційні можливості для 
досягнення радощів життя шляхом впорядкованості відчуттів, соціальної 
перцепції і діяльності [2; 67].  
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 Перевага групової тренінгової роботи полягає в тому, що створюється 
клімат психічної захищеності, відвертості, можливості пізнання себе і інших, 
дослідження поведінки, пошук конструктивних рішень.  
Використання в тренінгах різних методичних прийомів озброює жінок певними 
техніками комунікативної взаємодії, що є ще одним позитивним моментом 
використання тренінгу у роботі з жінками, що мають проблеми у професійному 
розвитку. Це і засоби невербальної взаємодії (міміка, жести, вираз обличчя, 
візуальне сприйняття), і оволодіння психодраматичними прийомами, і 
психологічний аналіз ситуацій, і рольові ігри, і психологічний малюнок у всій 
різноманітності способів його вживання. Програвання різних, значущих для 
засвоєння ситуацій і їх аналіз в групах надає в розпорядження важливу 
інформацію про психологічну доцільність поведінки при спілкуванні з 
оточуючими людьми. Така психологічна лабораторія пізнання є ефективною 
школою дослідницького пошуку, вона збагачує учасників психологічними 
знаннями, здобутими в емоційно насиченій ситуації спілкування на підставі 
аналізу всього того, що суб'єкт бачить, чує, відчуває.  
 Тренінги дозволяють вирішити ряд важливих задач по оптимізації 
особистісних якостей жінок, необхідних для спілкування. Крім того, 
проходження тренінгових груп сприятиме розвитку рефлексивних знань, 
навичок самопізнання і пізнання інших.  
 Вивчаючи соціально-психологічні передумови використання тренінгу і 
розробляючи практичні прийоми його застосування у розвитку та 
удосконалення комунікативної компетентності необхідно звернути увагу на те, 
що в її основі лежить не просте володіння мовою і іншими кодами спілкування, 
а особливості особистості індивіда в цілому, в єдності його почуттів, думок і 
дій, які розгортаються в конкретному соціальному контексті. Саме на це 
потрібно звернути увагу при роботі з жінками, які мають проблеми у 
професійному розвитку. Адже навчання необхідних навичок та вмінь 
спілкування є першочерговою умовою застосування тренінгу. Але потрібно 
достатньо уваги приділяти тому, щоб ці знання та навички узгоджувалися із 
внутрішніми мотивами особистості, тобто особистість повинна інтеріорізувати 
дану їй сукупність цінностей [1; 47]. 
Важливо також  зауважити, що ефективність реалізації тренінгу може 
знизитися і навіть перетворити користь на шкоду, якщо:  

- нав’язування тренінгу,  
- використання штучних або нереальних ситуацій,  
- надмірної прив’язаності до готового сценарію,  
- відсутності вироблених правил (регламенту),  
- надмірної тривалості тренінгу,  
- відсутності готовності викладача до практичної діяльності [2;98]. 

Отже, для успішної взаємодії у жінок з проблемами у професійному розвитку  
доцільно сформувати такі психологічні якості, як здатність до емпатії, 
саморефлексії, ідентифікації, тощо. Саме тренінг формує у них ці якості і 
навчає їх ефективно взаємодіяти з оточуючими людьми. Це один з методів 
активного навчання і психологічного впливу, який здійснюється в процесі 
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групової взаємодії і спрямований на підвищення компетентності у сфері 
спілкування, в якому загальний принцип активності доповнюється принципом 
рефлексії над особистісною поведінкою і поведінкою інших членів групи.   
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НАПРЯМКИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З МІГРАНТАМИ 

На сьогоднішній час особливо важливим є надання конкретної допомоги 
людині, яка можлива лише при функціонуванні мережі територіальних 
закладів, що враховують місцеву ситуацію і її особливості. 

Соціальні працівники допомагають кожній  людині, що звернулася, у 
вирішенні її особистих соціальних, економічних, правових і інших проблем, 
сприяють у установленні чи відновленні необхідних соціальних відносин. 

У соціальній роботі з мігрантами виділяються два основних види: 
1. Практична соціальна робота (робота з конкретною людиною чи групою 

людей, що потребують соціальної допомоги). 
2. Організаційна робота (організація роботи соціальної служби, розробка 

конкретних програм діяльності і т.п.). 
Практична соціальна робота з мігрантами проводиться по наступним 

основних напрямках: соціальному, соціально-психологічному, соціально-
педагогічному, соціально-правовому, медико-соціальному, фінансовому, 
соціально-економічному, матеріальному, соціально-інформаційному і 
соціально-трудовому. 

1. Соціальний напрямок (робота здійснюється в контакті з різними 
відомствами, у тому числі - Пенсійним фондом) містить у собі: 

– проведення соціальних консультацій; 
– проведення заходів щодо соціальної реабілітації в стаціонарних і 

нестаціонарних умовах; 
– виявлення осіб, що особливо потребують соціальної допомоги; 
– соціальна діагностика; 
– допомога мігрантам в одержанні пенсій і допомог; 
– сприяння організації груп самодопомоги і взаємодопомоги; 
– профілактика девіантної поведінки; 
– організація культурно-дозвільної роботи з людьми похилого віку й 
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інвалідами з числа мігрантів; 
– профілактика бездомності (включаючи сприяння в одержанні 

гуртожитку, тимчасового  житла чи придбанні власного житла); 
2. Соціально-інформаційний напрямок (робота здійснюється в контакті з 

Держкомстатом та засобами масової інформації): 
– інформування мігрантів про діяльність соціальних служб; 
– збір інформації про мігрантів (у тому числі і від самих мігрантів) і її 

систематизація з метою організації оптимальної соціальної роботи з даною 
категорією населення; 

– інформування громадськості щодо проблем міграції і мігрантів  з 
метою встановлення мігрантами стійких соціальних зв'язків; 

3. Соціально-психологічний напрямок (робота здійснюється в контакті з 
органами освіти й охорони здоров'я): 

– психологічне консультування; 
– психологічна корекція і допомога в соціальній адаптації; 
– психологічна допомога в гострих кризових ситуаціях і умовах після 

травматичного стресу; 
– психопрофілактика стресу; 
– проведення психологічних тренінгів з мігрантами; 
4. Соціально-педагогічний напрямок (робота здійснюється в контакті з 

органами освіти, охорони здоров'я і правопорядку): 
– проведення консультацій з питань родини і виховання дітей; 
– соціально-педагогічна робота з дітьми і підлітками; 
– спеціалізована (корекційна) соціально-педагогічна допомога дітям і 

підліткам, що потребують її; 
– соціально-педагогічна допомога дітям і підліткам, що мають проблеми 

в навчанні; 
– контроль за одержанням освіти дітьми і підлітками з родин мігрантів; 
– професійне консультування і сприяння одержанню професійної освіти 

підлітками і молоддю з числа мігрантів; 
– профілактика девіантної поведінки; 
5. Соціально-правовий напрямок (робота здійснюється в контакті із 

судовими і правоохоронними органами): 
– захист прав мігрантів; 
– надання мігрантам інформації про їхні права й обов'язки; 
6. Медико-соціальний напрямок (робота здійснюється в контакті зі 

службами охорони здоров'я): 
– медико-соціальне консультування; 
– надання долікарняної медичної допомоги; 
– сприяння в проведенні диспансеризації мігрантів; 
– контроль за адекватною санітарно-профілактичною роботою; 
– виявлення хронічно хворих і непрацездатних і організація для них 

спеціалізованих медико-соціальних консультацій; 
– соціально-психіатрична діагностика і допомога; 
– надання сприяння в придбанні лік і інших медичних засобів. 
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7. Фінансовий напрямок - надання стартової допомоги: 
– надання фінансової допомоги на основі принципу індивідуального 

підходу до кожної конкретної ситуації. 
8. Соціально-економічний напрямок: 
– консультування по соціально-економічних питаннях; 
– надання допомоги в досягненні економічної самостійності; 
– сприяння в підвищенні доходів. 
9. Матеріальний напрямок (робота здійснюється в контакті з 

громадськими організаціями): 
– надання продуктової допомоги; 
– надання речової допомоги; 
– надання іншої натуральної допомоги (ліки, буд. матеріали і т.п.). 
10. Соціально-трудовий напрямок : 
– надання сприяння в одержанні основної і додаткової роботи; 
– надання сприяння у відкритті власної справи; 
– консультування з питань праці, зайнятості і профорієнтації; 
Всі ці напрями потребують свого удосконалення і розвитку і якщо 

соціальна робота у фінансових напрямках досить обмежена, то за рахунок  
удосконалення організаційних і технологічних елементів можливе значне 
поліпшення соціальної роботи у інших напрямках. 

Можна зробити загальний висновок, що міграція і технології соціальної 
роботи з мігрантами відіграє важливу роль у житті суспільства, держави, світу в 
цілому. Не варто ігнорувати дану проблему, а навпаки – сконцентрувати на ній 
особливу увагу, в зв’язку з тенденцією до збільшення виїзду  громадян України 
за кордон в цілях заробітку. 
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 З ІСТОРІЇ РОЗВИТКУ ПРАВОВИХ ЗАСАД СОЦІАЛЬНОЇ 
РОБОТИ З МОЛОДДЮ В УКРАЇНІ 

Соціальна робота з молоддю є вагомою складовою державної молодіжної 
політики будь – якої країни, яка має практику її здійснення. Не є винятком і 
вітчизняна практика, в якій соціальна робота відіграє провідну роль у 
забезпеченні повноцінного розвитку молодих громадян України. Відповідно, 
світовий та український досвід у цій сфері потребує вивчення та узагальнення. 
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Важливе місце в дослідженні соціальної роботи з молоддю належить питанню 
законодавчого визначення положень щодо державного регулювання діяльності 
в даному напрямі. 

Перші кроки на шляху формування державних підходів до процесу 
регулювання питань та проблем молодіжного середовища були зроблені в 1992 
– 1993 рр. з прийняттям таких базових молодіжних законодавчих актів, як 
декларація «Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні» та 
Закону України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в 
Україні».  

Так, у декларації правовий та соціальний захист молодих громадян з 
метою створення стартових можливостей для їх повноцінного становлення та 
розвитку було віднесено до головних принципів державної молодіжної 
політики, а створення соціальних служб для молоді – до одного з механізмів 
формування та реалізації даної політики [4, с.408-409]. Тим самим у першому 
та основному молодіжному законодавчому документі періоду незалежності 
України під час формування загальної моделі державної молодіжної політики 
було закладено підґрунтя для становлення та подальшого закріплення 
організаційно – правових основ соціальної роботи з цією соціально – 
демографічною групою населення. 

Розвиток понятійного апарату з питань державної молодіжної політики, у 
тому числі стосовно соціальної роботи, а також подальше визначення 
державної діяльності у напрямку соціальної роботи знайшло у положеннях 
Закону України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в 
Україні». У цьому документі було наведено та законодавчо закріплено 
тлумачення поняття «соціальні служби для молоді», які розглядалися як 
спеціальні заклади, що надають соціальні послуги та соціальну допомогу 
молоді. Також у цьому законі окрему статтю присвячено положенню про 
створення соціальних служб для молоді, зміст роботи, статус спеціалістів із 
соціальної роботи. У цій статті визначено, що соціальні служби для молоді 
могли створюватися органами державної виконавчої влади та об’єднаннями 
громадян. Служби мали надавати молодим людям інформаційну, правову, 
психолого – педагогічну, медичну та інші форми соціальної допомоги, 
реалізовувати заходи з метою запобігання негативним явищам у молодіжному 
середовищі (правопорушення, алкоголізму, наркоманії, токсикоманії, 
проституції тощо) та їх подолання, забезпечувати соціальну опіку окремих 
категорій молоді, зокрема, інвалідів, дітей – сиріт [10, с.410-411]. 

У процесі подальшого розвитку законодавчої бази в 2000 р. до цього 
закону було включено визначення поняття соціальне становлення молоді [3]. 

У 2002 р. у Законі України «Про сприяння соціальному становленню та 
розвитку молоді в Україні» замість терміна «соціальні служби для молоді» 
з’явився  новий термін «центри соціальних служб для молоді – спеціальні 
заклади, уповноваженні державою брати участь у реалізації державної 
молодіжної політики шляхом проведення соціальної роботи з дітьми та 
молоддю». Внесення цих змін обумовлено прийняттям Закону України «Про 
соціальну роботу з дітьми та молоддю» та необхідністю приведення у 
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відповідність положень молодіжного законодавства до нового документа 
[5,с.76-82]. 

Отже, прийняття в 1993 р. Закону України «Про сприяння соціальному 
становленню та розвитку молоді в Україні» стало наступним кроком у 
формуванні підґрунтя для розробки нових вітчизняних молодіжних законів, 
зокрема щодо соціальної роботи з молоддю. Протягом наступних років зі 
становленням практики здійснення державної молодіжної політики розвивалося 
нормативно – правове забезпечення державної діяльності в цьому напрямі. 

У процесі створення загальних молодіжних законів України у владних 
структурах точилися дискусії щодо необхідності підготовки нормативно – 
правових актів, які регулюватимуть сферу соціальної роботи. Однак процес 
правового врегулювання цього питання розтягнувся на десять років. 

Визначення організаційно – правових засад соціальної роботи з дітьми та 
молоддю знайшло своє відображення в однойменному Законі України «Про 
соціальну роботу з дітьми та молоддю», прийнятому в червні 2001 р. Закон 
складався з 20 статей, об’єднаних у 5 розділів. Уперше за роки існування 
незалежної України працівники галузі державної молодіжної політики 
отримали юридичне визначення понять «соціальна робота з дітьми та 
молоддю», «соціальне обслуговування», «соціальний супровід», «соціальна 
профілактика», «соціальна реабілітація», «соціальне інспектування», «фахівець 
із соціальної роботи», «центри соціальних служб для молоді», «волонтерський 
рух», «соціальний менеджмент» [5,с.76-82]. 

Наступною помітною віхою в історії розвитку законодавчих засад 
соціальної роботи з молоддю стало прийняття у 2009 р. нової редакції Закону 
України «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю», яка суттєво відрізнялася 
від попередньої [2].  

Запровадження змін у 2009 р. до Закону України «Про соціальну роботу з 
дітьми та молоддю» стало результатом нового осмислення теоретичних, 
правових та організаційних засад соціальної роботи з сім’ями, дітьми та 
молоддю. Це стало свідченням того, що поглибилось розуміння ролі соціальної 
роботи в суспільстві та фаховому середовищі.  

Таким чином, з прийняттям окремого закону, що регулює питання 
здійснення соціальної роботи з молоддю, було сформовано та чітко окреслено 
засади важливого напряму державної молодіжної політики. Розвиток 
законодавчих положень з питань соціальної роботи з молоддю став 
відображенням процесу державних підходів до забезпечення сприяння 
соціалізації молодого покоління. Очевидним є те, що вдосконалення Закону 
України «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю» головним чином 
полягало у визначенні теоретичних та концептуальних засадах молодіжної 
соціальної роботи без суттєвої зміни її механізмів. Подальший розвиток 
наукових досліджень у зазначеній сфері потребує детального порівняльного 
аналізу українського та європейського досвіду роботи з молоддю. 
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ПРОБЛЕМА ПОШУКУ СЕНСУ ЖИТТЯ У ФІЛОСОФІЇ 

Кожна людина рано чи пізно приходить до питання про те, в чому 
полягає сенс її життя. Саме тому пошук сенсу життя є одним з основних питань 
філософії. Дана проблема цікавила філософів різних епох і кожен з них 
розглядав це питання по своєму.  

У філософії можна виділити три підходи до розуміння даного питання: 
сенс життя спочатку властивий життю в його глибинних основах; сенс життя за 
межами життя; сенс життя твориться самим суб’єктом. 

Перший підхід втілився в релігійному розумінні життя. Згідно з ним все 
життя людини повинне полягати в спробах якомога ближче наблизитися до 
образу Бога. Бог створив людей за своєю подобою, і людина всіма своїми 
вчинками повинна втілювати Божі заповіді. 

Відповідно до другого підходу людина може змінити цей світ, 
перетворити його на засадах добра і справедливості. І саме в цьому і є сенс 
людського існування. Людина не тільки жити за християнськими законами, а й 
намагатися щось змінити в цьому світі. 

Третій підхід має на увазі те, що не існує універсального сенсу життя, але 
людина сама в процесі свого буття створює цей сенс  [4, 216]. 

Проблема пошуку сенсу і мети людського життя цікавила ще 
давньогрецьких філософів. Аристотель вважав, що метою людських вчинків є 
щастя, яке полягає у здійсненні того, що найближче її сутності. Епікур і його 
послідовники бачили мету життя в отриманні задоволення, яке полягає не 
тільки в чуттєвій насолоді, а й у позбавленні від фізичного болю, душевного 
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неспокою, страждань, страху смерті. Кініки бачили кінцевою метою людського 
життя досягнення чесноти, яка полягає в умінні задовольнятися малим і 
уникати зла. Людина повинна бути незалежною від зовнішнього світу і 
прагнути до внутрішнього спокою. Згідно з ученням стоїків, метою людського 
буття повинна бути моральність, яка полягає в істинному пізнанні, в 
узгодженості з природою і світовим розумом [2, 39]. 

 Але найбільш цікавим, на наш погляд, є трактування даного питання в 
ірраціоналістичному напрямку філософії. Ірраціоналістична філософія виникає 
в період панування ідей класичної філософії в Західній Європі. Вона кидає 
виклик класичній філософській традиції, критикуючи вузькість і однобічність 
раціоналізму, його нездатність дати відповіді на питання, які ставить життя в 
процесі людської діяльності.  

Найбільш відомими представниками даного напрямку були  
А Шопенгауер, С. К’єркегор, C. Ніцше. За життя ідеї цих філософів не знайшли 
відгуку, проте після їх смерті вони стали надзвичайно актуальними й одержали 
широке поширення. Це пояснюється тим, що ірраціоналізм насамперед 
звернений до проблем повсякденного життя людини, досліджує властиві всім 
стани відчаю і абсурду, страху і смерті, сенсу і нісенітниці, несвободи та 
свободи, вибору і творчості. 

За Шопенгауером, сенсу життя немає. Життя людини – всього лише 
хитання від одного крайнього положення маятника до іншого – від страждання 
до нудьги. Якщо найближча і безпосередня мета нашого життя не є страждання, 
то наше існування представляє саме безглузде і недоцільне явище. Тому що 
безглуздо допустити, що нескінченне страждання, яким переповнений світ, є 
безцільним і випадковим. Хоча кожне окреме нещастя і представляється 
винятком, але нещастя взагалі – є правило [5, 90].  

Творчість Шопенгауера і його головні ідеї піддаються критиці, в силу їх 
песимістичності. Але в той же час деградація суспільства і збільшення 
глобальних проблем робить його погляди актуальними. Сучасний світ 
переповнений аморальністю та перетворенням суспільних норм та норм моралі 
на безглузді фікції. Людство йде до апогею свого розвитку і логічним 
завершенням стане його самознищення. 

Життя людини позбавлене сенсу, тому що воно має свій кінець. 
Найпрекрасніші людські творіння є вічними та незнищенними, а життя це 
всього на всього коротка мить перед вічністю, яка має назву смерть.  

На думку К’єркегора, людський розум не здатен зрозуміти життя, тому 
йому залишається тільки вірити, а чим абсурдніше життя, тим міцніше повинна 
бути віра. Проблема сенсу життя і вибору способу життя обумовлена наявністю 
в ньому кінця. Кожна людина починає з нуля, попередній досвід людей тут не 
допоможе. 

У вирішенні проблеми буття в світі кожен з нас може реалізувати одну з 
трьох ступенів розвитку людського духу. Перша стадія отримала у К’єркегора 
назву естетичної. На цій стадії знаходяться люди, які на перше місце ставлять 
чуттєві задоволення. Дана стадія втілюється в образі Дон Жуана.  
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Але цей шлях неминуче веде до страждань. Тому людина починає 
переходить в своєму розвитку на другу стадію – етичну. Образ, що втілює цю 
стадію, – Сократ. Цей перехід необхідний, тому що людина, відчуваючи 
недостатність свого естетичного існування, усвідомлює його як зло. Тому 
етична стадія характеризується насамперед протистоянням між добром і злом. 
Людина, відчуваючи недостатність свого чуттєвого існування, сприймає його 
як зло, що протистоїть чомусь більш високому, більш доброму.   

Розлад між людиною як особистістю і добром і злом як категоріями 
загальними також не задовольняють людину. І тоді людина переходить на 
третю стадію – релігійну. Переходячи на релігійну стадію, людина перш за все 
пориває із загальним. Тому релігійна віра у К’єркегора це, перш за все, віра 
індивіда, особистості, яка трактує світ перш за все як парадокс, тобто пориває з 
етикою, з усіма об’єктивними цінностями, пориває з розумом [3, 333]. 

Конечність людського життя та неможливість скористатися досвідом 
попередників взагалі не відіграє ніякої ролі при вирішенні такої проблеми, як 
пошук сенсу свого існування. Кожна людина унікальна, незважаючи на те, що 
характер, темперамент, почуття є в певній мірі спільними для всіх. Але велика 
різноманітність компонентів особистості робить можливою існування майже 
безкінечної кількості можливих комбінацій.  

Стадії розвитку людини виділені К’єркегором є досить умовними і їхня 
ієрархія рідко знаходить своє підтвердження на практиці, тому що всі ці 
прагнення можуть існувати в одній особистості. Проте сенс життя, який 
притаманний людині на певні стадії за К’єркегором, на нашу думку, не можу 
вважатися ним. Індивід, який всі свої сили покладає на пошук насолод 
перетворюється в певному сенсі на тварину, адже саме представникам 
тваринного світу характерне прагнення до уникнення болю, страждань, 
прагнення  задоволень. 

Категорії добра і зла є надто складними для розуміння і недосконалий 
людський розум не може осягнути їх повністю. Якщо лев спіймає здорову 
антилопу, то це добро для сім’ї лева, але зло для сім’ї антилопи. В той же час, 
якщо жертвою полювання стане хвора тварина, це буде добром для обох сімей. 
Тому, на нашу думку розлад між особистістю та категоріями добра і зла є 
ілюзійним. Людина прагне до всього простого, її розуміння того що добре, а що 
погано залежить лише від наслідків, які матиме певна подія для неї.  

Релігійна віра, характерна для третьої стадії, також не виправдовує себе 
як сенс життя. Особистість в плані віри перш за все спирається на пануючу 
релігію в суспільстві, в якому вона живе. А релігія як явище напевне найбільше 
віддалена від віри, тому що вона придумана людьми для того, щоб керувати 
іншими.  

Знаменитим є вислів К’єркегора, що наше життя – це гра, правила якої 
нам невідомі. Ми погоджуємося з даною думкою. Життя – гра, її фіналом є 
смерть. Але жоден з тих, хто його досяг не може поділитися досвідом з 
нащадками. 

Центральним поняттям у Ніцше є ідея життя. Він родоначальник 
напряму, іменованого філософією життя. В людині він підкреслював принцип 
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тілесності і взагалі біологічний початок. Інтелект же є лише вищим шаром, 
необхідним для збереження організменних утворень, в першу чергу інстинктів. 
За Ніцше, інтелект не пізнає, а схематизує світ в тій мірі, в якій це потрібно для 
практичної потреби. Кожна людина по-своєму конструює світ, виходячи зі 
своїх індивідуальних особливостей. 

Згідно Ніцше, світ є постійним становленням і безцільністю, що 
виражається в ідеї вічного повернення одного і того ж. Ніцше стверджує, що 
існує раса панів, покликаних керувати, і раса рабів, які повинні коритися; 
суспільство завжди складалося і складатиметься з панівної аристократичної 
верхівки і безправної маси рабів. Людське існування є моторошним і до того ж 
завжди позбавленим сенсу. Ніцше хоче вчити людей сенсу їхнього буття, яким 
є надлюдина [1, 229]. 

Ніцшеанський образ надлюдини втілює його критику моралі. Згідно 
Ніцше, мораль сприяє розкладу, припускаючи слухняність, терпіння, 
сумлінність: все це розм’якшує і розслабляє волю людини. Надлюдина – це 
культ сильної особистості, одержимої потягом до влади. У слабких людей він 
проявляється як воля до свободи, у більш сильних – як воля до більшої влади 
або, якщо це не приводить до успіху, як воля до справедливості, у 
найсильніших – в любові до людства маскується прагнення до придушення 
чужої волі.  

В певній мірі ідея надлюдини виправдовує себе, оскільки певна частина 
людей прагне керувати іншими. Але дане прагнення не є характерним для 
більшості представників людського роду. Відкидання моралі та пропагування 
безжалісності в досягненні ідеалів веде до тотального знищення в людині 
всього людського і робить її найжорстокішою з усіх хижаків. Культ влади 
вступає в протиріччя с природною потребою в свободі. Індивід має право на те, 
щоб бути вільним і самостійно приймати рішення, навіть якщо вони зашкодять 
йому, а придушення цих прагнень призводить до перетворення людини в 
істоту, яка більше нагадує неживий предмет.   

Таким чином, розглянута нами проблема залишається невирішеною і на 
теперішній час. Виділяють декілька підходів до визначення сенсу життя. Згідно 
першого підходу весь сенс життя полягає в нескінченному завоюванні 
невідомого, у вічному зусиллі пізнати більше (Е. Золя). Другий підхід 
стверджує, що без свободи людське життя не має ні сенсу, ні гідності; сенс 
життя в тому, щоб любити, творити й молитися. Без волі не можна ні молитися, 
ні творити, ні любити (І. А. Ільїн). Третій підхід проголошує, що у житті немає 
іншого сенсу, крім того, який людина сама надає йому, розкриваючи свої сили, 
живучи плідно (Е. Фром). Четвертий підхід: любов дає перший доказ того, що 
життя має сенс; люди, які говорять, що життя безглузде, не пізнали любові 
(Ошо).  

На нашу думку, сенс життя не можливо знайти, його можна лише 
усвідомити, але це усвідомлення приходить до кожної особистості в свій час, 
або не приходить взагалі. Але в більшості випадків, пошук сенсу життя є 
схожим на будівництво повітряних замків, які легко піддаються руйнуванню 
при подиху вітру логіки. 
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фак-ту соціології та управління 

КОНЦЕПЦІЯ ІДЕОЛОГІЇ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ НА ЕТАПІ 
ЇЇ ТРАНСОРМАЦІЇ 

Розвиток України як незалежної демократичної правової держави вимагає 
формування концепції ідеології державотворення. Ідеологію державотворення 
ми розуміємо як сукупність теоретично обґрунтованих ідей і поглядів, які 
виражають ставлення до існуючої системи державного устрою, її можливих 
змін, що сприйняті у якості правильних і потрібних співгромадянами 
конкретного суспільства, соціальними групами, які приймають участь у їх 
практичній реалізації [1, 314]. 

Розуміння існуючого суспільного ладу, ставлення до нього з боку 
суб’єкта, що втілюється в ідеології державотворення, значною мірою 
обумовлюють його ставлення до всього реально існуючого буття, його 
суспільно-політичну значущу діяльність, а разом з тим і поступальний розвиток 
всього соціуму, країни на етапі їхньої трансформації. Державотворча ідеологія, 
базуючись на дійсній науці, пізнаних законах і закономірностях суспільного 
розвитку, спираючись на них у своїх прогнозах, адекватно відбиває соціальну 
реальність, формує чіткі напрями, механізми, форми суспільно-політичної 
життєдіяльності. 

Перші кроки у напрямку формування й розробки концепції ідеології 
державотворення в Україні вже зроблені. Так, Президія НАН України в своїй 
Постанові «Про концепцію ідеології державотворення в Україні» відзначає, що 
установами НАН України протягом перших років існування української 
незалежності проведено значну роботу по дослідженню проблем становлення 
України як незалежної держави, розробки теоретичних і практичних питань 
державотворення [2]. В установах НАН України активно досліджуються також 
історичні, соціально-філософські, соціологічні, політологічні, мовні, 
міжнародні та інші питання державотворення. Зазначена Постанова також 
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наголошує, що незважаючи на те, що увага до проблем державотворення з боку 
науковців НАН України посилилась, установи НАН України тяжіють до 
розгляду окремих аспектів, а не до розробки цілісної концепції державотворчої 
ідеології. Матеріали з цих питань, що надсилаються від установ НАН України 
до владних структур, здебільшого мають фрагментарний характер.  

У зв’язку з цим робиться наголос на необхідності розуміння ідеології 
державотворення в широкому плані як системи цілісних орієнтацій особи і 
суспільства, системи ідей, принципів, норм, установок, ідеалів, цілей, що 
прийнятні для всіх громадян держави і орієнтують їх на забезпечення цілісності 
і міцності держави, консолідації нації, економічне і культурне піднесення. 
Ідеологія державотворення повинна мати загально цивілізаційний характер і не 
зводитись до вузького розуміння ідеології як вираження, обґрунтування і 
захисту інтересів окремих класів чи соціальних груп. «Ідеологія цивілізованої 
держави - це загальний орієнтир, стратегії життєдіяльності і розвитку, які 
мають на меті суспільне благо», - зазначається в додатку до Постанови [2]. 

Виходячи з вищезазначеного, науковцями пропонується 10 структурних 
блоків моделі концепції ідеології державотворення (додаток до Постанови). 
Кожен із них містить набір орієнтирів, тез, ідеологем у певному напрямку дії 
державотворчої ідеології в Україні на етапі її трансформації. Розглянемо 
коротко ці структурні блоки. 

Перший блок «Контури суспільного ладу», що може бути життєздатним 
на історичну перспективу, враховуючи традиції, стан і орієнтири України на 
побудову високоцивілізованого суспільства на засадах ринкової економіки. 
Традиційні типи суспільного ладу історично віджили; суспільству вони 
задавали суб'єктивно визначені параметри і цим стримували його. Історія 
свідчить, що суспільство настільки життєздатне, наскільки в ньому існує 
простір для природно-історичних процесів виробництва і обміну, розвитку 
особи, сім'ї, нації, соціальних відносин, науки, культури. Майбутнє за 
суспільствами не зі штучною конструкцією соціального ладу, а за 
суспільствами, соціальні відносини у яких склалися природно, у результаті 
вільної самореалізації чотирьох основних підвалин суспільства - особи, сім'ї, 
етнічної, трудової спільностей, і діють у режимі мирного співіснування й 
злагоди всіх соціальних верств. Постійно життєздатне суспільство може бути 
описане в характеристиках свободи і відповідальності особи, сім'ї, трудової 
спільності, соціального миру, злагоди, партнерства, еволюції та процвітання. 

Другий блок має назву «Державний устрій». В його межах - ідеологічне 
підгрунття правової держави, пошук оптимальних для українських 
національних традицій, менталітету, цілей форм державного устрою й 
управління, які б забезпечували об'єктивний процес природно-історичного 
розвитку суспільства, гарантували державний суверенітет, людські свободи, 
соціальний захист, порядок, мир і злагоду, економічний добробут. Оскільки 
сучасна й перспективна держава сильна не командною і репресивною 
функціями, а організаторською, культурно-просвітницькою, стимулюванням 
позитивних і упередженням негативних процесів на основі наукового прогнозу. 
На основі цього виростає соціальна стабільність, економічний і оборонний 
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потенціал. У зв’язку з цим виникає необхідність проводити дослідження ролі 
держави у розвитку громадянського суспільства, з’ясовувати суть і функції, 
розмежування й узгодженість повноважень законодавчої, виконавчої, судової і 
інформаційної влади. При курсі на демократичну правову державу не слід 
забувати також про чіткість управлінської вертикалі, яка потрібна не лише для 
забезпечення організованості і порядку, а ще для управління суспільством, що 
базується на високих енергіях і складних технологіях, дезорганізація яких може 
привести до загибелі самого суспільства. Українські національні традиції, 
менталітет і потреби схиляють до вибору президентсько-парламентської 
демократичної держави, оскільки в традиції завжди відчувались особистісні і 
народовладні начала (князь і віче, гетьман і козацька рада, сільська община і її 
голова, трудовий колектив і його керівник). На складних перехідних етапах 
зміни соціального й державного ладу знову виникає і загострюється потреба в 
ефективній управлінській вертикалі. 

Третій блок умовно можна назвати «Основи соціальних відносин». У 
ньому обґрунтовується необхідність здійснення відносин між соціальними 
групами, верствами, класами, містом і селом, регіонами на основі партнерства, 
злагоди, мирної взаємодії, взаємопідтримки, упередження й несилового 
розв'язання конфліктів; націленість на все це законів і управлінських рішень; 
упередження поляризації соціальних сил, надмірного розриву у життєвому 
рівні, можливостях самореалізації шляхом законодавчого та ідеологічного 
стимулювання росту економічного й духовного потенціалу всіх верств 
населення; соціалізація держави, її роль як арбітра й регулятора відносин між 
різними соціальними групами. Суть ідеології соціальних відносин - 
забезпечення одночасно і динамізму, і стабільності, і зростаючої 
життєздатності. 

Четвертий блок «Міжнаціональні відносини» проголошує, з’ясовує 
наступні тези: національний характер української держави; поліетнічність 
українського суспільства і її зростання за рахунок сучасної і перспективної 
міграції; ідеологію миру в багатоетнічному суспільстві; українську ідею й 
самосвідомість інших етносів в Україні; державну політику розвитку мов і 
культур українського та інших етносів в Україні; проблему державної мови, 
пріоритету нації й пріоритету особи; співвідношення національної й 
державницької ідеї; ставлення до націоналізму, шовінізму, національного 
нігілізму; унітарність держави й прагнення до регіональної чи національної 
автономії. Суть ідеології міжнаціональних відносин: повна правова 
рівноправність усіх етносів. Суть реалізації української ідеї: соціальний, 
економічний, культурний, інтелектуальний розвиток української нації, щоб 
вона стала зразком для наслідування. При цьому необхідне максимальне 
сприяння розвитку всіх національностей і етнічних груп, що проживають в 
Україні. Українська ідея повинна стверджуватись як ідея державотворення, 
соціального, культурного, політичного розвитку української нації. 

П’ятий – «Відносини держави і церкви» закріплює міжконфесійні, 
міжцерковні відносини. Суть ідеології державотворення в релігійній сфері: 
громадянська рівноправність віруючих всіх конфесій, невіруючих, атеїстів, 
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забезпечення свободи совісті, релігії, світогляду. Принцип «Вільна церква - у 
вільній державі». Проголошуються тези: світський характер держави та освіти; 
деполітизація релігійного життя; недопустимість державної церкви, державної 
релігії; релігійна і світоглядна терпимість; упередження й мирне розв'язання 
міжконфесійних, міжцерковних конфліктів; мирне співіснування, взаємоповага 
віруючих усіх конфесій, невіруючих, атеїстів.  

Шостий блок «Міждержавні відносини» закріплює: відкритість України 
для запозичення позитивного й закритість для негативних впливів; 
недопустимість економічної, політичної, культурної, інформаційної 
самоізоляції; розвиток взаємовигідних зв'язків з усіма країнами; інтеграція в 
європейське і світове співтовариство; врахування світової тенденції до 
творення загально континентальних, міжконтинентальних, глобальних 
формувань і забезпечення самостійності, незалежності української держави; 
визначення стратегічних партнерів і пріоритетів на Сході, Півдні і на Заході; 
миролюбива оборонна політика; забезпечення воєнної, економічної, 
екологічної, інформаційної безпеки; входження рівноправним партнером у 
світовий інформаційний простір, мирне співіснування держав; упередження 
збройних конфліктів. 

Сьомий, «екологічний» блок закріплює засади формування екологічної 
ідеології, політики, психології, свідомості; ідеологію збереження природного 
середовища, недопустимість його руйнування й забруднення; стратегію 
відновлення, міжнародну кооперацію у цій справі; курс на екологічно чисті 
технології, правові й моральні проблеми екології; виховання екологічно 
свідомої людини. 

Восьмий блок «Інформаційне забезпечення ідеології державотворення» 
містить положення про необхідність створення загальнодержавного 
інформаційного фонду шляхом комплектування основних державних 
книгосховищ документами на всіх видах носіїв, які відображають нове наукове 
знання (документами, створеними всіма мовами і на всіх видах носіїв про 
Україну); формування власними силами іміджу України за кордоном; 
створення системи інформаційно-аналітичного забезпечення розробки, 
розвитку і функціонування ідеології державотворення. 

Дев’ятий – «Ідеал громадянина держави» проголошує гармонійний 
розвиток інтелектуальної, емоційної, вольової і фізичної сфери особи; здатність 
її до творчої самореалізації; культ праці і професіоналізму; патріотизм; 
державницьку свідомість. Концентрується увага на правовій культурі й 
правосвідомості; відповідальному ставленні до свобод, прав і обов'язків; культі 
матері і сім'ї; психології активності й громадянської злагоди; культурі 
міжлюдських відносин; кодексі громадянина України. 

Десятий блок «Принципи розвитку освіти, науки, культури» містить 
погляд на освіту, науку, культуру як на первинні, базові, визначальні фактори 
розвитку суспільства, зростання їх ролі в історичній перспективі переходу до 
інформаційного суспільства. Проголошується: курс в освіті на формування 
соціально зрілої, патріотично свідомої, інтелектуально багатої особи, здатної до 
творчої, суспільно значимої самореалізації; курс в науці на дослідження всього 
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комплексу проблем людини, екології, створення й впровадження високих 
технологій, енерго-ресурсозберігаючих систем, ефективних форм 
господарювання, забезпечення оборонної могутності; культуру віднести до 
пріоритету пріоритетів як першооснови духовного здоров'я нації і 
першоджерела інтелектуального потенціалу держави; цілеспрямоване 
формування інтелектуальної еліти держави і нації як провідної сили 
суспільства. 

Вже більш ніж 15 років минуло з дня прийняття вказаної Постанови, але 
цілісної концепції ідеології державотворення так і не було схвалено. Кожен з 
вказаних блоків моделі Концепції, її тези потребують доопрацювання, наукової 
розробки, систематизації і наостанку - викладу в формі, зрозумілій всім 
верствам населення. У зв’язку з цим актуальності набуває й проведення нашого 
соціально-філософського дослідження з проблеми формування ідеології 
державотворення. 

І ще одне. Ідеологія державотворення - багатопланове, комплексне явище. 
Вона може ефективно функціонувати лише у всій своїй цілісності. Потрібна 
одночасна розробка й введення в суспільний обіг всього спектра її складових. У 
цьому, як нам вбачається, запорука успіху політичного руху України як 
незалежної демократичної правової держави. 
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АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ І НАПРЯМКИ 
ОПТИМІЗАЦІЇ  ТЕХНОЛОГІЙ ГРУПОВОЇ РОБОТИ З ЛЮДЬМИ 

ПОХИЛОГО ВІКУ 

 Технології групової роботи з людьми похилого віку є дуже  ефективним 
методом соціальної роботи з різними категоріями населення. Новим є їх 
застосування сааме з людьми похилого віку. Часто групова діяльність стимулює 
її учасників до виходу на новий рівень взаємодопомоги.   
 Для  аналізу ефективності технологій групової роботи необхідно 
звернути увагу сааме на деякі методи, які є не досить ефективними.  Групові 
ролі та проблема лідерства часто розглядаються крізь призму влади, якої 
набувають учасники завдяки статусу, знанням та навичкам, контролю над 
ресурсами, особистим якостям, домінуючій ідеології (підставою для 
виникнення питань розподілу влади можуть бути етнічна належність, вік, стать, 
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відсутність чи наявність функціонального обмеження, належність до певного 
соціально-економічного класу тощо). Досить часто це є проблемою сааме для  
груп людей похилого віку, адже у людей цієї категорії загострюються всі 
відчуття.  
 Чимало членів групи з часом демонструють конформну поведінку, тобто 
виявляють однаковість у поведінці, зголошуються з думкою інших унаслідок 
тиску групових норм на індивіда. Унаслідок різних стилів конформності чи 
нонконформності, а також лідерства у групі можуть сформуватися різні 
стосунки і стати очевидними певні ролі. Саме це є однією з основних проблем 
групової роботи. 

Щодо ефективності, то саме технології групової роботи є ефективним 
інструментом адаптації і реабілітації для людей похилого віку. Ці групи 
допомагають подолати почуття самотності та ізоляції, а також побоювання 
соціуму, надаючи їм більш глибоку і тривалу підтримку, ніж ту, яку можна 
отримати за допомогою інших методів роботи. Групи взаємодопомоги 
допомагають літнім людям вчитися слухати, висловлювати власні почуття, 
створювати систему підтримки, вирішувати власні проблеми самостійно та 
бути більш впевненими в своїх силах. 
 На ефективну реалізацію групової роботи впливають багато чинників: 
обладнання приміщення, форми роботи, склад осіб, що приймають участь. 
 Ефективність роботи групи залежить також від реалізації програми. Крім 
того, на його роботу впливають особистість керівника, його кваліфікація, 
відношення до справи, методи роботи. Групова діяльність  літніх людей може 
бути багатою і різнорідною. Це залежить значною мірою також від його членів 
і особливо від самоврядування. 
 Важливою складовою успіху груп взаємодопомоги є робота в команді. Як 
тільки учасники усвідомлюють, що їх проблеми подібні, вони починають 
звертатися по підтримку один до одного. Вони відкрито діляться власним 
досвідом заради допомоги іншим. Визнання схожості проблем зближує їх. 
Групи організовані таким чином, що ті ж самі люди регулярно збираються 
разом згідно з попередньо узгодженим розкладом. Це дозволяє їм почуватись 
невимушено і уникати незручностей, які можуть бути викликані постійною 
зміною учасників групи. 
 Що стосується групової психотерапії, то її ефективність як лікувального 
методу підтверджена численними дослідженнями. На основі досвіду 
практичної роботи сформувалися уявлення про організаційні аспекти групової 
психотерапії: тривалості всього курсу лікування і окремого сеансу, частоті 
занять, склад психотерапевтичних груп та принципи їх підбору, кількості 
психотерапевтів, комбінації різних методів (основних і допоміжних, 
вербальних і невербальних). Так  як групова психотерапія є технологією 
групової роботи, то її ефективність ще раз підтверджує необхідність поширення 
цих технологій при роботі з людьми похилого віку. 
 Технології групової роботи з людьми похилого віку – досить новий 
аспект розгляду соціальної роботи з даною категорією клієнтів, саме тому  
необхідно звернути увагу, що вони вирішували такі завдання: 
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• попередження причин, які породжують проблеми літніх людей; 
• сприяння практичній реалізації прав і законних інтересів, забезпеченню 
можливостей самореалізації і самовиявлення людей похилого віку і 
попередження соціальної ізоляції, відсторонення від активного життя; 
• додержання рівності і врахування можливостей літніх; 
• диференціація підходів до розв’язання проблем різних груп людей похилого 
віку на основі врахування факторів соціального ризику, які впливають на їхній 
стан; 
• виявлення індивідуальних потреб людей похилого віку; 
• адресність при наданні соціальних послуг з пріоритетом сприяння літнім 
людям в ситуаціях, які загрожують їхньому здоров’ю і життю; 
• використання нових технологій соціальної роботи, яка спрямована на 
задоволення потреб людей похилого віку; 
• забезпечення інформованості престарілих громадян про можливості 
соціальної допомоги і послуг. 
 Технології групової роботи є досить ефективними, але так як їх 
застосування з літніми людьми не досить вивчене, то і аналіз ефективності є 
важким процесом. Для подальшого аналізу необхідне їх застосування на 
практиці,  це додасть теоретичній базі практичних навичок, а с соціальному 
працівнику умінь для збільшення ефективності і зменшення негативних 
проявів. 
Якщо підійти до запитання про напрямки оптимізації використання технологій 
групової роботи з людьми похилого віку комплексно, то головним напрямком є 
теоретичне вивчення даного аспекту соціальної роботи. Це дасть обґрунтування 
соціальному працівнику в необхідності вибору саме технологій групової роботи 
і допоможе в мотивації. При вивченні даної теми необхідно звернути увагу 
саме на розробку певних програм і методик для використання з даною 
категорією клієнтів. 
 З боку професіоналів часто демонструється підхід до різних людей тільки 
«як до людей похилого віку, які є безпомічними жертвами і не в змозі змінити 
своє невдале життя». Тоді соціальним працівникам може здаватися, ніби вони 
вже знають про все, що турбує людей похилого віку, і вони впевнені в тому, що 
знають, як саме допомогти клієнту, й що всі їхні дії відповідають інтересам 
клієнта. При цьому ігнорується життєвий досвід, оточення, звички, уміння та 
навички, тобто індивідуальність та потреби клієнтів. Але саме ці знання можуть 
допомогти в спілкуванні та визначенні потреб людей похилого віку. Особливо 
це стосується соціальних працівників молодшого віку, яким не завжди легко 
буває зрозуміти людей похилого віку, котрі пережили чимало потрясінь, що 
супроводжувалися значними травмами, зумовленими війною, тоталітарним 
режимом, наслідками процесу перебудови. Необхідно надати соціальним 
працівникам правильну і достовірну інформацію про людей похилого віку, що 
змінить їх відношення в кращу сторону і допоможе при роботі. 
 Наступним напрямком оптимізації буде оформлення групи як 
неформальної, але з елементами, які присутні формальній. Мається на увазі, що 
при роботі необхідно документувати певні дії, для подальшого їх аналізу.  
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Необхідно розробити певні правила роботи з групою людей  похилого віку, 
адже вони не можуть співпадати з стандартними правилами роботі у групі, бо 
дана категорія населення має свою специфіку. Можна запропонувати  такі 
правила, як вселення надії та позитивного настрою, надання інформації 
(навчаюче інструктування), орієнтація на альтруїзм, розвиток навичок 
соціалізації, універсалізація, згуртування, зворотний зв’язок.  
Питання влади та повноважень найкраще визначати та обговорювати з 
учасниками групи в категоріях відмінності й подібності між різними 
індивідами, прагнучи встановити партнерство рівних. Задля контролю 
конформності соціальним працівникам важливо призвичаїти клієнтів соціальної 
групової роботи до висловлювання від першої особи. В міру розвитку групових 
норм і розвитку ідентифікації себе з групою можливо змінити баланс ролей, 
розвинути довіру учасників групи один до одного.  
 Необхідно вивчити вплив соціального працівника при використанні 
групових технологій,  на розвиток міжособистісних взаємовідносин. Важливим 
є саме роль соціального працівника, чи є він необхідним при подальшому 
функціонуванні групи, чи не впливає він рішення і поведінку членів групи. 
 Стереотипи досить часто стають на перешкоді позитивного результату.  
Вважається, що більшість старих людей погано справляється з роботою; 
працездатність, продуктивність, мотивація, здатність сприймати новизну, 
творча активність у них нижчі, ніж у молодих працівників. Але насправді 
необхідно вести пропаганду у суспільстві пошану до старості і людей похилого 
віку, вчити людей з дитинства відноситися до літніх людей як носія соціального 
досвіду. 
 Необхідно застосовувати інноваційні методи при роботі, адже люди 
похилого віку не завжди сприймають стандартні вправи, які є доцільними для 
інших категорій клієнтів. Це дасть змогу соціальному працівнику постійно  
вдосконалюватися, а літнім людям не втрачати інтерес до певної групи. 
 Так як люди похилого віку досить часто мають проблеми зі здоровям 
фізичним і психологічним, а також сприйняття реальності у них своє, то 
необхідно, щоб методи групової роботи були доволі простими. Це дасть змогу 
їх вдало використовувати і досягати високих успіхів. 
 Інколи технології групової роботи застосовуються, і мають певний вплив 
на особу, але не засвоюються нею і не  допомагають їй у житті. Це ще одна 
причина для соціального працівника визначити ефективні методи. Для 
перевірки засвоєння необхідно придумати реальні ситуації при груповій роботі 
або мати можливість спостерігати за діями старої людини поза групою. 
 Технології групової роботи з людьми похилого віку передбачає 
застосування групових методів, але не потрібно забувати, що можливе 
використання індивідуального підходу всередині групи. Це дасть змогу 
систематично підійти до проблем кожного, але зменшити їх негативний вплив 
уже через технології роботи з групою. 
 Таким чином, при визначенні напрямків оптимізації, потрібно пам’ятати, 
що ця тема глибоко не досліджувалася, і що запропоновані напрямки виходять 
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з теорії і не завжди підтверджуються практикою. Теоретичний напрямок 
оптимізації є провідним в даній темі.  
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РОБОТА КЕРІВНИКА ОРГАНІЗАЦІЇ З ПОКРАЩЕННЯ 
ПСИХОЛОГІЧНОГО КЛІМАТУ В ВИРОБНИЧИХ КОЛЕКТИВАХ 

Ефективне управління персоналом актуально в будь-які часи і для будь-
якої компанії, і грамотне застосування різних технологій може вивести 
організацію на новий урівень. Показником ефективності керівника виступає 
сплав його знань, вмінь та навичок, які виявляються у визначенні конфліктних 
ситуацій; оптимізації психологічного мікроклімату в колективі; здатності до 
конструктивних перестановок наявних кадрів або при необхідності скорочення 
штатів.  

В процесі суспільного життя кожна людина взаємодіє з оточуючими 
через сприйняття та почуття, які можуть бути як позитивними, так і 
негативними. Але здатність діяти та керувати своїми емоціями конструктивно, 
втрачається в критичних ситуаціях, ситуаціях конфлікту. Суттєвим та 
актуальним для керівника є вивчення міжособистісних відносин в колективі, 
адже середньостатистичні директори виробництв, як правило, рідко приділяють 
увагу взаємодії підлеглих один з одним. Для них головним є якість роботи та 
збільшення прибутку. Але на продуктивність та успішність організації 
відносини в колективі впливають безпосередньо. 

Метою вивчення стану наукової розробки проблеми відносин між 
працівниками організації є визначення основних напрямів діяльності керівників 
виробничих колективів стосовно покращення соціально-психологічного 
клімату між підлеглими та вироблення способів усунення негативних факторів 
між ними.   

Аналіз наукових праць свідчить про те, що до теперішнього часу 
проведена велика дослідницька робота з вивчення та діагностики соціально-
психологічного клімату в колективах. Однак, факт існування більше двох  
десятків  визначень поняття «соціально-психологічного  клімату»  у вітчизняній 
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психології, говорить про неоднозначність його тлумачення та нечітку 
усвідомленість сутності цього терміна. 

Питаннями гармонізації міжособового співіснування в умовах 
виробничих колективів займалися ряд вітчизняних та зарубіжних вчених. 
Методологічні підходи, оригінальні методи діагностики відносин у колективі 
запропоновані в працях Є.Д.Паригіна, А.В.Петровського, К.К.Платонова, 
А.Г.Ковальова. А.В.Петровський і його співробітники проводили дослідження в 
навчальних та виробничих колективах, де вивчалися ділові та емоційні 
стосунки в малій групі залежно від рівня її розвитку. Дослідник зазначає, що 
між людьми в організації  виникають спільні ціннісні орієнтації, зникає творча 
напруженість, з’являється більша мотивація за умовою, що відносини між 
представниками цієї групи є налагодженими [3, 206]. 

Особливий інтерес представляє спільна робота Ф.М.Бородкіна і 
Н.М.Коряка. У своїй книзі: «Увага конфлікт!» вони розглядають 
міжособистісні стосунки і конфліктні міжгрупові взаємодії, які виникають в 
колективах підприємств та організацій. Причини виникнення конфліктів та 
загальні принципи конфліктних взаємодій розглядаються на численних 
конкретних ситуаціях. Велику увагу вони приділяють також певним 
закономірностям виникнення конфліктних взаємодій, які повинен знати 
керівник колективу, щоб не тільки обходити конфлікти, а й керувати ними, 
прогнозувати їх можливий розвиток.  

В розвитку теорії управління важливу увагу стосовно проблеми 
міжособистісних відносин у виробничих колективах слід приділити «школі 
людських відносин». «Школа людських відносин» з'явилася на рубежі 20-30-х 
рр. Р.Оуен першим звернув увагу на взаємодію людей один з одним в 
організації, а також на відносини підлеглих з керівництвом. Він стверджував, 
що керівництво багато часу витрачає на обслуговування обладнання і мало 
піклується про людей. Тому цілком доцільно витрачати такий же час, 
піклуючись про іншу частину виробництва – робітників [4, 113]. 

Основоположником «школи людських відносин» прийнято вважати         
Е. Мейо. Він вважав, що колишні управлінські методи цілком спрямовані на 
досягнення матеріальної ефективності, а не на встановлення співробітництва, в 
той час як простий прояв уваги до людей робить дуже великий вплив на 
продуктивність праці.  

Вищезазначені положення засновників теорії управління є корисними для 
керівника підприємства, тому що людські відносини, безпосередньо, 
визначають мотивацію кожної людини. Якщо головуючий організації має змогу 
задовольнити соціальні потреби своїх підлеглих, надати можливість для 
формального та неформального спілкування або вчасно виявити конфлікти в 
колективі та усунути їх – рівень задоволеності працівників керівництвом та 
оточуючими буде зростати, і це, відповідно, призведе до зростання 
продуктивності праці. Тобто, директор організації повинен бути зацікавлений 
станом відносин в колективі не менш ніж будь-хто інший.    

Соціально-психологічний клімат тісно пов'язаний із поняттям групової 
згуртованості – процесу формування особливого типу зв’язків в групі, що 
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дозволяють зовнішньозадану структуру перетворити в психологічну спільноту, 
в системний психологічний організм, який живе за своїми законами [2, 315]. 
Іншими словами, це мала група зі своїми стійкими цінностями, взаємною 
симпатією її представників один до одного, непорушними нормами та сильну 
емоційну основу. Саме позитивний соціально-психологічний клімат 
перетворює звичайну групу людей в згуртовану.  

Родина Лотт, яка розглядала вищезазначений феномен, прямо  вказує, 
що згуртованість обумовлена міжособистісної  атракцією – притягуванням, 
приверненням  однією  людиною  іншої.  Згуртованість   яка  виникає на основі  
атракції  призводить до підвищення продуктивності діяльності групи. Отже, 
вона є чинником «зростання» організації, просування її на ринку праці. 

При роботі з працівниками, керівник має знати ті фактори, що 
визначають соціально-психологічний клімат в колективі, для того щоб 
сформувати згуртований колектив. Серед цих факторів можна виділити: 
глобальне та локальне макросередовище (сукупність економічних, політичних, 
культурних умов), санітарно-гігієнічні умови праці, задоволеність роботою, 
характер виконуваної діяльності, організація сумісної діяльності, психологічна 
сумісність, стиль керівництва та характер комунікацій в колективі. Керівник, 
враховуючи ці фактори в сукупності та дотримуючись їх, має змогу створити 
роботу на своєму підприємстві більш продуктивною та оптимізованою [6]. 

В даному контексті, також важливим є знання не тільки налагодження 
стосунків в колективі, а і усунення негативних факторів, які вже існують між 
працівниками, адже в сучасному світі переважають стрес і напруженість. І 
сьогодні велика кількість дослідників пропонують методики та технології з 
управління стресом та конфліктами. З 1980 року людству стало відоме так 
явище, як «мобінг». Слово «мобінг» походить від англійського «to mob» - 
грубити, нападати зграєю, травити [1, 192]. В даний час проблема 
вищезазначеного феномену активно досліджується і обговорюється. І це 
виправдано, оскільки «мобінг» як соціальне явище в трудових колективах може 
значно знизити ефективність діяльності будь-якої організації. У спрощеному 
розумінні «мобінг» – це явище, коли колектив або його частина повстають на 
одного або кількох своїх членів з метою їх вигнання. 

Жертвою «мобінгу» може стати і молодий фахівець, і професіонал 
зі стажем. При цьому «мобінг» в організаціях можливий як по вертикалі 
(начальник - підлеглий), так і по горизонталі (працівники одного рангу). Це 
явище може зашкодити, навіть, продуктивності праці. Наприклад, колектив, 
який має бажання витіснити достатньо кваліфікованого працівника, завдає 
шкоду організації та створює багато проблем керівнику: втрата великої 
кількості часу на пошуки нового спеціаліста, застій виробництва, збитки та інші 
наслідки. Тому керівник підприємства повинен спостерігати за відносинами в 
колективі, виявляти та усувати «мобінг». 

В зарубіжних організаціях, виробництвах, на підприємтвах явище 
«мобінгу» часто і обґрунтовано розглядається спільно з таким явищем, як 
«харассмент». Термін «харассмент» перекладається з англійської мови як 
«образа, утиск, агресія». Широке розуміння цього поняття - «вчинення будь-
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яких дій без вашої згоди» [1, 194]. Незважаючи на те що на практиці 
«харассмент» часто пов'язується саме з сексуальними домаганнями, переважно 
з використанням службового становища, проте цей термін слід розуміти 
ширше. Для того щоб вважатися жертвою «харассмента», не обов'язково бути 
об'єктом сексуального домагання, досить бути тим, на кого вплинула образлива  
поведінка. 

Одним із пріоритетних завдань керівника організації у роботі з 
колективом – є діагностування рівня відносин між працівниками організації. 
Для цього етапу можна використати певні психодіагностичні методики 
виявлення конфліктів: метод соціометрії, опитувальник міжособистісних 
відносин А.А.Рукавішникова, Діагностичний опитувальник соціально-
психологічного клімату в групі та інші. Доречним буде аналізування причин, 
що перешкоджають формуванню команди та з’ясування, чи залежать останні 
від керівника. Дана діяльність дозволить керівникові прийняти найбільш вірне 
рішення для нейтралізації конфліктної ситуації. Розроблення напрямів і методів 
формування команди та покращення мікроклімату в колективі також не 
повинно залишатись без уваги. 

Головними напрямами формування соціально-психологічного клімату 
колективу для керівника є: 

- поліпшення умов праці та відпочинку; 
- розвиток змісту праці; 
- розвиток засобів праці; 
- розвиток мотивації; 
- зміна оплати праці; 
- система психологічного розвантаження, зняття напруги після робочого 

дня і т.д. 
До того ж, окрім названих напрямів, можна виділити ще декілька завдань 

керівника у роботі з коллективом:  
- проявляти стриманість у критичній оцінці діяльності колективу. Якщо 

невдоволення викликає робота конкретного працівника, розмовляти з ним 
краще один на один. В цьому випадку у співробітників не виникне бажання йти 
на відкритий протест на очах усього колективу; 

- стимулювати через заохочення кращих, покарання гірших; 
- здійснювати постійну та цілеспрямовану роботу з командоутворення 

(використання тренінгів, заходів неформального спілкування). 
Одним із таких видів роботи з формування команди є тімбілдінг – це 

соціально-психологічний корпоративний захід, основне завдання якого –  
побудова міцних дружніх відносин  і принципів взаємовиручки в середовищі  
співробітників компанії. Існує маса вправ і завдань, які успішно застосовуються 
 в таких заходах. Наприклад, стрибок на довіру - учасник падає спиною вперед  
на руки всіх членів команди. Або завдання на подолання стіни будь-якої іншої 
 високої огорожі, без підручних засобів [5]. 

Отже, зробивши аналіз робіт дослідників стосовно вивчення та 
діагностики соціально-психологічного клімату в виробничих колективах, слід 
зробити висновок, що вченими, представниками психології, соціології та теорії 
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управління здійснювались зусилля щодо визначення та стану міжособистісних 
відносин між працівниками організації. Найбільш суттєво цю тему розкривали 
Є.Д.Паригін, А.В.Петровський, К.К.Платонов, А.Г.Ковальов, Ф.М.Бородкін і 
Н.М.Коряк, В.Бенніс і Г.Шепард, Р. Оуен, Е.Мейо, А.Лотт, Л.Фестингер. Серед 
сучасних негативних факторів, які виникають в колективі, можна виділити 
«мобінг» та «харассмент». Усунення цих явищ, а також інших руйнівних 
моментів в колективі та сприяння командоутворенню і груповій згуртованості є 
одними із пріоритетних завдань керівника організації. Адже він здатний 
безпосередньо впливати на колектив, задавати темп своїм працівникам та 
робити все, щоб підлеглі працювали продуктивно та ефективно. І для цього 
важливо мати уяву про стан відносин між людьми, які працюють в організації, 
виявляти причини негативу та покращувати соціально-психологічний клімат 
різними способами.  
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НЕПОВНА СІМ’Я ЯК ОБ’ЄКТ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ 

У літературі з соціальної роботи, як у вітчизняній, так і зарубіжній, сім`я 
та її тип неповній сім`ї приділено значну увагу. Вирішенням цієї проблеми 
займались такі науковці, як Н. Арістова, М. Буянов , О. Вакуленко, Т. Гурко, 
А.Желєзнова, В. Захаренко, І. Звєрєва, А. Капська, І. Козубовська, І. Мигович, 
С. Толстоухова, І. Трубавіна, О. Яременко. Але незважаючи на значний 
науковий інтерес до соціальної роботи з неповними сім’ями, ця тематика і 
сьогодні залишається дослідженої не повністю.  

В історії розвитку та становлення сім’ї та неповної сім’ї можна виділити 
такі сучасні підходи вивчення як: інституціональний підхід, структурно-
функціональний підхід, підхід обміну, марксистський підхідкритичний підхід, 
феноменологічно – герменевтичний підхід, підхід взаємозв’язку, підхід 
«розвитку» та феміністичний підхід. Які слугували у визначенні понять «сім`я» 
та «неповна сім`я» [1; с. 256]. 
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Метою наданої роботи є теоретичний аналіз та вивчення соціальної 
роботи з неповною сім’єю. Для цього логічним є насамперед уточнення змісту 
базових понять дослідження, як то: «сім’я», «соціальна робота». 

Найбільш поширено поняття «сім’ї» визначається як мала група людей, 
що заснована на шлюбі чи на кровній спорідненості іфункціонує на основі 
спільного побуту, матеріальної і моральної взаємодопомоги [2; с.47]. В свою 
чергу, виходячи з цього – неповною сім`єю називається та, в якій дитина 
неповнолітнього віку проживає з одним із батьків, який несе за неї  повну 
відповідальність [3; 34-37]. 

Так як предметом нашого дослідження виступає соціальна робота з 
неповною сім’єю, то, відповідно необхідно розкрити соціальну роботу, як 
певний вид діяльності. Соціальна робота як фахова діяльність є 
взаємопов'язаною системою цінностей, теорії і практики, її місія полягає у 
наданні людям можливості якомога повніше розвивати власний потенціал, 
збагачувати своє життя та попереджувати виникнення дисфункцій [1]. Це 
система теоретичних знань і заснована на них практика, яка має на меті 
забезпечення соціальної справедливості шляхом наснаження і підтримки 
найменш захищених верств суспільства та протидії факторам соціального 
виключення [3; с. 17-20]. 

Соціальна діяльність характеризується, як відомо, присутністю великої 
кількості швидкоплинних, взаємно впливаючих умов, тому доцільно нашій меті 
ми вважаємо використання методології діалектичного підходу.  

Соціальна робота з сім’єю завжди спирається на конкретний тип сім’ї. Ми 
приділяємо більш детальну увагу неповній сім’ї. Але існують ще такі типи 
сімей як: бездітна, багатодітна, молода, первинна, позашлюбна, дискантна, 
міжнаціональна та багато інших типів.  

Метою соціальної роботи з неповною сім’єю є забезпечення нормальних 
умов для функціонування неповної сім’ї, її розвитку та задоволення потреб її 
членів. Основними принципами соціальної роботи з неповною сім’єю є: 
індивідуальний підхід, який передбачає постійний контакт з сім’єю протягом 
тривалого періоду часу, довірливі відносини між працівниками служби і 
членами сім’ї, не звинувачення (замість нього реальна допомога, захист), 
повага, ділове співробітництво, орієнтація на розвиток на основі позитивного 
потенціалу сім’ї, її здатності до самодопомоги, гнучкість у виборі методів, 
підходів і засобів впливу.  

В практиці виділяють такі етапи соціальної роботи з неповною сім’єю: 
знайомство з сім’єю, визначення необхідності і можливостей роботи з даною, 
оцінка реальної ситуації в сім’ї; входження в сім’ю; вивчення сім’ї, створення 
необхідної інформаційної бази для подальшого забезпечення необхідних змін; 
аналіз інформації, вибір відповідних напрямків, способів і засобів роботи; 
корекційна робота; вихід із сім’ї в результаті досягнення мети роботи; контроль 
за сім’єю протягом певного періоду. 

Існує 3 типи неповних сімей: неповна «материнська» сім’я, сім’я, яка 
утворилась після розлучення та неповна сім’я, яка виникла в результаті смерті 
одного з подружжя. Відсутність матеріальної стабільності в таких сім`ях 
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негативно відбивається як на дітях, так і на дорослих неповної сім’ї. Звідси 
нерідко схильність дітей з неповних сімей до антисуспільних дій – грабіж, 
крадіжки тощо. У батьків та дітей порушується процес адаптації до 
повсякденного життя і адаптація до соціуму. Також діти страждають на депресії 
або інші порушення, як, наприклад: незвичайне хвилювання; відчутність 
переживань; неконтрольована довготривала поведінка; гостра чутливість до 
розчарування; безсоння або наявність страшних снів, анорексія [4; с. 127-132]. 

Всі ці проблеми вирішуються завдяки  певним технологіям соціальної 
роботи з неповними сім’ями, яка здійснюється за такими напрямами як : 
соціальна допомога, соціальне обслуговування, соціальний захист, соціальна 
підтримка, соціальне забезпечення, соціальне посередництво, соціальна 
адаптація, соціальна діагностика, соціальна профілактика, соціальна корекція, 
соціальна реабілітація. Також ці проблеми вирішуються за допомогою 
спеціальних служб та на законодавчому рівні: Закон України «Про соціальну 
роботу з дітьми та молоддю» від 21 червня 2001 року № 2558-ІІІ (зі змінами), 
Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту,  
Державна соціальна служба для сім'ї, дітей та молоді [2; с. 28]. 

Можна зробити висновок, що сім’я є надзвичайно важливим соціальним 
інститутом в державі. Саме від цього інституту значною мірою залежить 
перспектива розвитку всього суспільства. Сім’я – це соціальна група, що 
складається з поєднаних шлюбом чоловіка і жінки, їхніх дітей (власних чи 
усиновлених), інших осіб, пов’язаних з подружжям родинними зв’язками, 
біологічних або кровних родичів.  
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ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ ВНЗ ДО ВОЛОНТЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Важливою умовою саморозвитку, самовиховання, самовдосконалення 
особистості студента є створення в навчальному закладі суб'єктивних і об'-
єктивних умов, які, збуджуючи відповідні внутрішні протиріччя, спонукають 
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студентів до формування професійно-особистісних якостей (соціальна 
активність, комунікативність, відповідальність, толерантність, 
доброзичливість, емпатія, альтруїзм, милосердя, вимогливість до себе та 
інших). Це можливо завдяки педагогічному стимулюванню, створенню 
ситуації успіху, використанню методів навчання, які зможуть забезпечити 
«запуск» внутрішніх механізмів саморозвитку, самореалізації й самовдоско-
налення особистості, зміна стереотипів та усвідомлення потреби особистісних 
змін, поетапне відпрацювання окремих умінь та навичок, рефлексія своїх 
досягнень у професійному й особистісному зростанні. Це реалізується за умови 
ефективної професійно-особистісної підготовки студентів до волонтерської 
діяльності у вищому навчальному закладі [1, 37]. 
  У процесі формування професійно-особистісних якостей важливо од-
ночасно впливати на свідомість майбутніх волонтерів, розвивати їх почуття й 
виробляти в них навички та звички поведінки, тобто розвивати когнітивно-
емоційний і поведінковий компоненти.  

Загальною метою підготовки студентів визначено забезпечення 
сформованості у майбутніх волонтерів професійно-особистісних якостей, 
потрібних для виконання професійних функцій шляхом волонтерської роботи. 

Як зазначає Бондаренко З.П. загальна мета підготовки до організації 
волонтерського руху передбачає виконання таких завдань: 

- забезпечення оволодіння студентами знаннями історії волонтерської 
роботи, особливостями, формами й методами волонтерської роботи, по-
трібними для формування професійно-особистісних якостей і збагачення 
власного досвіду; 

- стимулювання в студентів позитивно-активного ставлення до проблем 
волонтерства, усвідомлення особистісної потреби в здійсненні волонтерської 
роботи: 

- формування відповідальності, терпимості, комунікативності, 
альтруїзму, милосердя, толерантності, емпатії; 

- здійснення експертизи власних волонтерських дій; 
- розвиток здатності й відчуття потрібності постійної самоосвіти, само-

виховання й самовдосконалення [1, 38-39]. 
Традиційно під змістом підготовки студентів трактується формування 

комплексу знань, практичних умінь і навичок, потрібних для здійснення 
професійних функцій (В. Беспалько, В. Бочарова, С. Литвиненко, В. Сидоров, 
С. Харченко та ін.) [2; 3; 4; 5; 6]. У нашому дослідженні цей компонент 
представлений у вигляді комплексу знань, практичних умінь, визначених 
специфікою волонтерської роботи; спрямований на врахування професійних 
потреб студентів, формування їх професійно-особистісних якостей.  

З урахуванням змісту волонтерської роботи основними засобами 
підготовки майбутніх волонтерів до організації волонтерської роботи обрано 
відповідні технології навчання.  

За визначенням В А. Алексюка «технологія навчання - це теорія 
використання прийомів, засобів і способів організації навчальної діяльності у 
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вищому навчальному закладі, і в цьому розумінні це - методика навчання у 
вищому навчальному закладі. Для інтенсифікації навчання у вищій школі 
потрібен не окремий метод чи засіб навчання, а цілісна технологія - сукупність 
методів, засобів і форм організації навчання, спрямованих на досягнення 
поставлених дидактичних цілей» [7, 9 – 10]. 

Для розвитку в студентів знань, практичних умінь, важливих 
професійних й особистісних якостей, потрібних для здійснення волонтерської 
роботи, вважаємо за доцільне застосування технології тренінгів - «практики 
психологічного впливу заснованої на інтерактивних методах групової роботи» 
[8, 52]; «форми психологічного впливу в процесі інтенсивного спілкування в 
груповому контексті» [9, 5]; «однієї з ефективних форм інтерактивного 
навчання та однієї з умов розвитку професійної компетентності майбутніх 
фахівців» [10, 162]. І. Бех вважає тренінг «частиною підготовки спеціалістів 
різного профілю - керівників, педагогів, лікарів та ін., новим напрямом, що 
передбачає загальний вплив на особистість, створює оптимальні умови для 
регуляції цілісного організму, а також сприяє підвищенню емоційної стійкості 
випускників вищих навчальних закладів» [11, 269-270]. 

 У процесі теоретичної підготовки студентів до здійснення волонтерської 
роботи надаємо перевагу технологіям навчання, які трансформують 
навчальний процес у співнавчання, взаємонавчання (колективне, групове, 
навчання у співпраці), де студент і викладач рівноправні, рівнозначні суб'єкти 
навчання [12; 13; 14; 15]. Приклад, діалог як форма взаємодії надає можливість 
студентові моделювати власні судження, індивідуальний стиль діяльності, 
способи самовираження через цю діяльність, відчути себе рівноправним 
співучасником навчальної діяльності [16].  

Формування знань, практичних умінь та професійно-особистісних якос-
тей майбутніх волонтерів відбувається не лише засобами навчання, а й 
позааудиторною діяльністю, яка передбачає такі різновиди підготовки 
студентів до волонтерської роботи: заняття в школі волонтерів; проведення 
соціально-педагогічних, просвітницьких та соціально-психологічних тренінгів; 
виставок-презентацій; аудіо-, відеопрезентацій; участь у волонтерських 
програмах, театрі вуличного дійства, вуличній ігротеці; захист проектів; 
телефонне консультування («телефон довіри»); волонтерські агітки; 
проведення театральної сесії, трудових десантів, акцій, інтерактивних шоу, 
фестивалів, вікторин, брейн-рингів; організація гуртків, творчих студій; «peer 
education» (навчання ровесників ровесниками); портфоліо; презентація на Web-
сторінці в інтернеті. 

Ефективність зазначених форм та методів роботи доведена в працях 
провідних вітчизняних та зарубіжних дослідників О. Безпалько, Р. Вайноли, М. 
Галагузової, Ю. Галагузової, І. Звєрєвої, А. Капської, Д. Карпієвич, О. Кар- 
пієвич, П Лактіонової, Л. Міщик, Л. Нагавкіної, В. Оржеховської, В. Петрови-
ча, Ю. Поліщука, В. Сидорова, С. Харченка, М. Шакурової та ін. [17; 4; 18, 18-
20]. 

Серед пріоритетів соціально-гуманітарної роботи у ВНЗ важливим є 
створення середовища для активної життєдіяльності студентства, 
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спрямованого на творчий саморозвиток та самореалізацію особистості, 
насамперед у процесі професійного становлення майбутніх фахівців. В ідеалі 
позанавчальна діяльність студентів повинна бути організаційно 
самодостатньою й базуватися на студентському самоврядуванні, що 
багаторазово посилює можливості в професійному самовдосконаленні 
особистості. Студентське самоврядування – це дієве та ініціативне об’єднання 
молодих людей, що дозволяє самореалізуватися, розвинути комунікативні, 
організаторські, інтелектуальні, креативні здібності кожного студента [19, 33]. 

Прикладом організації позанавчальної діяльності та підготовки студентів 
є робота волонтерського сектору факультету соціології та управління 
Запорізького національного університету. У вересні 2007 року у студентській 
раді був створений волонтерський сектор «Студентське серце». Волонтери 
факультету соціології та управління організовують навчально-розважальні 
програми для інтернатів м. Запоріжжя, допомагають у проведенні різних 
благодійних акцій і заходів університету та міста. Така позанавчальна 
діяльність створює особливе соціокультурне середовище, у якому відбувається 
саморозвиток, соціальна самоідентифікація та професійне самовдосконалення 
особистості, реалізація її природних задатків та творчих здібностей. 

Підводячи підсумки, зазначимо: підготовка студентів до волонтерської 
діяльності є органічною складовою частиною загальнопрофесійної системи 
підготовки у вищому навчальному закладі. Результатом її реалізації є 
сформовані в майбутнього волонтера соціально-психологічні знання, 
практичні вміння та професійно-особистісні якості набутті завдяки 
позанавчальній роботі у ВНЗ, які потрібні для здійснення волонтерської 
діяльності. 
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Овчарова В.С. 

студентка 2 курсу фак-ту соціології та управління  
Наук. кер.: к.філос.н., доц. Кудінов І.О. 

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СОЦІАЛЬНИМ ПРАЦІВНИКОМ 
ТРЕНІНГОВИХ ФОРМ РОБІТ З ДІТЬМИ «ГРУПИ РИЗИКУ» 

Якісна переорієнтація виховання в Україні можлива лише на основі 
концепції особистісно-зорієнтованого навчання і виховання, основу якої 
складає положення про те, що кожна окрема людина є особистістю, діячем, 
життя і доля якого знаходиться в його власних руках, залежить від наявності в 
нього здатності творити себе і своє життя, відповідати за власні дії і вчинки. 

Виховання активної життєвої позиції, розвиток комунікативних 
здібностей, вміння формулювати, висловлювати і відстоювати власну думку; 
розвиток вміння співпрацювати, знаходити спільну для групи думку; підтримка 
процесу формування у дітей позитивної самооцінки, розвиток їхніх здібностей 
– ці та інші завдання виховної роботи можна ефективно виконати через 
використання такої інноваційної форми роботи з дітьми, як тренінг, який в 
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свою чергу є комплексом інтерактивних форм роботи: мозкових штурмів, 
дискусій, рольових ігор, проектування тощо [3, 4]. 

Тренінг – це одночасно і процес пізнання себе та інших, і ефективна 
форма опанування знань, і дієвий інструмент формування умінь та навичок, і 
форма набуття та розширення досвіду. Під час тренінгу за допомогою різних 
вправ, прийомів, технік створюється неформальне, невимушене спілкування, 
яке відкриває перед слухачами безліч варіантів розвитку ситуації, або 
вирішення конкретних проблем, заради яких вони зібралися. Саме таку форму 
реалізації соціальної допомоги необхідно використовувати при роботі з дітьми 
«групи ризику» . В залежності від потреб, дітей та підлітків даної категорії, 
класифікують за такими критеріями: 

- Медичний (відносять дітей та підлітків, які мають хронічні 
захворювання, проблеми з органами слуху, зору, дітей, які перенесли тяжкі 
медичні операції, дітей-інвалідів та інші); 

- Соціальний (діти та підлітки, які живуть та виховуються в занедбаних, 
асоціальних сім’ях; мають проблеми в адаптації до колективу та інші); 

- Педагогічний (діти та підлітки, які мають низький рівень 
навчання,систематичні пропуски навчальних занять); 

- Поведінковий (діти з девіантною поведінкою, «діти вулиці», діти або 
підлітки, які мають труднощі у взаємовідносинах з однолітками та батьками, 
мають підвищену тривожність, вживають алкоголь та наркотичні речовини та 
інше) [1]. 

Діти «групи ризику», як правило, відчувають ранню депривацію відносно 
фізіологічних потреб,потреб в безпеці, любові, приналежності, повазі, визнанні, 
пізнавальних потреб,потреби в розкритті та реалізації своїх позитивних якостей 
та особистісного потенціалу. З часом це призводить до формування певного 
комплексу особистісних якостей,що зумовлює труднощі соціальної адаптації та 
подальшої соціалізації таких дітей. 

Для успішної соціальної адаптації будь-якій людині необхідні низка 
особистісних якостей, соціальних знань, умінь і навичок, що забезпечують її 
життєдіяльність в умовах даного суспільства і конкретної соціальної групи 
[2, 14]. 

За допомогою тренінгових методик діти «групи ризику» перетворюються 
на суб’єкта власного життя, здатного допомагати собі, долати труднощі, 
виробити необхідні для соціалізації навички та вміння, виявляти самоповагу і 
довіру до людей, формувати здатність приймати власне рішення і покладатися 
на себе. 

Перша та обов’язкова умова тренінгових програм з дітьми «групи 
ризику» - соціальний працівник, що працює з подібними підлітками, повинний 
пам'ятати про необхідність індивідуального підходу до кожного учасника 
групи, диференційованому підходу до кожної групи. Якщо мова йде про дітей 
(підлітків) девіантної поведінки, то треба зазначити, що заборона групи може 
тільки спровокувати протиправні дії підлітків. Важливо розібратися в 
проблемах, що хвилюють учасників тренінгової групи, спробувати допомогти в 
їхньому рішенні. Переконати їх у тому, що вони помиляються, показуючи 
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правдиві цінності вітчизняної і закордонної культури. Необхідно знайти з цими 
підлітками спільну мову, знайти шляхи створення умов для їхнього 
самовираження і самореалізації. Однак у тих випадках, коли діяльність групи 
здобуває протиправний характер (якщо в групі пропагуються наркотики, 
пияцтво, насильство, жорстокість, порнографія, проституція, неофашизм), 
варто застосувати заборону. У таких випадках необхідно роз'єднати групу, 
переорієнтувати її цілі на суспільно корисні, нейтралізувати лідерів. При цьому 
головне - працювати з кожним підлітком окремо. 

Опинившись у тренінговій групі, учасник виявляє, що його проблеми не є 
унікальними , що й інші переживають подібні труднощі. Для дітей «групи 
ризику» подібне відкриття саме по собі виявляється потужним 
психотерапевтичним фактором. 

Говорячи про групову соціальну роботу, необхідно зазначити, що група 
здатна відобразити суспільство в мініатюрі. Під час тренінгу моделюється 
система взаємовідносин та взаємозв’язків, характерна для реального життя, а це 
дає можливість учасникам побачити та проаналізувати в безпечних умовах 
психологічні закономірності спілкування та суспільної поведінки. 

Тренінг дає можливість відтворити конкретні життєві ситуації, 
наприклад, розіграти сцену звичайного сімейного конфлікту і представити різні 
варіанти його вирішення, програти різні стратегії поведінки. У групі учасники 
тренінгу мають можливість отримання зворотного зв’язку та підтримки від 
людей з подібними проблемами. 

Таким чином, діти виявляють свій тип характеру так само, як і в сім’ї та 
школі, з однолітками та дорослими, у навчанні та на відпочинку, у праці та 
розвагах, у звичайних умовах та складних ситуаціях. Саме це краще допомагає 
краще пізнати дітей та підлітків,їх проблеми та потреби, щоб згодом допомогти 
їм стати невід’ємною частиною суспільства. 
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СУЧАСНИЙ СТАН СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 
НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ 

Актуальність теми даної статті визначається зростаючою роллю системи 
соціального захисту населення в період політичних і економічних реформ, 
загострення соціальних проблем, що зачіпають права та інтереси материнства, 
дитинства, інвалідності, літніх людей і т.д. Зміна форм власності, системи 
розподілу матеріальних благ, формування нових відносин між членами 
суспільства, потреба у вирішенні цілого ряду соціальних проблем, 
розшарування суспільства форсують розвиток та ефективне функціонування 
системи соціального захисту населення. Погіршення становища 
слабозахищених категорій населення останнім часом викликає необхідність 
прийняття екстрених заходів щодо посилення соціально-правового захисту 
населення.  

Нерідко органи та установи соціального обслуговування виявляються 
єдиними структурами, звернення до яких залишає людині надію на отримання 
підтримки і допомоги у вирішенні її життєвих проблем. 

У вітчизняній науці проблемами соціального захисту та матеріального 
забезпечення населення, формування та використання його грошових доходів, 
регулювання заробітної плати серйозно займаються Ракитський Б.В., 
Рімашевський Н.М., Щербакова В.І., Заславська Т.І., Антіпов А., Бреєв 3., 
Григор'єв С., Кузьмін С., Можин М., Ромашов О., Сисенко С. та ін. 

Соціальний захист населення – система принципів, методів, законодавчо 
встановлених державою соціальних гарантій, заходів та установ, що 
забезпечують надання оптимальних умов життя, задоволення потреб, 
підтримання життєзабезпечення і існування особистості, різних соціальних 
категорій і груп [2, с. 48]. 

Соціальний захист здійснюється за допомогою виплати пенсій, надання 
матеріальної допомоги, обслуговування хворих і престарілих, турботи про 
дітей. Конституція України гарантує кожному соціальне забезпечення за віком, 
у випадку хвороби, інвалідності, втрати годувальника, для виховання дітей і в 
інших випадках, встановлених законом. 

Основні цілі сучасного соціального захисту населення - позбавлення від 
абсолютної бідності (коли середньодушовий сукупний дохід сім'ї нижче рівня 
прожиткового мінімуму), надання матеріальної допомоги населенню в 
екстремальних умовах, сприяння адаптації соціально вразливих груп населення 
до умов ринкової економіки. Таким чином, соціальний захист населення 
виступає механізмом реалізації принципу соціальної справедливості. 

Складовим елементом соціального захисту населення України в кризових 
умовах переходу до ринкових відносин є соціальна допомога, забезпечення в 
грошовій або натуральній формі, у вигляді послуг або пільг, що надаються з 
урахуванням соціальних гарантій, законодавчо встановлених державою; 
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сукупність соціальних послуг, медико-соціальна, соціально-економічна, 
соціально-побутова, соціально-психологічна, соціально-педагогічна та інша 
підтримка людини з боку державних та недержавних структур в період його 
кризового стану, в складних життєвих ситуаціях. 

Найважливішою складовою частиною соціального захисту населення є 
інститут органів соціальної роботи. Мета їх діяльності – проведення політики 
держави, спрямованої на встановлення стійких і впорядкованих зв'язків між 
різними рівнями організаційної системи, покликаної формувати соціальні 
відносини в суспільстві, забезпечувати громадян потенційними життєвими 
благами для задоволення їхніх потреб, розвивати економічну самостійність в 
управлінні [2, с. 316]. 

У сучасній системі соціального захисту та соціального обслуговування 
основними принципи виступають адресність та диференційованість.  

Слід зауважити, що в пору важкої економічної ситуації держава не в змозі 
вирішити всі продекларовані завдання і змушена відмовлятися від надання ряду 
пільг певним категоріям населення. Більш того, сам соціальний захист має 
відходити від пасивних форм надання допомоги до активних, будь то сприяння 
у працевлаштуванні, самодопомозі чи взаємодопомозі. 

Вбачається необхідним залучення широких суспільних мас не тільки до 
проблем соціального захисту, участі в обговоренні та розробці заходів щодо 
соціального захисту, а й до практичної діяльності, розвитку добровольчих 
об'єднань, активної участі в діяльності громадських організацій. На даному 
етапі особливої актуальності набуває розробка проблем підвищення 
ефективності функціонування системи соціального захисту населення. 
Оптимізація механізмів організації соціального обслуговування, підвищення 
рівня ефективності функціонування системи соціального захисту населення 
дозволить без додаткових витрат досягти більшої економії ресурсів, відповідно 
збільшити обсяг і якість надаваних послуг. 

В Україні проводиться велика робота з поліпшення соціального захисту 
материнства, дитинства, соціального захисту людей похилого віку та інвалідів 
(дітей-інвалідів та інвалідів дорослих). В Україні прийняті і діють Сімейний 
кодекс, закони «Про охорону сім'ї, материнства, батьківства і дитинства», «Про 
соціальний захист інвалідів в Україні», «Про ветеранів війни, праці та збройних 
сил України» і ряд інших нормативно – правових актів, що захищають права і 
інтереси сім'ї та інвалідів [3, с. 264]. 

Але, незважаючи, на позитивні процеси, проблеми дитинства, 
материнства, осіб похилого віку, інвалідності не тільки зберігаються, а й 
набувають характер національної катастрофи. Державна система захисту 
материнства, дитинства, інвалідності потребує докорінної зміни. 

У сфері соціальних перетворень ключовими напрямками соціальної 
діяльності повинні стати створення економічних умов, що дозволяють 
працездатній частині населення самостійно забезпечувати прийнятний рівень 
доходів і споживання, доступність суспільно-необхідного обсягу і якості 
медичних та побутових послуг, адресний захист тих його груп, які потребують 
підтримки. 
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Українська модель системи соціального захисту передбачає, насамперед, 
необхідність забезпечення соціально гарантованого мінімуму задоволення 
потреб, створення належних умов для життя тих, хто цього потребує, і 
паралельно з тим створення передумов, аби скоротити кількість тих, хто 
потребує допомоги. Це можливо шляхом підвищення рівня соціально-
медичного забезпечення, освітнього рівня, покращення законодавчої бази, тощо 
[1]. 

З розвитком економіки, стабілізацією грошової, кредитної, фіскальної, 
валютної сфери в Україні відбувається становлення і розвиток соціальної 
політики держави. Разом з трансформацією економіки відбувається створення 
системи соціального захисту населення з метою компенсації негативних 
проявів ринкової економіки. За роки незалежності розроблено і впроваджено в 
дію політику соціального захисту, страхування та забезпечення населення. 
Створено необхідні умови для нормального її функціонування, для постійного 
доповнення і вдосконалення. 

Але, разом з цим, в соціальній сфері виявляються риси її недосконалості 
та невідповідності сучасним потребам людей (це стосується співвідношення 
між мінімальною заробітною платою, розміром пенсій, стипендій та 
прожитковим мінімумом). 

Тому, перед державою стоять першочергові завдання переходу від 
надання пільг та дотацій до адресної грошової допомоги, створення умов для 
досягнення розмірів середньої заробітної плати до розмірів прожиткового 
мінімуму, розширення мережі недержавних пенсійних фондів поряд з основним 
державним, проведення зваженої політики у сфері регулювання оплати праці, 
ринку праці та всієї сфери соціального забезпечення. 

Таким чином, для реалізації комплексної системи захисту населення в 
умовах різкого загострення соціальних суперечностей необхідне здійснення 
широкого спектру економічних, політичних, правових та інших заходів, що 
забезпечують прогресивний розвиток суспільства та підвищення ефективності 
системи соціального захисту населення України. 
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ВПЛИВ СІМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ НА РОЗВИТОК ДИТИНИ 
З СИНДРОМОМ ДАУНА 

В нашій країні життя людей з синдромом Дауна до цих пір оточене 
безліччю забобонів. Їх вважають глибоко розумово відсталими та такими, яких 
неможливо навчити чому-небудь. Часто стверджують, що вони не здібні 
відчувати справжню прив’язаність, що вони агресивні чи (за іншою версією) 
завжди всім задоволені.  

На даний момент, немає ніяких сумнівів в тому, що діти з синдромом 
Дауна здатні до навчання. Як і будь-яка інша на Землі людина, людина з 
синдромом Дауна володіє своєю неповторною індивідуальністю, має свій 
власний характер. Як і в будь-кого з нас, в людини з синдромом Дауна є свої 
сильні та слабкі сторони, звички та інтереси. Без сумніву, що діти з синдромом 
Дауна набагато краще реалізують свій потенціал, якщо вони живуть вдома в 
атмосфері любові, якщо в них є можливість займатись по програмам ранньої 
допомоги та отримувати якісний медичний супровід, ходити в дитячий садок та 
в школу, товаришувати з однолітками та комфортно почувати себе в 
суспільстві. 

Особлива роль у вихованні та навчанні дитини з синдромом Дауна, у 
формуванні її як особистості належить сім’ї. Батьки та близькі родичі, постійно 
спілкуючись з дитиною, є її першими та головними вихователями. Перші 
уявлення про оточуючий світ, різні вміння та навички дитина отримує від своїх 
близьких. Вигодовування груддю являється важливим моментом для всіх дітей, 
так само і для дітей з синдромом Дауна – це закаляє їх імунну систему. При 
цьому під час годування активно розвивається моторика роту. Розвиток 
нижньої щелепи, підтримка рухів язика та навчання закриванню рота 
полегшується при годуванні груддю. Внаслідок того, що в дітей з синдромом 
Дауна ці навички розвинуті слабше, їм необхідна сучасна допомога в самому 
початку розвитку. Це, в свою чергу, допомагає установити контакт дитини з 
матір’ю з найпершого дня після народження.  

На даний момент існує ряд праць вітчизняних авторів, поступово 
просліджуючи розвиток дитини в процесі її взаємодії з близькими дорослими, 
причини, що лежать в основі порушення дитячо-батьківських відносин, та 
шляхи надання допомоги (М.І. Лисіна, С.Ю.Мещерякова, Ю.А. Разенкова, О.С. 
Нікольська, А.Г. Рузска та ін..) 

Сутнісні зміни в розумінні дитячо-батьківських відносин в сім’ях внесло 
також вивчення ряду закордонних досліджень, присвячених формуванню 
первинної прив’язаності та впливу якості взаємодії «мати-дитина» на розвиток 
дитини. Це роботи Дж.Боублі, Р.Шпіц, Д.Берлінгейм, У.Гольдфарб, 
М.Ейнсворт та ін.. Важливими також  виявились дослідження, підтверджуючі 
наявність значних порушень первинних дитячо-батьківських відносин в сім’ях, 
що виховують дітей з синдромом [1]. 



126 

Розвиток дітей з синдромом Дауна буває дуже різним. До кожної 
дитини, як і до кожної звичайної людини, потрібно ставитись індивідуально. 
Якщо вчасно втрутитись та використати для їх розвитку особливі способи 
освіти, вони згодом зможуть навчатись в звичайних класах середньої школи. 
Те, що ці діти втрачають в навчанні, вони придбають в спілкуванні. Як і у всіх 
дітей, в них бувають дні поганого та гарного настрою, але в цілому вони 
товариські, ласкаві та випромінюють невимушеність. Їх доброта та дбайливість 
часом такі заразливі, що їх неможливо відрізнити від інших дітей [3, c. 13]. 

При виховані цих дітей стиль зближення має велику перевагу над 
іншими. Батькам необхідна глибока інтуїція та спостережливість, так як 
спочатку сигнали такої дитини важко розібрати. Такі діти розвивають в своїх 
батьках здатність вгадувати всі свої потреби (майже як шосте чуття). Батькам, 
які використовують цей стиль у вихованні своїх «особливих» дітей, вдається 
знайти гармонію та розвивати в собі надзвичайну чуйність. Ця чуйність 
розповсюджується на всі сфери їх сімейної, суспільної та професійної 
діяльності. Все це відбивається і на відносинах братів та сестер до дитини з 
синдромом Дауна. Виховання такої дитини – справа всієї родини. Коли брати та 
сестри спілкуються з такою дитиною, вони втрачають звичну егоцентричність, 
стають добрими,  турботливими та чуйними дітьми. Ця дитина може підняти на 
більш високий щабель рівень почуттів всіх членів сім'ї.  

З іншого боку, якщо весь час одній дитині приділяти більше уваги, ніж 
іншим, це може викликати розлад в сім'ї. Необхідно дотримуватись деякої 
рівноваги. Окремі матері цілком концентруються на дитині з синдромом Дауна, 
забуваючи  про інших членів сім'ї. Такі матері часто думають: «Моїй дитині 
потрібно від мене дуже багато. А чоловік може і сам про себе потурбуватись». 
Насправді ж, подружжю необхідно турбуватись один про одного, тоді 
виховання дитини буде більш плідним. На виховання, навчання, розвиток такої 
дитини потрібно багато зусиль. 

Діти з синдромом Дауна мають такі ж можливості, як і всі інші діти. 
Розвиток дитини в цілому йде за тими ж законами, що й здорових дітей. Однак, 
діти з синдромом Дауна наділені значно меншими компенсаторними 
можливостями для адаптації до оточуючого світу. Тому роль сім'ї у вихованні 
такої дитини є ще більш значущою. Вони хочуть бути зі своїми батьками в сім'ї, 
зі своїми братами та сестрами, відкривати для себе оточуючий світ, грати, 
навчатись сміятись та ставати самостійніше [6]. 

Таким чином, при вихованні дитини з синдромом Дауна образ дитини та 
система ціннісних очікувань, адресованих їй, в значній мірі трансформується – 
важливим стає не тільки відповідність дитини соціальним вимогам, але й 
задоволення її внутрішніх психологічних потреб. 
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СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕСПЕЧЕННЯ ПРИЙОМНИХ ДІТЕЙ В УКРАЇНІ 

На сьогоднішній  день в Україні в умовах економічної кризи, політичної і 
соціальної нестабільності, радикальної соціально-культурної трансформації 
постає проблема щодо необхідності розробки нових форм утримання та 
виховання дітей, які перебувають у особливо складних і дискомфортних 
умовах. Перш за все це стосується прийомних дітей в Україні. В Україні існує 
чотири форми сімейного влаштування дітей – це усиновлення, опіка 
(піклування), прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу. 

Актуальність даної теми полягає в тому, що складні події, що 
відбуваються в нашій країні, створили безліч проблем для дітей. 

Метою створення прийомних сімей є забезпечення належних умов для 
виховання в сімейному оточенні дітей. Також метою  соціальної роботи з 
прийомними дітьми є створення умов позитивно орієнтованій соціалізації 
особистості, що сприяє соціальній адаптації та самореалізації прийомній  
дитині в родині та суспільстві та розкриття творчого потенціалу [1, 317]. 

Прийомна сім'я – це сім'я, яка добровільно взяла на виховання та спільне 
проживання від одного до чотирьох дітей – сиріт і дітей позбавлених 
батьківського піклування [2, глава 20 – 1]. 

Прийомна дитина – це дитина, позбавлена батьківського піклування, 
влаштована у прийомну сім’ю (відповідно до Закону України «Про 
забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування» [3]. 
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Статус прийомної дитини, визначений відповідно до законодавства про 
становище дитини, яке надає їй право на повне державне забезпечення та 
отримання передбачених законодавством пільг та яке підтверджується 
комплектом документів, що засвідчують обставини, через які дитина не має 
батьківського піклування (відповідно до Закону України «Про забезпечення 
організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування»). 

В Україні існують різні види державної соціальної підтримки сімей з 
дітьми: грошова і натуральна допомога, соціальні пенсії, пільги, послуги, також 
призначення і виплати державної соціальної допомоги для  дітей у вигляді 
грошового забезпечення батькам – вихователям і прийомним батькам за 
надання соціальних послуг у прийомних сім'ях тощо. Правове регулювання, 
призначення і виплати допомог здійснюються на підставі Закону України «Про 
державну допомогу сім'ям з дітьми» від 21 листопада 1992 року [1, 294]. 

Сімейні форми влаштування забезпечують соціальний захист, захист 
майнових та житлових прав дитини, догляд, виховання, корекцію та 
компенсацію розвитку, вирішення медичних проблем, подолання 
психологічних травм, задоволення щоденних потреб дитини. 

Під час перебування дитини у прийомній сім'ї держава не тільки 
фінансує, а й контролює утримання і виховання дитини, надає допомогу у її 
розвитку, соціалізації, організовує соціальний супровід сім'ї та дитини. 

Ефективність діяльності прийомної сім’ї залежить від соціального 
супроводу. 

Соціальний супровід – це цілеспрямована діяльність соціального 
працівника ( або групи соціальних працівників ) зі створення необхідних умов 
для оптимального функціонування прийомної сім'ї і розвитку її дитини. 
Соціальний супровід  обов'язкова умова створення прийомної сім'ї особливо на 
початковому етапі. Вона є гарантією того, що права дітей будуть захищені. 
Згідно з урядовою постановою, небажання прийомних батьків мати соціальний 
супровід може стати причиною відмови у створенні такої сім'ї [1, 301]. 

У прийомну сім’ю може бути влаштовано від однієї дитини до чотирьох 
прийомних дітей. Згідно із законом «Про забезпечення організаційно – 
правових умов соціального захисту дітей – сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування» до прийомної сім’ї влаштовуються діти з державних 
закладів для дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а 
саме: з дитячих будинків, будинків  дитини, шкіл – інтернатів для дітей-сиріт, 
лікарень, притулків для неповнолітніх. Законодавче обмеження можливості 
оформлення дитини із родини, в якій вона перебуває, не дає змоги 
безпосереднього розміщення в сім’ю дітей, які потребують термінового 
влаштування. Документи на дитину, яка передається до прийомної сім’ї, 
готуються органами опіки та піклування. Прийомні діти мають право 
підтримувати контакти з біологічними батьками й іншими родичами в тому 
разі, якщо таке спілкування не суперечить інтересам дитини.  

Окрім проходження спеціальної підготовки, до кандидатів на створення 
прийомної сім’ї висуваються вимоги щодо достатнього матеріального 
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забезпечення. Середньомісячний сукупний дохід на кожного члена сім’ї 
кандидатів, обчислений за останні шість календарних місяців, що передували 
місяцю звернення із заявою про утворення прийомної сім’ї, не може бути 
меншим ніж рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований 
мінімум), встановленого законодавством [4]. 

Таким чином, правова база надання соціальної допомоги щодо 
забезпечення прийомних батьків в Україні сформовано не остаточно. В наш 
час, опіка дітей є однією із соціально-педагогічних проблем, яка стоїть на 
державному рівні. Триває процес формування, налагодження нормативної бази 
щодо соціального захисту прийомних дітей. 

Позитивним результатом влаштування дитини у сімейне оточення слід 
розглядати набуття нею сімейних стереотипів життя та побутових стосунків, а в 
кінцевому підсумку – можливість самостійного існування та забезпечення 
першочергових потреб. Саме на досягнення такої мети має бути спрямована 
робота з прийомною сім’єю. Стратегічним напрямком має стати визначення 
перспектив подальшого влаштування дитини в сімю Саме ці проблеми мають 
вирішуватися батьками та соціальними працівниками протягом всього періоду 
проживання дитини у сім’ї. 
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТАТУСУ БІЖЕНЦІВ В УКРАЇНІ 

Проблема, пов’язана з біженцями, є досить актуальною для України. З 
кожним днем кількість біженців в Україні зростає, а пов’язано це з тим, що в 
їхніх країнах або панують війни та жахлива розруха, або через катастрофи та 
природні загрози вони були вимушені покинути рідну країну та шукати 
притулку в Україні.  

За 20 років незалежності в Україні розглянуто більше 20 тис. заяв про 
надання статусу біженця, але цей статус отримали лише 5 тис. осіб. За 
останніми даними офіційний статус біженця мають 2345 осіб [1]. 

Питання, пов’язані з біженцями, регулюються законом України « Про 
біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту» від 8 
липня 2011 р. Згідно цього закону  «біженець - особа, яка не є громадянином 
України і внаслідок обґрунтованих побоювань стати жертвою переслідувань за 
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ознаками раси, віросповідання, національності, громадянства (підданства), 
належності до певної соціальної групи або політичних переконань перебуває за 
межами країни своєї громадянської належності та не може користуватися 
захистом цієї країни або не бажає користуватися цим захистом внаслідок таких 
побоювань, або, не маючи громадянства (підданства) і перебуваючи за межами 
країни свого попереднього постійного проживання, не може чи не бажає 
повернутися до неї внаслідок зазначених побоювань».  

Взагалі даний закон майже ідеальний, адже в ньому регулюються права 
та обов’язки біженців, порядок набуття та позбавлення статусу біженця, а 
також, що є досить важливим, цей закон, згідно статті 4, сприяє збереженню 
єдності сімей біженців [2]. 

 Існують і певні недоліки, адже цей закон чітко не регулює питання 
забезпечення якісної та ефективної процедури розгляду та надання статусу 
біженця або додаткового захисту, не передбачено подальшого захисту осіб, які 
так і не отримали позитивної відповіді щодо отримання притулку в Україні. 
Також закон не гарантує захисту від катувань або жорстокого поводження, 
досить звужено і обмежено торкається процедури примусового видворення [3]. 

Закон «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або 
тимчасового захисту» складався на основі багатьох міжнародних документів, в 
тому числі і Міжнародної конвенції про статус біженців, а тому більшість 
статей закону подібні до статей конвенції. Проте були зафіксовані випадки,коли 
Україна порушувала Конвенцію про статус біженців. Зокрема мало місце 
порушення конфіденційності особистої інформації прохачів притулку, 
міграційні органи часто відмовляли прохачам притулку без розгляду їхньої 
справи по суті [5]. 

На нашу думку, отримання офіційного статусу біженця та захисту 
держави  не робить їх захищеними в повній мірі. За отримання офіційного 
статусу біженця дається інтеграційний грант – 17 гривень, але іншої 
матеріальної допомоги Україна не надає [4]. Таким особам залишається шукати 
будь-яку роботу, але найчастіше це чорна робота. На високооплачувані роботи 
біженців не поспішають брати, хоч серед них і є хороші спеціалісти. Напевне це 
пов’язано з тим, що українці не охоче їм довіряють.   

Досить часто міліціонери порушують надані їм повноваження, 
некоректно ставляться до біженців. Вони можуть зупинити та вимагати грошей 
у біженців, забрати до відділку та допитувати про різне [4].  

За таких умов біженцям досить важко освоїтися в українському 
суспільстві, адже допомогти їм ніхто не поспішає, тому вони вимушені 
розраховувати лише на самих себе. 

Проаналізувавши наше законодавство щодо регулювання статусу 
біженців, ми хочемо внести певні корективи. По-перше, покращили б процес 
розгляду та надання статусу біженця. По-друге, встановили б подальший захист 
осіб після надання їм статусу біженців. По-третє, запровадили б жорстке 
дотримання законодавства щодо дискримінації біженців. 

На нашу думку, запропоновані нами корективи, зможуть покращити 
становище біженців в Україні, сприятимуть їхній швидшій адаптації в 
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суспільстві та зменшать випадки жорстокого ставлення та дискримінації 
біженців з боку українців.  
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РОЗВИТОК РЕСПУБЛІКИ В ГЛОБАЛЬНОМУ СВІТІ 

Республіка як форма державного правління дуже поширена в державах 
сучасного світу. Процес становлення республіканського правління 
продовжується вже понад дві тисячі років. Вона вдосконалювалася протягом 
століть, доки не стала домінантною формою правління в більшості країн світу. 

Порівняння демократії та республіки як різних складових елементів 
держави вели дослідники різних історичних епох, зокрема Платон, Арістотель, 
Полібій, Н. Макіавеллі, Т. Гоббс, Б. Спіноза, Дж. Локк, Монтеск'є, Ж.Ж. Руссо, 
А. Гамільтон, Д. Медісон, Дж. Джей, Е.Кант, І.А. Ільїн, Дж. Сарторі, В.В. 
Лазарев, Л.І. Спірідонов, В.Є. Чиркін, В.С. Нерсесянц. С.Г. Рябов, П.М. 
Рабіновіч, А.А.Тихонов та інші автори. Враховуючи історичні аспекти, 
найбільш розвинутими є дослідження особливостей республіканської форми 
правління, її суті, порівняльних характеристик з іншими формами правління. 

Відомий німецький філософ І. Кант визначав державу як сукупність двох 
елементів: форми панування (автократії, аристократії, демократії) і правління 
(республіканської чи деспотичної) На його думку, найкращим устроєм держави 
була демократична республіка,яка з'являється там, де має місце політичне 
об'єднання вільних громадян, які є самостійними суб'єктами суспільного життя. 

С.В. Утченко вивчаючи історію формування республіки зазначає, що 
вперше принцип виборності всіх органів управління був реалізований в 
стародавньому грецькому полісі – Афінах. 

Республіканська система влади це у свою чергу – механізм 
самоусвідомлення єдиного суспільного організму-суверена, що створюється в 
результаті суспільного договору. В цій якості публічний механізм влади має 
подвійну характеристику – вольову і представницьку. В розумінні такої 
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природи закладено сенс «устрою чистої республіки», який відповідає «ідеї 
суспільного договору». 

Історичним етапом становлення республіки було жеребкування, на 
сучасному етапі вибори є основним механізмом обрання на посади. Звернення 
до процедури жеребкування показує, що жереб як спосіб обрання на посади - це 
не античний релікт, а інструмент, творців сучасної представницької демократії. 
В тому або іншому вигляді жереб використовувався і в Стародавньому Римі, і в 
італійських містах-республіках, з яких останні впали за часів винаходу системи 
представницького правління.  

Класичними республіками ми зазвичай вважаємо Афіни, Римську 
республіку, республіки Відродження типу Флоренції і Венеції і слов'янські 
середньовічні республіки – Новгород, Псков, козацьку республіку на 
Запоріжжі. 

Порівняльний аналіз республіки з монархічною формою правління 
показує, що у республіці всі особи, які беруть участь у розпорядженні владою, 
відповідальні за виконання своїх функцій від останнього виборця до 
президента, який стоїть на чолі республіки і покликаного діяти від її імені. У 
монархії, навпаки, орган влади – монарх. Саме в цьому полягає відмінність 
президента республіки і монарха, a не в обсязі або характері їх функцій.  

Класична республіка – це не повна демократія в смислі, що всі беруть 
участь, "візьмемося за руки, друзі" і зараз всі разом вирішимо. Мається на увазі 
інше: люди, що мають рівний статус мають рівні можливості потрапляння на 
позиції законодавчої, виконавчої і судової влади.  

Розподіл повноважень у межах представницької структури у республіці 
Нового часу (сучасний період), де забезпечено загальнодемократичний 
характер організації громадянського суспільства, здійснюється між наступними 
формами загальносуспільного інтересу: президент це монархічний модус 
загальносуспільної свідомості; дві палати парламенту (верхня – 
аристократичний модус, нижня – демократичний). Дані модуси 
представницьких форм, як показано, у той же час є об'єктивованими рівнями 
самосвідомості окремого суб'єкта – носія природних прав. Відповідно 
монархічний (Кант називає його автократичним) модус держави – це рівень 
загальнонародного інтересу в нашій суб'єктивній самосвідомості; 
аристократичний модус – рівень громадсько-колективного інтересу; 
демократичний модус – рівень індивідуального інтересу в суб'єктивній 
суспільній самосвідомості.  

Названі рівні і підлягають відтворенню у чистій об'єктивованій 
представницькій структурі республіканських інститутів (органів) влади в 
конституції. Між ними відбувається розподіл представницьких повноважень з 
формування суспільної волі та вираження загальносуспільного інтересу. Це є 
законотворчою функцією держави. 

Таким чином, розподіл повноважень відбувається не між парламентом і 
урядом, а між двопалатним парламентом і президентом – представницькими 
структурами в республіканській системі органів влади. Уряд – це похідна 
виконавча структура влади, що не має самостійної представницької природи, не 
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займається створенням законів. У ньому втілюється особливість балансу трьох 
представлених форм державної організації в одній, між якими йде розподіл 
повноважень з його формування та контролю за його діяльністю. Він 
відображає специфіку розподілу повноважень у межах республіканської 
структури, яку створюють лише представницькі форми. Саме ця специфіка 
породжує види республіканської форми правління: президентські, 
парламентські і змішані республіки. Все залежить від того, на чию користь у 
межах представницької структури зроблено перевагу в розподілі повноважень, 
що відображається у принципах формування та контролю за виконавчою 
структурою влади – урядом.  

Поняття ж самодостатності самої структури - його тричленності, як умови 
будь-якого балансу, ніколи (у деонтологічному ряду явищ) не піддається 
сумніву. Без неї досконалість самого публічного механізму влади є 
неможливою, про гармонійність світогляду тоді взагалі не йдеться. 

За демократичного режиму слід забезпечити охорону прав усіх громадян, 
зокрема тих, хто становить меншість. Тому більшість не повинна тиснути на 
меншість. За меншістю - етнічною, політичною, релігійною - зберігаються 
визначені законом права. На неї поширюється принцип рівності всіх перед 
законом. Меншість має право висувати власні ініціативи, бути 
репрезентованою в різних державних органах, мати в процесі дебатів своїх 
співдоповідачів, може критикувати виконання прийнятих рішень і т. ін. 
Більшість не уповноважена просто ігнорувати меншість, а зобов'язана уважно 
розглядати і обґрунтовано відповідати на її критичні зауваження. Саме в 
інтересах меншості найважливіші політичні рішення приймаються 
кваліфікованою більшістю голосів [1 

Республіка є гарантією демократії, оскільки в її класичному розумінні не 
може мати іншого політичного режиму, ніж демократичний.  

Глобальне поширення демократії потребує зміцнення національної 
держави. Процеси глобалізації створюють ланцюг послідовних процесів, що 
мають як позитивні, так і негативні наслідки: взаємодія – взаємозалежність – 
універсалізація – демократизація – глобалізація – демократія. 

У сучасних демократичних політичних системах громадянське 
суспільство є системоутворюючим чинником республіканського ладу. Саме 
громадянське суспільство є основною формою реалізації базового 
республіканського принципу «спільної справи» – об’єднанням громадян заради 
вирішення спільних проблем.  

Республіка як форма державного правління дуже поширена в державах 
сучасного світу. Процес становлення республіканського правління налічує вже 
понад дві тисячі років. Вона вдосконалювалася протягом століть, доки не стала 
домінантною формою правління в більшості країн світу. 

Головне надбання дослідження республіканського врядування полягає в 
розумінні держави як спільного спадку – історичного надбання нації, що 
потребує особливих механізмів його реалізації – через залучення нових форм 
владних дій та політичних процедур. Інноваційною особливістю цих нових 
механізмів є залучення до процесів політичного управління кожного 
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громадянина, забезпечення підконтрольності системи державних інститутів 
громадянам.  
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СОЦІАЛЬНА РЕКЛАМА ЯК ОДИН ІЗ ЗАСОБІВ ПОДОЛАННЯ 
СОЦІАЛЬНИХ ПОРОБЛЕМ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ 

Рекламна діяльність зародилася ще на світанку цивілізації, пережила різні 
етапи еволюції разом з еволюцією людини, її потреб і культурного розвитку. 
Ще в стародавні часи існувала політична реклама, а з недавніх часів отримала 
своє розповсюдження і соціальна реклама. 

Сьогодні все більша частина людей схиляється до думки, що соціальна 
реклама є вкрай необхідною. Курити, зловживати алкоголем, отримувати 
задоволення від вживання наркотиків, смітити в заборонених місцях, робити 
вчинки, які суперечать моральним нормам поведінки в суспільстві, стає вже не 
модно. Люди скучили за здоровим способом життя, безкорисним спілкуванням 
один з одним. Їм набридло жити в забрудненому місці.  

Ситуація, що склалася в Україні вимагає негайних заходів, які будуть 
спрямовані на подолання негативних явищ серед сучасної української молоді. 
Можна з повною впевненістю сказати, що, як мінімум третя частина всієї 
соціальної реклами розрахована на молодь, часто об'єктами впливу такої 
реклами стають діти. І тут немає необхідності проводити дослідження про ці 
причини, адже, це й так очевидно, що за дітьми й молоддю - майбутнє країни й 
майбутнє нації. Саме пропаганда здорового способу життя, безпечного сексу 
тощо знаходить більший відгук серед людей. Тому актуальність даної роботи 
не викликає сумнівів. 

Отже, метою даної роботи є розкриття змісту соціальної реклами як 
одного із засобів подолання соціальних проблем в сучасному українському 
суспільстві. 
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Теоретичні основи з теми дослідження висвітлені в працях таких 
науковців як: Авдєєва Н.Н., Бойко В.В., Райгородського Д.Я., Собкін В.С., 
Фоміних Н.А. та ін. [1; 4]. 

Згідно із законом України «Про рекламу», під соціальною рекламою 
розуміється інформація будь-якого виду, розповсюджена в будь-якій формі, яка 
спрямована на досягнення суспільно корисних цілей, популяризацію 
загальнолюдських цінностей і розповсюдження якої не має на меті одержання 
прибутку. Соціальна реклама оплачується рекламодавцем, яким може 
виступати громадська організація, або, наприклад, держава [2, с. 6]. 

Наше сучасне українське суспільство на даному етапі життя 
характеризується великою потребою в соціальній рекламі. Процес формування 
сучасної молоді проходив, і на далі протікає, в умовах старих цінностей 
радянських часів та формування нової системи цінностей та відносин. Молодь 
стикається з багатьма суперечностями двох періодів суспільного життя. На 
фоні світоглядної невизначеності, комерціалізації та негативного впливу ЗМІ 
з’являються прояви девіантної поведінки, які проявляються у різних формах. 
Нажаль, у сучасної української молоді досить багато соціальних проблем: 
куріння, наркоманія, СНІД, ранній алкоголізм тощо. За останні 20 років 
алкоголізм значно помолодшав, і сьогодні в кабінетах наркологів можна 
побачити закінчених алкоголіків у віці 18-20 років. 

Тобто, можна стверджувати, що існує велика потреба в соціальній 
рекламі щодо шкідливості негативних явищ. 

Кожна соціальна реклама повинна бути ефективною, тому при її 
створенні потрібно дотримуватись певних норм. 

Щоб рекламу помітили, потрібна ідея – сильна, гарна, добротна. Без неї 
реклама залишається непоміченою. 

Сформулювавши основну рекламну тему, варто пам’ятати про два 
основні правила реклами: 

• правило стабільності – протягом рекламної кампанії не можна  
змінювати основну тему, її девіз і образ; 

• повторюваність – чим більше разів повторюється реклама, тим більша 
ймовірність того, що її запам’ятають, і вона досягне мети [5]. 

Іноді буває, що у рекламних повідомленнях допускається багатотемність. 
Звичайно, це заважає сприйняттю рекламного тексту. Сам рекламний текст 
повинен мати низку вимог: бути потрібним і цікавим для споживача, зацікавити 
його чимось особливо привабливим тощо. 

Ефективна соціальна реклама повинна враховувати особливості 
мотиваційного поля певної цільової аудиторії та містити у собі ефективний 
мотиваційний компонент, беручи до уваги вікові особливості. 

Отже, можна зробити висновок, що соціальна реклама грає велику роль у 
вирішенні соціальних проблем сучасної української молоді, але для її 
ефективного впливу потрібно враховувати низку особливостей. Соціальна 
реклама, яка спрямована на подолання негативних явищ, формує позитивне 
ставлення до здорового способу життя у молоді, тому таких реклам повинно 
бути багато. Вона є потужним інструментом формування суспільної думки. 
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ВОЛОНТЕРСТВО ЯК ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ 
ДОПОМОГИ  

Волонтерство є одним із складових елементів соціальної допомоги. У 
загальному розумінні – це той внесок, який робиться фізичними особами на 
засадах неприбуткової діяльності, без заробітної платні, без просування по 
службі, для добробуту і процвітання спільнот та суспільства в цілому. Безліч 
людей на добровільних засадах готові надати допомогу тим, хто потрапив у 
скрутне становище. 

Роком виникнення волонтерського руху вважається 1859. Саме в цей 
період Анрі Дюнан, відомий французький письменник-журналіст, вражений 
наслідками кривавої битви під Сольферіно, запропонував створення Червоного 
Хреста – організації, яка б працювала на волонтерських засадах і надавала 
першу медичну допомогу пораненим бійцям [5, с. 146]. З цього часу 
волонтерство набуло масштабного характеру і поширилось у всіх куточках 
світу. Принципами, сформульованими Дюнаном, керуються і сьогодні 
волонтерські організації. 

За сучасних умов розвитку українського суспільства питання 
волонтерства як форми організації соціальної допомоги набуло особливої 
гостроти та актуальності. Це не випадково, оскільки перебуваючи в стані 
політичної та економічної кризи, держава не в змозі повноцінно надавати 
соціальні послуги вразливим верстам населення, чисельність яких постійно 
збільшується. Саме тому на допомогу приходять волонтери – люди, які 
витрачають свій час, енергію, знання на виконання діяльності, що приносить 
користь іншим людям чи суспільству загалом.  
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Отже, метою нашого дослідження є визначення особливостей 
волонтерської діяльності в Україні. 

Є різні причини приходу людей до добровольчої діяльності, серед них 
наступні: щоб виконати громадянський обов’язок; перевірити себе у певному 
виді діяльності; щоб бути захисником людей, які потребують допомоги; для 
розваг; для визначення спроможності працювати на благо інших; через власний 
досвід подібних проблем; реалізувати фантазії тощо [5, с. 149]. 

Волонтерська діяльність здійснюється за кількома основними 
напрямками: 

1. добровільна безкоштовна робота у громадських та некомерційних 
організаціях, що базується на наданні допомоги різним категоріям населення; 

2. добровільна систематична або епізодична допомога державним 
установам реалізувати соціальну політику (допомога освітнім закладам у 
навчально-виховній роботі, установам соціального забезпечення в роботі з 
дітьми та молоддю з особливими потребами, людьми похилого віку); 

3. педагогічно спрямована діяльність, що виступає механізмом 
розвитку особистості, її соціалізації і духовного становлення (напрямок 
розвивається в дитячих та молодіжних об’єднаннях, метою створення яких є 
суспільно корисна діяльність, в різних групах при Центрах соціальних служб 
сім’ї та молоді) [2, с. 108]. 

Осіб, які займаються волонтерською діяльністю, умовно можна поділити 
на чотири групи в залежності від віку, місця навчання чи робити. До них 
належать: 

- підлітки та юнаки, учні старших класів шкіл та середніх спеціальних 
закладів: 

- студенти вищих навчальних закладів; 
- батьки проблемних дітей та підлітків, які об’єднуються в групи 

самодопомоги; 
- волонтери-фахівці, які надають різні види допомоги [3, с. 182]. 

Особливістю добровольчої діяльності в Україні є те, що найчисельнішою 
групою волонтерів, які працюють у соціальній сфері, є студентська молодь, а 
робота, яка  ними здійснюється, має переважно соціально-педагогічний 
характер. Саме тому феномен волонтерського руху студентів цікавить багатьох 
вітчизняних дослідників. Так, А.Й. Капська, досліджуючи волонтерський рух, 
зазначає, що студентів-волонтерів насамперед цікавить надання тих видів 
соціальної допомоги, які безпосередньо пов’язані з їх майбутньою професією. 
Для них важливим є напрацювання навичок роботи з різними категоріями 
клієнтів, аби у подальшому комфортно увійти до колективу професіоналів      
[3, с. 181]. 

На думку І.Д. Звєрєвої, волонтерська робота молодіжних груп 
спрямована, як правило, на найболючіші проблеми, що існують в українському 
суспільстві. Студентська молодь, являючи собою майбутнє нашої країни, 
проявляє неабияку активність, докладає чимало зусиль для того, щоб 
допомогти людям, які самотужки не можуть вирішити свої проблеми або які 
втратили віру в допомогу держави [4, с. 185]. 
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І.Д Бех зазначав, що волонтерська діяльність студентів є запорукою 
удосконалення професійних навичок, підвищення рівня компетентності. 
Найважливішим у роботі волонтера він вважав усвідомлення необхідності 
власної діяльності та наявність бажання працювати. Головна перевага 
волонтерів полягає у тому, що вони виконують роботу, яка їм подобається. 
Саме тому діяльність, що здійснюється студентами-волонтерами, сприяє як 
особистісному розвитку, так і покращенню життя людей, яким адресується 
допомога [1, с. 202]. 

Робота волонтерів є найбільш поширеною в таких сферах діяльності як: 
соціальний захист, охорона здоров’я, освіта та виховання, охорона 
навколишнього середовища, спорт і туризм, культура та молодіжний рух, 
розвиток міжнародного співробітництва, правозахисна діяльність. У більшій 
мірі волонтери надають перевагу роботі з тією категорією осіб, проблеми якої є 
близькими і зрозумілими для них. Існує умовний поділ, що волонтери, котрі 
працюють з молоддю та дітьми, є переважно чоловіками, а волонтери, які 
працюють з людьми похилого віку – жінки  [5, с. 147].  

Та не зважаючи на альтруїзм волонтерів, їх активність та наполегливість 
все ж залишаються труднощі організації добровольчої діяльності. 
Організаторам волонтерського руху потрібно не тільки ознайомитися з історією 
руху інших країн, організувати роботу і контроль, навчитися складати робочі 
плани і ставити завдання для волонтерів, а й завжди враховувати думку і досвід 
самих добровільних помічників. 

Науковці зазначають, що у людей, які вирішили добровільно допомагати 
вразливим категоріям населення, є  потреби, що можуть бути задоволенні в 
процесі  волонтерської роботи. Тому тільки потреба, яка є важливою і водночас 
задовольняється, є мотивуючою до волонтерської діяльності. Часто 
організатори добровольчого руху, які залучають до роботи волонтерів, 
ігнорують їхнє навчання, сподіваючись тим самим заощадити кошти і час. Таке 
ставлення є хибним і зводить волонтерський рух до процесу використання 
безоплатної робочої сили. Відсутність навчання позбавляє добровольця 
можливості певних досягнень і росту компетентності, що в свою чергу знижує 
мотивацію до роботи [5, с. 150]. 

Саме тому для ефективної діяльності волонтерів необхідно проводити їх 
навчання у формі семінарів та тренінгів, оскільки вони дають можливість 
забезпечувати психологічну підтримку, дозволяють набути нових знань і 
навичок, сприяють формуванню інтересів до справи. Також важливим у 
навчанні є супервізія, яка має вигляд періодичного консультування з приводу 
окремих ситуацій, обмін інформацією. Вона забезпечує підтримку волонтерів 
на професійному рівні [5, с. 157]. 

Таким чином, було охарактеризовано волонтерство як форму організації 
соціальної допомоги. Стало зрозуміло, що до добровольчої діяльності людей 
спонукають різні причини. Проте характерною особливістю для виникнення та 
розвитку волонтерства в українському суспільстві є те, що держава не в змозі 
на даний момент організувати повноцінне надання соціальних послуг 
вразливим верствам населення, тому це завдання лягає на плечі добровольців. 
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Також були виділені основні напрямки волонтерської діяльності. Виявилось, 
що найчисельнішою групою волонтерів, що працює у соціальній сфері, є 
студентська молодь, діяльність якої цікавить багатьох вітчизняних дослідників. 
Для того, щоб оптимізувати волонтерство як форму соціальної допомоги в 
Україні, необхідно приділяти увагу організації діяльності добровольців, їх 
навчанню, удосконаленню практичних навичок роботи з різними групами 
клієнтів. 
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КОНСОЛІДАЦІЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ І СІМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ 
ДИТИНИ З АУТИЗМОМ 

Актуальність дослідження. Проблема раннього дитячого аутизму 
вимагає розробки соціальної допомоги, яка б в повній мірі задовольняла  
потреби як дитини так і її сім'ї. Систематична комплексна робота з даною 
категорією дітей включає в себе адекватну соціально-психолого-педагогічну 
корекцію, а також систематичну роботу з батьками, що допомагає дітям 
адаптуватися в суспільстві, навчатися у звичайній школі і нерідко виявляти 
обдарованість в окремих видах знань або мистецтві. 

Проблема аутизму вивчалася й висвітлювалася у медичній, психологічній 
і педагогічній науковій літературі протягом багатьох століть. Наукова розробка 
проблеми аутизму в пострадянському просторі, насамперед, пов’язана з 
іменами видатних російських  психологів, педагогів-дефектологів (Е. Блейле, В. 
Є. Каган, К. С. Лебединська, О. С. Нікольська та ін.). В Україні спостерігається 
зацікавленість цією проблемою як науковцями, так і практиками (Т. Д. 
Ілляшенко, С. Ю. Конопляста, К. Островська, М. Химко).  

Мета дослідження полягає у висвітленні специфіки корекційної 
соціальної роботи з аутичними дітьми та їх сім’ями з метою її розвитку, 
навчання та соціалізації. 
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У найбільш складному становищі за можливостями розвитку, освіти та 
соціалізації перебувають діти з аутизмом. Тому консолідація зусиль фахівців та 
родини аутичної дитини є дуже важливою. 

Цілі процесу розвитоку дитини, її міжособисносних взаємостосунків, 
оволодіння навичками спільної діяльності мають бути досягнуті, у першу 
чергу, в масштабі соціальної взаємодії «батьки – дитина» з подальшим 
перенесенням набутих дитиною навичок у інші типи соціальної взаємодії – 
«дитина – соціальний працівник», «дитина – знайомий дорослий», «дитина – 
інша дитина», з поступовим розширенням та ускладненням соціальних 
контактів.  

Фахівці підкреслюють, що основне психічне та фізичне навантаження 
корекційної роботи з аутичною дитиною належить її матери, якій життєво 
необхідна регулярна допомога фахівців, що в змозі кваліфіковано оцінювати 
стан дитини, його динаміку, підказувати матері конкретні корекційні прийоми в 
роботі з дитиною, намічати наступні закономірні етапи психологічної корекції 
та навчання. Однак у спробах налагодити взаємодію з дитиною з істотними 
порушеннями емоційного розвитку фахівець ні в якому разі не повинен 
підміняти батьків [1]. 

Але на жаль, мати аутичної дитини, якій відводиться така значна роль у 
корекційно-педагогічному процесі, є дуже „слабкою ланкою”. Тому так 
важливо, щоб мати отримувала регулярну допомогу від психолога та 
соціального працівника у вирішенні власних особистісних проблем, а не тільки 
питань, пов’язаних з дитиною. 

Родина, де зростає аутична дитина потребує постійної психологічної та 
методичної допомоги, а також – соціального супроводу. У наших вітчизняних 
реаліях найкращій варіант співробітництва між родиною та фахівцями полягає 
в тому, що батьки мають виконувати рекомендації фахівців стосовно адекватно 
організованого середовища, особливого афективного режиму виховання 
дитини, сенсорної організації простору; виконання домашніх завдань тощо, а 
фахівці, в свою чергу, допомагають родині у її повсякденних психологічних та 
педагогічних (не соціальних) проблемах. Проте життя демонструє обмеженість 
такого підходу, оскільки родина аутичної дитини не може ефективно 
співпрацювати з фахівцями у справі розвитку, навчання та соціалізації саме 
через різноманітні соціальні проблеми [3]. 

Для того, щоб усі учасники корекційно-педагогічного процесу могли 
повноцінно виконувати свої функції, їм необхідна постійна підтримка 
соціального працівника, яка набуває особливого значення як на початку 
корекційно-педагогічного процесу, коли родина вперше усвідомлює те, що 
дитина має аутичні викривлення розвитку, так і у підлітковому та юнацькому 
віці, коли молода людина робить перші спроби самостійного життя на 
можливому для себе рівні. 

Роль соціального працівника полягає у забезпеченні нормального 
соціального функціонування всіх членів родини, збереженні та відновленні 
важливіших соціальних зв’язків (робота, родичі, друзі тощо) та взагалі – самої 
родини. Від позитивного психологічного клімату в родині та її спроможності 
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взяти ефективну участь у корекційно-педагогічному процесі залежить 
можливість створення найкращих умов для розвитку дитини. 

Функціями соціального працівника є: захист прав родини та дитини, 
контроль виконання батьками їхніх обов’язків; допомога родині у виборі 
закладів, які візьмуть участь у розвитку навчанню та соціалізації дитини; 
підготовка дитини до самостійного життя; допомога у профорієнтації та 
працевлаштуванні (у співпраці з родиною) [2]. 

Отже, на кожному віковому етапі життя аутичної дитини необхідна 
консолідація соціальної роботи і сімейного виховання для розв’язання 
актуальних для кожного етапу завдань, які мають бути розв’язані на належному 
для дитини рівні. 
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ОСОБЛИВОСТІ КЛАСИФІКАЦІЇ PR-ТЕХНОЛОГІЙ: 
ДІЯЛЬНІСНИЙ АСПЕКТ 

Public Relations сьогодні являє собою як науку так і мистецтво 
налагоджувати стосунки з громадськістю у бажаному напрямі, будувати 
стосунки взаємного розуміння і доброзичливості між особистістю та 
організацією. Існує безліч форм і методів роботи у цьому напрямі, 
використовуються різноманітні технології, що дозволяють здобути бажані 
результати та досягнути поставлені цілі. 

PR-технології – це сукупність послідовно застосовуваних процедур, 
прийомів і способів діяльності по організації зв'язків з громадськістю, 
спрямованих на найбільш оптимальну і ефективну реалізацію цілей і завдань 
суб'єкта управління. В даний час виділяють різновиди PR в залежності від 
цільових установок, по іншому, можна сказати, «кольоровий» PR. Поділ PR-
технологій за кольорами використовується для визначення характеру дій 
суб’єктів PR в процесі реалізації PR-компанії. Варто відзначити, що цей поділ 
не є науково затвердженим. Поділ на кольори – це спрощена класифікація видів 
PR, як правило, щодо морально-етичних норм і легальності діяльності. 
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Офіційним та признаним є білий PR, що направлений на всебічне 
роз'яснення громадянам існуючих проблем і на забезпечення сприятливої 
атмосфери для реалізації заздалегідь прорахованих дій. Білий PR – класичне 
визначення зв'язків з громадськістю, націлених на інформаційну відкритість, 
надання безперечних інформаційних приводів. До білих PR-технологій можна 
віднести все, що знаходиться в рамках чинного законодавства і відповідає 
сформованим моральним та етичним нормам [2, 500]. Особливістю білого PR є 
те, що його використання передбачає взаємну вигоду і тих, хто інформує і тих, 
хто отримує інформацію. 

Абсолютно протилежним представляється «чорний» PR. Його головна 
мета – створення «образу ворога» в особі опонентів. При використанні даної 
технології робота спрямована на наступні дії: 

1. створення недовіри до слів і дій опонента; 
2. покладання на нього вини; 
3. відмова в співчутті; 
4. створення негативного іміджу, наділення негативних рис; 
5. провокування негативного ставлення не тільки по відношенню до 

опонента, а й до його соратників [1, 223]. 
Використовують наступні методи «чорного» PR: підкуп 

журналістів, надання неправдивих даних, компромат. Взагалі можуть 
використовуватися всі методи боротьби з опонентом,  не зважаючи на моральні 
засади. Вони можуть балансувати на грані покарання законом. Але 
використання чорних технологій не означає порушення законодавства, це 
вміння маніпулювати інформацією так, щоб громадськості було зарозуміло до 
чого ведуть ті чи інші натяки чи не домовлені  виказування, або інтерпретувати 
діяльність опонентів в абсолютно негативному для нього руслі. 

«Сірі» PR-технології займають як би «проміжне» становище. Це 
мистецтво зовсім тонких натяків, які абсолютно відповідають правді, це не 
брехня і не наклеп. Вони висвітлюють не важливі події, які часто не мають 
відношення до політики, але впливають на репутацію політика [2, 529]. В 
цілому при використанні «сірого» PR висвітлюється правдива інформація, 
проте вона супроводжується такими ненав’язливими коментарями, які надають 
їй дуже своєрідний сенс. Зазвичай такі технології мають на меті захистити 
власний імідж  політика чи організації, відвернути увагу громадськості від 
звинувачень з боку супротивників, звинувативши їх самих у браку моральності 
та негідних вчинках.  

В.Зімін і І.Боброва у своїй книзі «Чорний PR? Білий GR! Кольоровий PR. 
Менеджмент інформаційної культури» виділяють також кривавий, кольору 
хакі, жовтий, зелений PR [4]. Кривавий PR – це PR, який націлений на 
летальний результат об’єкта або на прийняття на себе відповідальність за чуже 
гучне злодіяння. Такий вид технологій визиває у особистості емоційний спалах, 
певний дисонанс у сприйняття дійсності, тому не може пройти не поміченим  
громадськістю. PR кольору хакі – націлений на інформаційний вплив на 
противника в ході військових дій, поточну пропагандистську роботу з 
військовими кадрами, ЗМІ та населенням. Такий вид діяльності вперше був 
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використаний під час Першої світової війни, швидко здобув своїх 
прихильників, і тепер не майже у всіх військових заворушеннях 
використовують данні технології. Жовтий PR – асоціюється з використанням 
скандалів, роздуванням сенсацій, епатажем та іншої жовтої журналістикою. 
Цей позначення є похідним від поняття «жовта преса». За змістом це нагадує 
скандальну славу, для здобуття якої політик використовує міфи про сумнівні 
зв’язки, історії і вчинки, які активно висвітлюються у відповідних засобах 
масової інформації. Поява зеленого PR пов’язане з тим, що тематика захисту 
навколишнього середовища стала дуже актуальною у ХХІ столітті, тому і 
організації, яким притаманні «зелені» настрої мають більше шансів на 
завойовування довіри прихильників. З одного боку політичні суб’єкти 
використовуюсь глобальні процеси забруднення планети у свою користь, а з 
іншого виникає необхідність підтримки статусу захисників навколишнього 
середовища, і тим самим пропагандувати такий спосіб життя серед інших. 

Усі види кольорового PR використовуються у зв’язку з тим, що «білий» 
вже не спроможний привернути увагу більшої кількості потенційних виборців 
або активізувати увагу прихильників. Його функціонування відбувається на 
фоні зростання електорального досвіду, тому в очах сучасного виборця білий 
PR виглядає однаковим, не достатньо цікавим і вже не є популярним.  

Ще одним з причин появи такого різноманіття «кольорів» є недостатній 
рівень розвитку політичної свідомості громадян та їх культури. Якщо у 
суспільстві буде надаватись більшої цінності об’єктивна, повна, не 
сфабрикована інформація, а самі люди будуть розцінювати себе саме як 
суб’єктів політичних процесів і усвідомлювати можливість маніпуляції ними, 
то і шляхів маніпулятивних дій буде менше, а правдивої інформації 
підконтрольності більше [3, 303]. 

На використання таких технологій також впливає політичний режим, що 
притаманний для того чи іншого суспільства. Наприклад, у тоталітарному 
суспільстві не допустили б використання ніякого  «кольорового» PR, йому 
більш притаманна однорідність та однаковість. У демократичних же 
суспільствах, де відбувається конкурентна боротьба за владу та певні ресурси 
допускається використання різних технологій. 

Отже, така класифікація PR-технологій виходить з легальності 
застосування способів та методів впливу на громадськість, а також із 
моральних та етичних норм, якими керуються в процесі вибору засобів для 
досягнення цілей. Тому є дуже важливим у роботі PR-технологам пам’ятати 
про відповідальність, яку вони несуть перед громадянами під час будь-яких 
політичних кампаній і дотримуватись ідей гуманізму та партнерства. 
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CRAZY-PR ЯК СУЧАСНИЙ НАПРЯМ РОЗВИТКУ 
КЛАСИЧНОГО PR 

Активний розвиток комунікативних технологій став причиною зміни у 
багатьох функціональних сферах, у тому числі й у галузі зв’язків із 
громадськістю. PR-агентства змушені пропонувати нові способи позиціювання 
продукту, щоб мати постійну базу клієнтів. Традиційні PR-технології 
втрачають свій вплив, тобто люди швидко звикають до цікавих і оригінальних 
акцій та повідомлень, відповідно необхідно створити нові формати впливу на 
споживача – запобігти «імунізації» споживачів. Саме тому, дана тема 
виявляється досить актуальною в контексті сучасних інформаційних процесів. 
Пропонуємо розглянути етапи розвитку даного явища та виявити причини його 
популяризації. 

Crazy Public Relations (від англ. «сrazy» —скажений, божевільний, «public 
relations» — зв’язки з громадськістю) — прояв PR-технологій, що направлені 
зацікавити, здивувати потенційних клієнтів нестандартним підходом, 
оригінальністю та креативом, забезпечити відгуки у ЗМІ, створити 
нерекламний шум та галас навколо продукту. Незважаючи на відносну 
простоту та легковажність, кожна PR-акція створюється та реалізується в 
відповідності з існуючою процедурою [1].  

Незважаючи на відносну давність даного виду PR, серйозних теоретичних 
напрацювань в даній сфері досі немає. Часто прояви Сrazy-PR науковці 
ототожнюють з поняттями провокаційного маркетингу. На нашу думку, це не 
зовсім вірна теза, адже провокаційний та Сrazy-PR мають суттєві відмінності. У 
провокаційного маркетингу є своя цільова аудиторія − молодь, що 
найактивніше сприймає все епатажні інноваційні ідеї. Серед позитивних 
моментів можна виділити по-перше, емоційну залученість до акції та інтерес, 
що не нав’язується ззовні: люди стають її учасниками за власним бажанням. 
По-друге, ефективність провокації можна збільшити, використовуючи інші 
комунікаційні канали, наприклад PR. Звичайно, як і у будь-якій провокації, у 
цього інструменту є свої мінуси. Він спочатку будується на обмані, його здатні 
одноразово помітити не так багато людей, і, головне, немає ніякої можливості 
спрогнозувати його результати. 

У Сrazy-PR є всі підстави уникнути помилки провокаційного маркетингу, 
за умови, що всі складові crazy-акцій будуть збалансовані. інструмент повинен 
спиратися на закони маркетингу і бути спрямований на свою цільову 
аудиторію. і, головне, ставити на чільне місце унікальну, ніким раніше не 
використану ідею. запорукою успіху стане і готовність замовника до таких 
радикальних заходів, адже цінність креативного підходу для бізнесу велика, 



145 

атмосфера творчості притягує людей [2]. Я.Зябліна, PR-директор агентства 
GLOBAL Рoint коментує дану тезу наступним чином: «Ззовні crazy-PR схожий 
на флеш-моб по своїй видимій спонтанності, а невеликі бюджети і гучний 
вибух crazy-PR пов’язують його з провокаційним маркетингом. але думати, що 
crazy-PR це просто така креативна подія з розряду «подивіться, як ми вміємо», 
наївно. законів маркетингу ще ніхто не відміняв, і кожна crazy-акція повинна 
бути чітко побудована за цими законами. тільки разом три складові успішного 
crazy-PR − креатив, чітка спрямованість на цільову аудиторію і досконалий PR-
супровід, − дадуть не тільки оглушливий ефект, але і необхідний результат» [4]. 

Отже, Crazy-акції розробляються відповідно до композицій. Перша 
композиція − приєднання клієнта до дій інших. Ефект передбачає психологічне 
зараження, коли людина несвідомо засвоює емоційний стан інших. Друга 
композиція – вкладена дія – клієнту пропонують знайому йому, бажану дію, 
пов’язану з іншою – необхідною рекламодавцю. Третя композиція - вплив 
різних каналів сприйняття. Необхідно враховувати, що споживач приблизно 
запам’ятовує 10% того, що читав; 20% того, що чув; 30% того, що бачив; 50% 
того, що бачив і чув; 70% того, що сам розповідав і 90% того, що сам робив. 
Створення рекламного «дива» і його подальше обговорення – четверта 
композиція. В ролі «дива» можуть виступати рекордні досягнення, аномально 
великі об’єкти та показники, порушення заборон, норм поведінки. П’ята 
композиція – модель експериментального неврозу. Це модель, при якій 
споживач зіштовхується з ситуацією невідповідності своїх стереотипів з 
реальністю. Таку невідповідність може викликати навмисна помилка, 
парадоксальна заява. Використання даних композицій дозволяє підвищити 
рівень впливу на клієнта, а додавання до цієї основи креативної надбудови 
може дати приголомшуючий результат. 

Оскільки сприйняття людьми подій є особливо ефективним, якщо вони 
почуваються їх ініціаторами або учасниками, а не випадковими спостерігачами, 
то доречно організовувати Сrazy PR-кампанії, що матимуть в своїй основі певні 
парадокси, встановлення рекордів, порушення певних заборон, норм, тобто 
певні дії, що зацікавлять, шокують аудиторію. Досить часто на такі заходи 
запрошуються «лідери думок», певні авторитетні особи, що впливаючи на 
натовп змушують його діяти злагоджено. Надалі відбувається «ланцюгова 
реакція» кооперації цільової аудиторії, або за Г. Рейнгольдом, ефект 
приєднання до більшості — феномен так званих «bandwagon-jumpers» [5, 241]. 

Як зазначає американський маркетолог С. Годін Сrazy PR-кампанія 
базується на поняттях «purple cow» («фіолетова корова») та «wow-ідея». На 
думку дослідника, досягти уваги споживача на сучасному ринку можна тільки 
за умови, якщо виділятися особливими, дивними, унікальними продуктами — 
тобто «фіолетовими коровами», в основі яких лежить wow-ідея [2, 17-18].  

Спеціалісти з PR вважають, що увага до «божевільного піару» зумовлена 
кількома чинниками. По-перше, незвичність, яскрава і оригінальна ідея здатні 
миттєво привернути до себе увагу, а по-друге crazy-акції є дешевшими ніж 
традиційні піар-заходи, що важливо для тих компаній, які тільки-но з’явились 
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на ринку і не мають великих бюджетів на рекламу Крім того, саме такі заходи 
найчастіше і стають інформаційним приводом для ЗМІ. 

Яскраві приклади вживання технології Сrazy-PR відомі вже понад сто 
років. Незважаючи на те, що попит на Crazy-PR ще не досягнув високого рівня, 
історія має багато прикладів його використання. На початку XX століття в 
Парижі з Ейфелевої вежі був скинутий вниз стілець фірми «Thonet», який 
пролетів більше 300 метрів і вцілів. Акція мала ажіотаж і вважається класикою 
«божевільного» PR. Тоді ж у Англії вирішили довести надійність фарфору 
«Wedgwood». У Лондоні влаштували акцію: на чотири чашки поклали плиту, а 
на неї − живого слона. На диво спостерігачів дійства, чашки теж уціліли  

Агентство «Jung von Matt/Neckar» першим у світі використало мух як 
носіїв інформаційного повідомлення, щоб привабити увагу до стенду 
видавництва «Eichborn» на німецькому книжковому ярмарку. Логотип 
видавництва є штампом червоного кольору зі схематичним зображенням мухи, 
саме тому 200 комах і стали рекламними повідомленнями. До кожної мухи за 
допомогою воску прикріпили нитку, а до нитки − легкий паперовий міні-банер 
Ambіent Medіa. Для реклами камери «Panasonic Lumix ZX-1» з 8-кратним 
оптичним зумом лондонське агентство «AKQA» запустило у Великобританії 
кампанію «8X Life Campaign», створивши гігантські копії звичайних предметів: 
голуба, дорожнього конуса, лавиці, склянки, поштової скриньки, каштану 
тощо[1]. 

Отже, «божевільний» PR – один з сучасних напрямів PR-діяльності, що 
направлений на зміну емоційного стану аудиторії, шляхом включення до акції, 
приєднання до якоїсь ідеї. Дана діяльність носить театралізований, видовищний 
характер, тому виступає ефективним засобом просування певного товару, ідеї і 
позиціонує себе як прогресивну та інноваційну, що визначає перспективи 
подальшого розвитку PR.  
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СУТНІСТЬ ПРИНЦИПУ СУБСИДІАРНОСТІ 

На сучасному етапі розвитку державності і інтеграційних об'єднань 
особливої актуальності набуває проблема ефективного розподілу повноважень 
між носіями влади різного рівня. Пошук балансу між повноваженнями ЄС і 
компетенцією держав-членів завжди знаходився в центрі уваги європейців. 
Спори фахівців з цього питання загострювалися у міру посилення централізації 
усередині ЄС. У 1991 році був вперше сформульований такий спосіб розподілу 
повноважень між інститутами ЄС і країнами-учасницями, як «принцип 
субсидіарності». 

Ідеологом принципу субсидіарності стосовно європейської інтеграції 
вважається Ж. Делор вказував, що Європейське співтовариство може діяти 
тільки в тих областях, в яких країни –  учасниці дали йому відповідну владу, він 
вважав руйнування "бюрократичного бар'єру", що оточує Брюссель (як 
місцезнаходження головних інститутів Євросоюзу), кращим засобом 
переконати громадян у здатності Співтовариства бути корисним, якщо, 
звичайно, воно має намір розвиватися за їхньої підтримки. 

Принцип субсидіарності був покликаний визначити загальний курс: де 
Спільнота може, а де не може діяти автономно від національних урядів, 
подібно до того, як конституція США залишає за штатами права, які не 
делегуються федеральному уряду, або основний закон ФРН. Він виник в 
процесі розбудови Європейського Союзу та передбачав передачу на рівень 
Співдружності тільки тих повноважень, які не можуть бути виконаними 
національними урядами, або якість здійснення яких значно підвищується в 
результаті такої передачі.  

При цьому, розуміння принципу субсидіарності різниться включно до 
протилежного: в федеративних державах він сприймається як один з видів 
централізації (адже суверенні члени союзу віддають свої повноваження до 
центру), а в унітарних державах –  як один з видів децентралізації (адже 
адміністративно-територіальні одиниці наділяються значними повноваження). 
Реалізація цього принципу в різній мірі може привести до утворення зовсім 
протилежних систем. В залежності від обсягу переданих повноважень може 
утворитися як централізована, так і децентралізована система.  

З кінця 90-х при відході від кулуарного періоду в «європейській» історії 
принципу субсидіарності, останній сприймався всіма країнами – учасниками 
ЄС, як єдина можливість зменшити і навіть усунути очевидні проблеми у 
визнанні легітимності Союзу з боку держав-членів. Міжінституційні угоди ЄС 
зафіксували позицію, що створення повного переліку повноважень ЄС і 
держав-членів приведе до нерухомості всієї системи і в принципі ця ідея важко 
реалізовується. Комісія ЄС заявила офіційною позицією, що субсидіарність є не 
тільки правовим принцип, але і загальним принципом діяльності. 



148 

Сутність принципу субсидіарності полягає у здійсненні Європейськими 
Спільнотами своїх повноважень у галузях, в яких вони мають спільну з 
державами-членами компетенцію, лише у разі, якщо від таких дій може бути 
досягнутий вищий і повніший ефект, ніж при застосуванні цих повноважень 
національними органами. Даний принцип повинен застосовуватись 
комунітарними органами лише для досягнення цілей, зазначених у Договорі 
про заснування ЄС. Причому рішення мають прийматися з щонайповнішим 
врахуванням інтересів європейських громадян. 

Оскільки поняття субсидіарності багатозначно, в країнах ЄС його 
продовжують трактувати по-різному в залежності від особливостей 
національної територіально-адміністративної системи, правової бази і практики 
взаємодії центру і регіонів, а також переслідуваних політичних цілей. 

Так, “в Бонні субсидіарність тлумачать головним чином під кутом зору 
взаємин федеральної влади і земель, а британська сторона бачить в цьому 
принципі насамперед гарантію забезпечення національного суверенітету в 
найбільш чутливих областях. Регіональні власті Німеччини виступають на 
користь розробки жорсткого списку компетенцій відповідно Союзу, 
національних і місцевих влад (пророкують, що на конференції Німеччина в 
черговий раз спробує скоротити обсяг нинішніх повноважень Союзу в галузях 
освіти, культури та охорони здоров'я, які у ФРН перебувають у віданні земель). 
Однак представники інших країн цю ідею не підтримують [1].” 

Класифікуючи країни ЄС на сучасному етапі європейської інтеграції, 
виділяються три групи держав, залежно від ступеня їх згоди з прийнятою в ЄС 
концепцією субсидіарності. 

Перша група - «активісти», що включає Великобританію, Німеччину, 
Францію, виступає за рішучіший розвиток концепції субсидіарності і за 
збільшення її впливу на процес європейської політичної інтеграції. У цьому 
значенні він сприятиме посиленню ролі державних органів влади і тим самим 
підвищенню ефективності Європейського Союзу як організації, що ухвалює 
рішення. В цілому, аналіз показує збіг офіційних позицій трьох провідних країн 
Євросоюзу відносно принципу субсидіарності і стратегії його реалізації. Всі 
три держави солідарні в тому, що субсидіарність повинна скоректувати 
розвиток процесу європейської інтеграції на користь більшої самостійності 
національних держав, підвищення ефективності інститутів ЄС у вирішенні 
завдань, що входять в сферу виняткового ведення Союзу, і поверненні 
державам тієї частини завдань, на які не розповсюджується виняткова 
компетенція ЄС, що, у свою чергу, повинно бути обґрунтовано з погляду 
субсидіарності. 

Нові країни-члени ЄС, також більшою мірою чим останні, стимулюють 
субсидіарний процес, бачивши в нім можливі не такі політичні вигоди, скільки 
соціально-економічні преференції. З моменту вступу в ЄС в Латвії, Литві, 
Естонії прийнято дуже багато угод, договорів, стандартів, регулювань, в т.ч. 
щодо концепту субсидіарності, європейських цінностей, що базуються на 
приматі, і норм, які за оцінкою офіційних властей прибалтійських республік 
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дуже позитивно впливають на розвиток, на отримання фінансової допомоги і 
підтримки.  

Друга група країн - «центристи» виступає за активізацію використання 
принципу субсидіарності в ЄС, але не наполягає на принципових змінах в його 
формулюванні в тексті Договору про ЄС і сталі механізми його реалізації. Дана 
група представлена – Австрією, Бельгією, Люксембургом, Нідерландами, 
Італією і Фінляндією.  

Третя позиція по відношенню до принципу субсидіарності представлена 
групою країн - «стороннього нейтралітету», що прагнуть зберігати баланс, що 
склався, в політичному механізмі Європейського Союзу, оскільки, на їх думку, 
на нинішній стадії інтеграції найбільш вірогідним є втілення моделі 
субсидіарності, пропонованою Німеччиною, Великобританією і Францією. 

В перспективі, це означає перегляд балансу взаємин, що склався, між ЄС і 
державами-членами на користь більшої самостійності останніх. Разом з тим, 
подібна позиція не влаштовує такі держави, як Грецію, Іспанію, Ірландію і 
Португалію, що пояснюється фінансовими вигодами, що отримуються цими 
країнами, будучи в залежному положенні. Проблематика сприйняття принципу 
субсидіарності новими країнами ЄС, полягає в католицькій і християнській 
підставі концепту субсидіарності, його експансії на інший цивілізаційний 
простір Східної Європи. Як продемонстрував аналіз, депутатський корпус 
Парламенту ЄС бачить проблематику розширення ЄС не в економічній 
відмінності країн і регіонів, а в культурному, цивілізаційному, образі мислення. 

При цьому субсидіарнім є такий устрій політичної системи, де окремі 
територіальні утворення делегують частину своїх повноважень нагору, а не 
навпаки, як це часто стверджується в науковій літературі, коли центральна 
влада делегує регіональним структурам певну частину своїх повноважень. 

Зараз, органи правління ЄС зацікавлені в тому, щоб надати принципу 
субсидіарності завершеному вигляду і використовувати його як юридичний 
механізм розмежування повноважень. Роботи в цьому напрямі ведуться з 1994 
року, по їх результатах Комісія ЄС щорічно публікує Доповідь про 
субсидіарності, яка проходить процедуру попереднього узгодження в Раді ЄС, 
Комітеті регіонів, а також Соціальному і Економічному комітеті. 

В європейській дискусії про принцип субсидіарності критика носить 
конструктивний характер, інститути ЄС (Європарламент, Рада ЄС і Комісія ЄС) 
орієнтовані на перспективну співпрацю по виробленню концепції 
субсидіарності.  

Однак, варто пам’ятати, що перш за все, це політичний принцип. Його 
використання залежить від конкретної інтерпретації і ситуації, визначуваною 
розстановкою політичних сил в ЄС. Це і робить його зручним для більшості 
учасників інтеграційного процесу, забезпечує його підтримку різними 
політичними силами, які можуть вкладати в поняття субсидіарності свій сенс. 
Хоча такі країни, як Великобританія, бачать в ПС засіб уповільнення 
інтеграційного процесу і посилення компетенцій національних держав, 
об'єктивно, як буде показано далі, використання ПС підсилює наднаціональний 
вектор в політиці ЄС.  
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Важливим стимулом розвитку ПС сталі складнощі, пов'язані з 
ратифікацією Маастрихтського договору в таких країнах, як Данія (де було 
потрібно другий референдум), Франція (у якій президент Ф.Міттеран також 
закликав до референдуму), труднощі мали місце і у Великобританії. Коли 
Європейська комісія ослабила керівництво в деяких областях і, перш за все, в 
області законодавства про правила конкуренції, у деяких країн-учасниць 
з'явилася надія використовувати ПС як засіб для відходу від наднаціональності 
при розробці «незручного», хоча і корисного, законодавства.  
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РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ 
В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

Сучасна людина постійно відчуває на собі вплив політики. Вона 
наповнює усе наше життя. 

Що ж таке політика в сучасних умовах? Для одних – це яскраві політичні 
лідери, талановиті керманичі держави, які дбають за інтереси і потреби народу. 
Для других – це нескінченні двобої політичних партій, інтриги, політичні ігри, 
нехтування моральними нормами заради оволодіння владою. Для третіх – це 
безліч різноманітних організацій і закладів, де кожний чиновник претендує на 
право управляти людьми. Всі ці неоднозначні судження свідчать про складність 
і багатоманітність такого соціального явища, як політика, зумовлюють 
широкий спектр його визначень. 

Політику можна визначити як область цілеспрямованих відносин між 
групами з приводу використання інститутів привселюдної влади та реалізації їх 
потреб та запитів. 

Національна політика – науково обґрунтована система заходів, 
спрямована на реалізацію національних інтересів, розв'язання суперечностей у 
сфері етнонаціональних відносин. 

У національній політиці слід розрізняти стратегічні та поточні завдання. 
Стратегічні завдання у сфері національних відносин є спільними для всіх націй 
та народностей будь-якої держави і розраховані на певний історичний період. 
Що стосується політики поточного моменту, то вона визначає конкретніші цілі 
та завдання, що випливають із сьогоднішньої ситуації. Відтак у механізмі 
національної політики дуже важливим є диференційований підхід, що враховує 
конкретну ситуацію даного регіону або національно-територіальної одиниці. 
Розробляючи регіональну національну політику, необхідно брати до уваги 
географічні фактори, демографічні процеси, історичні особливості формування 
даної нації або народності, її національної державності, національний склад 
населення, співвідношення корінного та некорінного населення, релігійність, 
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особливості національної психології, національні традиції, звичаї, 
взаємовідносини даної республіки з сусідніми і т.д. У будь-якому разі 
неодмінною умовою ефективної національної політики є врахування 
закономірностей, тенденцій розвитку націй і національних відносин, науковий 
підхід до аналізу існуючих проблем. Там, де питання національної політики 
розглядаються не на засадах наукового аналізу, а суб’єктивістськи, стають 
неминучими прорахунки й помилки. Це, у свою чергу, створює підґрунтя для 
загострення національних почуттів і непорозумінь між тими чи іншими 
групами населення, відновлення старих міжнаціональних суперечок.  

Політична практика засвідчує, що ефективною є така національна 
політика, яка відповідає демократичним принципам розв’язання національних 
проблем. Для цього треба не тільки впровадити в життя принцип 
рівноправності націй, а ще й доповнити проголошення юридично-правової 
рівності націй їхньою фактичною рівністю в економічній, соціальній та 
культурно-духовній сферах життя. Реалізація різноманітних заходів для 
розвитку націй та народностей, що живуть нині в Україні, має 
супроводжуватися також подоланням тих негативних наслідків, які принесла 
«національна політика», здійснювана сталінською тоталітарною системою. 

Важливою функцією національної політики є розробка ефективних 
способів і методів вирішення міжнаціональних конфліктів, їх прогнозування та 
запобігання таким. Міжнаціональний конфлікт, з одного боку, є специфічним, 
конкретно-етнічним виразом загальносоціальних суперечностей, а з іншого — 
власне національним (тобто етнічним) конфліктом, хоч і детермінованим 
соціальними суперечностями. Доведення суперечностей до конфлікту є дуже 
небезпечним, оскільки в ньому сконцентрована велика руйнівна сила. 
Пояснюється це передовсім тим, що намагання кожної зі сторін - учасниць 
конфлікту «здобути перемогу» неминучкінцева мета послідовно демократичної 
національної політики полягає в погодженні національних та міжнаціональних 
відносин. Виходячи з цього, можна зробити висновок, що гармонізація 
міжнаціональних відносин є можливою, якщо, по-перше, процес єднання, 
зближення, а потім і інтеграції націй відбувається природно, коли поступово 
визрівають для цього процесу об’єктивні й суб’єктивні передумови. По-друге, 
гармонізація міжнаціональних відносин може відбутися, якщо правильно 
вибрано політичні форми об’єднання народів (федерація, конфедерація, 
співдружність, асоціація і т. п.) та гарантовано вільний вихід з об’єднання. По-
третє, якщо інтегративні процеси забезпечують реальні позитивні результати 
для всіх учасників такого об’єднання. По-четверте, якщо суб’єкти 
співтовариства залишатимуться рівними у своїх правах і обов’язках, а певне 
обмеження сфери реалізації їхнього суверенітету (що майже завжди неминуче) 
буде добровільним самообмеженням, а не наслідком тиску сильніших 
(яскравим прикладом такого позитивного об’єднання є стосунки 15 країн 
Європи в рамках створеного ними Європейського Союзу). По-п’яте, якщо 
процес інтеграції буде націлено не на нівелювання етнонаціональних 
відмінностей, а на максимальний розвиток етнонаціональної самобутності 
народів. По-шосте, якщо національна політика буде гнучкою, здатною швидко 
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пристосовуватися до вічно змінних умов життя й розвитку народів і націй. 
Відтак головним чинником гармонізації національних та міжнаціональних 
відносин є створення правової демократичної держави. Практика свідчить, що 
за тоталітарних та авторитарних режимів неминуче виникає дисгармонія у 
міжнаціональних відносинах, що призводить до етнополітичних конфліктів, 
хаосу та насильства в суспільстві. 

Література 
1. Бебик В. M. Базові засади політології: історія, теорія, методологія, практика: 
[Монографія]. – К., 2009. 
2. Білоус А. Політико-правові системи: світ і Україна. – К., 2008. 
3. Гаєвський Б. Філософія політики. – К., 2010. 
4. Пірен M. I. Етнополітика. – К., 2009. 
 

Кириченко Юлія 
студентка 5 курсу фак-ту соціології та управління 

Наук. кер.: к.і.н., доцент Горло Н.В. 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ МАЛОЗАБЕЗПЕЧЕНИХ ВЕРСТВ НАСЕЛЕННЯ 
В УКРАЇНІ: ОСОБЛИВОСТІ ТА НЕДОЛІКИ 

Становлення України як демократичної, соціальної, правової держави, 
спрямованої на захист законних прав та інтересів громадян, має на меті довести 
забезпечення рівня життя до соціальних стандартів цивілізованих країн світу. 
Цього можна досягнути за умови виваженої і збалансованої соціальної 
політики, яка спрямована на належний та достатній соціальний захист і 
державне забезпечення населення, що включає подолання бідності, поліпшення 
добробуту, соціальних стандартів та ін. 

В умовах трансформації економіки України до ринкової економіки, від 
державної власності до приватної, розвитку конкуренції й підприємництва, 
гостро постала проблема соціального захисту населення. Створення ринкової 
економіки супроводжується стрімким розшаруванням суспільства за 
матеріальним, соціальним статусами. Перед державою постала проблема 
забезпечення і підтримки малозабезпечених верств населення. 

Соціальний захист малозабезпечених являє собою комплекс додаткових 
заходів з матеріальної допомоги найменш захищеним групам населення, а 
також комплекс дій з попередження розколу системи соціального захисту та  
збереженню рівня соціального обслуговування.[2] 

В Україні закладено правові та інституційні основи системи соціального 
захисту. Ця система характеризується такими рисами. 

По-перше, у Конституції України проголошено право громадян на 
соціальний захист і встановлено державні гарантії його здійснення. 

По-друге, створено численне соціально-захисне законодавство  яким 
передбачається юридичний механізм надання населенню соціальних грошових 
виплат і соціальних послуг. 

По-третє, в інституційному плані національна система соціального 
захисту включає:  
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-  всі організаційно-фінансово-правові форми, через які безпосередньо 
здійснюються соціальні виплати і надаються соціальні послуги окремим 
громадянам у разі настання соціальних ризиків, це – соціальне страхування, 
фінансування за рахунок податків, державна соціальна допомога, недержавне 
соціальне забезпечення; 

-  непрямі заходи соціального захисту, які набувають дедалі ширшого 
застосування.[1] 

Структурно соціальний захист в Україні складається з таких частин. 
1. Державний соціальний захист.  
-  загальна система соціального захисту: 
-  загальнообов’язкове державне соціальне страхування; 
-  державна соціальна допомога. 
2. Недержавне соціальне забезпечення: 
- недержавне пенсійне забезпечення. 
- недержавні соціальні послуги.[3] 
Як ми бачимо, за роки незалежності розроблено і впроваджено в дію 

політику соціального захисту, страхування та забезпечення населення. 
Створено необхідні умови для її функціонування та постійного доповнення і 
вдосконалення. 

Але разам з цим в соціальній сфері виявляються риси її недосконалості та 
невідповідності сучасним потребам людей ( це стосується співвідношення між 
мінімальною заробітною платою, розміром пенсій, стипендій та прожитковим 
мінімумом ). 

Крім того, варто зазначити, що задекларована система соціального 
захисту багато в чому носить суто формальний характер і ще не набула своєї 
повної практичної реалізація. 

Основною проблемою системи соціального захисту в Україні є 
недостатність коштів, у першу чергу бюджетних, для реалізації у повному 
обсязі вимог чинного законодавства. Так, статтею 46 Конституції України 
встановлено, що пенсії та інші види соціальних виплат, які є основним 
джерелом існування, мають забезпечувати рівень життя, не нижчий від 
прожиткового мінімуму.  Однак економічні реалії сьогодення не дозволяють 
навіть наблизитися до цього рівня. Так, за деякими підрахунками, для того, щоб 
забезпечити у повному обсязі вимоги соціального законодавства, необхідно, 
щонайменше, три річних бюджети країни.  

Іншою суттєвою проблемою системи соціального захисту в Україні є 
наявність багатьох невиправданих пільг і недосконалий механізм їх надання. Як 
свідчить світовий досвід, дуже важливо, щоб різного роду соціальні пільги і 
виплати мали адресний характер, тобто особа, для якої вони призначені, 
отримувала певну матеріальну підтримку безпосередньо і гарантовано. Це 
означає, що замість безоплатних послуг окремим категоріям громадян повинні 
надаватися кошти для повної оплати таких послуг. Така система набагато 
привабливіша як для громадян, так і для держави. Однак перехід до неї не може 
бути здійснено у короткі терміни, насамперед, внаслідок відсутності 
необхідних для цього фінансових коштів. Крім того, досить важко, з політичної 
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точки зору, прийняти рішення щодо скасування певних пільг, навіть якщо вони 
необґрунтовані.  

Переважна більшість політичних сил України спрямовують свою увагу 
саме на соціальний захист: обіцяють підвищення рівня життя, добробуту, 
посилення державної допомоги та багато іншого, однак до реальних зрушень 
такі їх дії не призвели, бо носять в більшості випадків популістський характер, і 
закінчуються майже одночасно із закінченням виборчих перегонів. 

 Сьогодні, перед державою стоять першочергові завдання переходу від 
надання пільг та дотацій до адресної грошової допомоги, створення умов для 
досягнення розмірів середньої заробітної плати до розмірів прожиткового 
мінімуму, розширення мережі недержавних пенсійних фондів поряд з основним 
державним, проведення зваженої політики у сфері регулювання оплати праці, 
ринку праці та всієї сфери соціального забезпечення. 
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ПРОБЛЕМА ВЛАДИ ТА ЕЛІТИ У ТВОРЧОСТІ Ф.НІЦШЕ 

Проблема політичних еліт та влади є відкритою для українського 
політичного простору, тому, роблячи посилання на творчість Фрідріха Ніцше, 
важливо розглянути її вплив на соціально-політичні процеси у суспільстві. 
Дана тема містить в собі питання невідповідності процесів соціальної 
стратифікації з виокремленням привілейованих станів суспільства та 
пов’язаних із цим процесів диференційованого поділу суспільства за 
розгалуженими чинниками.  

Що таке еліта? За якими сутнісними й якісними характеристиками певних 
представників соціуму наділяють відповідним «званням»? Яким чином 
відбувається  інкорпорування еліт в систему владних відносин? Ці питання є 
актуальними для дослідження й потребують детального розгляду категорії 
«еліта» та елітизму як окремого явища, що характеризує інтегрування еліти у 
процеси суспільного пізнання.  

За своєю сутністю владні відносини передбачають наявність двох сторін: 
керуючих і керованих. Взаємовідносини між ними характеризуються 
асиметричністю: кількісна нечисленна керуюча група здійснює суттєвий вплив 
на спосіб життя значної за кількістю групи пересічних громадян. Ця керуюча 
меншість і називається «елітою». Термін «еліта» (від фр. elite - кращий, 
відбірний) увійшов у наукову термінологію на рубежі ХІХ-ХХ ст. У широкому 
соціологічному контексті ним позначається вищий, відносно замкнутий за 
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чисельністю прошарок суспільства, який контролює його основні економічні, 
політичні і культурні ресурси [1, 235-241]. 

Еліта відіграє велику роль у формуванні політичних процесів, бо 
уособлює найважливіші сутнісні риси політики: владу, авторитет, вплив, 
керівництво, представництво і відображення суспільно-політичних інтересів. 
Відносини між керуючою та керованою сторонами у суспільстві є стрижнем 
усієї політичної історії. Таким чином, сенс політичної еліти як феномена 
суспільного життя полягає у здійсненні авторитетного керівництва у сфері 
політики. Авторитетною ж, як правило, є влада, сприйнята тими людьми, на 
яких вона поширюється, така, що може гарантувати стабільність суспільно-
політичного розвитку [2, 120-147]. 

Однак, у політологічній практиці категорія «політична еліта» доволі 
часто стикається з подібною до неї категорією «володарюючої еліти», яка є 
родовою стосовно першого. Таким чином, поняття «політична еліта» – це певна 
група суспільства, яка концентрує у своїх руках державну владу і відповідає за 
вироблення стратегії розвитку всієї системи. 

Сутність еліти завжди викликала певні суперечки серед дослідників. 
Сучасне розуміння проблеми складається у кінці XIX - на початку XX ст. 
Виникнення елітарних концепцій стало своєрідною реакцією на теорії 
демократії і на марксистське вчення про роль народних мас в історії. Елітарний 
підхід до розгляду суспільства був обгрунтований зусиллями багатьох вчених. 
Роботи Г.Моска і Р.Міхельса склали основу макіавеллівського підходу до 
аналізу еліти, для якого характерний розгляд еліт як правлячого класу, 
незважаючи на моральні чи інші якості людей, що входять до її складу. 
Прибічники ціннісного підходу розвивають ідею В.Парето про те, що еліту 
складають люди, які володіють особливими якостями: у Х.Ортега-і-Гассета це 
найвище відчуття відповідальності, а у О.Конта – раціональність. Але більшість 
сучасних політологів віддають перевагу структурно-функціональному підходу 
у поясненні феномена політичної еліти. З цієї точки зору, еліта розташовується 
на вершині суспільної піраміди через важливість функцій управління. При 
цьому визнається, що фактор компетентності і професіоналізму людей, які 
приймають політичні рішення, мають серйозні наслідки для суспільства. 

На нашу думку, цікавою, проте й дискусійною, була позиція щодо 
дослідження проблем елітизму у творчості Ф. Ніцше (1844 – 1900). Він 
інтерпретував світ як «життя» – вічне становлення, що відбувається через 
безглузду комбінацію випадкових сил. Цей процес управляється «волею до 
влади» або, іншими словами, «спрагою життя» – безперервним зусиллям, 
спрямованим на збереження життя, його зростання і розширення. Слідуючи 
цьому, суспільство є сукупністю зіткнень індивідуальних і групових «воль до 
влади», в якій гинуть найслабкіші і виживають найсильніші. Таким чином, 
Ф.Ніцше пов’язував питання «волі до влади» з процесом формування еліт у 
суспільстві, а саме це явище утверджував в якості рушійної сили при 
формуванні елітарних кіл. Раціональне мислення, мораль, релігія, що 
притаманні людському суспільству, він вважав похідними від волі до влади [3, 
148-220]. 
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Ф. Ніцше надавав велике значення питанню культури як елементу базису 
при формуванні еліт. Він песимістично оцінював західне суспільство, 
знаходячи в ньому явне переважання «аполлоністичної» культурної первини, 
що відтворює пасивних індивідів, нездатних до боротьби та творчості. 
Проголосивши, що «Бог помер», мислитель в якості ціннісного стрижня 
світогляду, вільного від релігійних забобонів, конструює ідеал «понад-людини» 
– особистості, яка володіє особливими вольовими та інтелектуальними 
якостями, самостійно визначає, що є зло, а що добро. Таким чином, 
вихвалялася окрема особистість, її автономність і самобутність, і одночасно 
зменшувалася роль суспільства і колективної творчості мас [2, 145-153]. 

Одним з фундаментальних понять у творчості Ф.Ніцше є «воля до влади» 
– це не просто прагнення до панування сильного над слабким, але і прагнення 
зробити слабкого сильним. За Ф. Ніцше, еліта має бути наділена двома 
головними чеснотами – істиною та знанням. Істина, на думку вченого, є 
знаряддям життя, пристосуванням до дійсності, а пізнання – знаряддям влади. 
Фрідріх Ніцше вважав, що людина, яка посідатиме місце у владному колі, не 
обов’язково має бути наділена високим освітнім рівнем, але має мати 
розвинений вольовий центр. Варто зазначити, що на нашу думку, освіта має 
доповнювати духовний розвиток та бути базисом для розвитку сили волі та 
витримки. Це вказує на те, що ідеї Ф. Ніцше є суперечливими та їх не варто 
приймати за певний канон, зведений до абсолюту. 

Люди, як і все інше в світі, прагнуть до влади. Банальне твердження, що 
людина прагне до задоволення і уникає страждання, невірно. Не лише люди, 
але «значна частина живих організмів» прагнуть до збільшення могутності, а 
задоволення або страждання – суть лише наслідки цієї «примітивної форми 
афекту». Прагнення до могутності означає прагнення до подолання перешкод. 
При цьому подолання перешкод стимулює волю до влади і є прелюдією до 
задоволення. Зворотній процес викликає незадоволення. Бувають 
незадоволення, які стимулюють силу, і бувають незадоволення, які вказують на 
ослаблення сили і пониження здатності протистояти тиску навколишнього 
світу.  

Таким чином, при формуванні еліт, формується протистояння, і ті, що 
стають членами елітарного стану, отримують істинне щастя й задоволення від 
життя. Ніцше був глибоко переконаний, що воля до влади є універсальним 
принципом і його дією в тій або іншій формі можна виявити на кожному рівні 
існування. На рівні інтелектуального життя воля до влади виявляє себе у формі 
інтерпретацій, що даються людині життям у вигляді мистецтва, науки, релігії. 
Філософія також говорить від імені волі до влади.  

Фрідріх Ніцше робить акцент на тому, що до еліти можуть належати 
лише окремі прошарки суспільства, що складаються з індивідів, які опанували 
«волю до влади», спрямувавши її в необхідне джерело саморозвитку та 
самовдосконалення. Саме такі елітарні кола формують загальний суспільний 
світоглядний вектор, при цьому маючи за джерельну базу двосторонній та 
інтегральний характер обміну ресурсами у суспільстві.  
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Систематизуючи вище викладене, можна зробити висновок, що у 
сучасному суспільстві категорії «влада» та «еліта» не є тотожними, вони мають 
прямий взаємозв’язок, але не замінюють один одну. Еліта у сучасному 
суспільстві найчастіше має показник влади. Це не характеризує її з боку 
висококультурної одиниці, на чому наголошував Ф. Ніцше, зазначаючи, що 
еліта не обов’язково має бути висококультурним утворенням.  

На нашу думку, це є доволі негативним показником, оскільки, маючи 
владу, представники еліти повинні застосовувати її, чітко розуміючи цілі й 
наслідки. Таким чином, постійна боротьба між силою культури та влади 
призводить до утворення бюрократичних відносин та явища «аристократичного 
управління», що, по суті, є антагоністичними за своїм змістом. 

Погляд Ф. Ніцше на проблему еліт є цікавим, бо, на відміну від 
традиційних підходів, він розглядає можливості існування владних, а не 
культурних еліт. Це можна віднести й до структури сучасної еліти в Україні, в 
якій спостерігаємо негативні тенденції до зловживання владою. У своїй 
сутності українська еліта не завжди є тим, що має бути закладено у дане 
поняття, оскільки здебільшого вона містить в собі ознаки бюрократичного 
апарату. 

Ідеї Фрідріха Ніцше можуть дати певний евристичний поштовх для 
подальшого дослідження феномена еліти і елітизму у політичній теорії та 
практиці, формування більш досконалих моделей управління та попередження 
розширення бюрократії у геометричній прогресії вглиб вертикалі влади. 
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ПОЛІТИЧНА РЕКЛАМА ЯК ТЕХНОЛОГІЯ ПОЛІТИЧНОГО 
МАРКЕТИНГУ 

Понад чверть століття маркетингові технології є невід'ємною частиною 
виборчих компаній в країнах зрілих представницьких демократіях. Процеси 
демократизації в Україну безпосередньо пов'язані з розвитком ринкових 
механізмів, які торкнулися всіх сфер суспільного життя, в тому числі і 
політичної. Український політичний ринок на сьогоднішній день знаходиться в 
стадії формування та інституціоналізації. Саме тому для оптимізації діяльності 
політичних структур необхідний всебічний аналіз як самого політичного ринку, 
так і технологій, що використовуються для його дослідження та вдосконалення. 
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В умовах ринкових відносин, реклама як вид інформаційної технології перестає 
бути суто економічним атрибутом і стає своєрідним елементом масової 
культури. Соціально-економічні умови, що зумовили входження засобів 
масової інформації в ринкову економіку, докорінно змінили місце і положення 
реклами і, особливо, політичної реклами. Політична реклама є своєрідною 
частиною ділової активності в самих різних сферах економіки і політичного 
життя. Політичний маркетинг, який визначається як особливий вид політичної 
та економічної діяльності, пов'язаної з просуванням кандидата в структури 
влади та діяльністю спрямованою на створення, підтримання чи зміну 
поведінки людей щодо конкретних політичних лідерів, організацій, ідей за 
допомогою реклами, яка повинна  забезпечити інформаційний матеріал у 
вигляді продукції засобів масової інформації та на задоволення інформаційних 
потреб їхніх читачів, теле- і радіослухачів, є глибоко психологізованим  явище. 
Це обумовлено засобами вирішення цілей і завдань політичної рекламної 
діяльності. Відбувається  посилення ролі політичної реклами, що позначається 
на якості проведення передвиборних кампаній та веденні політичної боротьби в 
цілому. 

Проблема  ефективності  технологій політичного рекламування в 
українському суспільстві загострює протиріччя між об'єктивною необхідністю 
вдосконалення політичного ринку і недостатньою результативністю технологій 
політичного маркетингу. В умовах посилення конкурентної боротьби і 
технологічної складової політичних процесів більше шансів досягти успіху 
з’являється у тих політичних лідерів, партій, організацій, які керуються 
виваженими маркетинговими рішеннями. І одна з передумов ефективної 
виборчої кампаній полягає у використанні сучасних рекламних технологій та 
сформованих адекватних методів, які б забезпечили швидкий та надійний вплив 
передвиборної пропаганди на певні соціальні групи. Проте, не завжди чітко 
програмовані та сплановані методи можуть корелюватися з їй ефективністю.  
На успіх рекламних технологій в маркетинговій системі можуть впливати 
ментальні, культурні, історичні ті інші особливості національного характеру 
держави.  

У політичній науці розрізняють декілька видів технологій: технологія 
прийняття рішень, технології зв'язку з громадськістю, технології лобістської 
діяльності, інформаційні технології в політиці,технології політичного 
прогнозування, рекламні технології та інші. 

За таких обставин особливої актуальності набуває аналіз ключових 
технологій, які застосовуються для розкриття специфіки та сутності 
політичного маркетингу, а також у якості важливого інструментарію та 
механізму його впровадження і вдосконалення. Зважаючи на те, що технології 
розвиваються, трансформуються з урахуванням конкретно-історичної ситуації, 
актуальним стає дослідження технологічної складової політичного маркетингу, 
та однією з таких складових є політична реклама. Поряд з безліччю виборчих 
технологій, що існують у сучасної електоральної практиці, політична реклама 
розглядається як одне з дієвих комунікативних засобів впливу на виборців.  
Політична реклама є найбільш сучасний різновид інформаційних технологій, 
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який повноправно вписується у виборчий менеджмент. Останнім часом 
підвищений інтерес до маркетингових моделей в політичній науці викликаний 
домінуванням ринкових механізмів в електоральних процесах. Виходячи з 
цього політичні рекламні технології можна визначити як прийоми тиску на 
виборців за для отримання потрібного результату. Впровадження та поширення 
технологій отримало принципово нові можливості, багаторазово підсиливши 
ефективність використання інформації для захоплення влади та її збереження. 
Будь-які технології, в тому числі і технології в сфері політики, дозволяють 
мінімізувати ресурсні витрати на виробництво (від товарів і послуг до іміджів і 
подій) і в цьому відношенні є засіб збільшення продуктивності праці.  

Центральне місце політичної реклами в значній мірі обумовлено тим, що 
сьогодні вона перетворилася на складову частину будь-якого політичного 
товару, без якої той просто не може існувати в сучасному просторі політичної 
влади. Партії чи окремі політики не здатні вирішувати свої завдання в сфері 
влади без допомоги рекламних технологій. Враховуючи повсюдність 
застосування і поширення рекламних продуктів та відповідних методів 
налагодження комунікації, можна вважати цей спосіб спілкування показником 
сучасного рівня політичної комунікації як суспільства в цілому, так і кожного 
громадянина окремо. Рівень і характер застосування рекламних технологій в 
політиці стали не тільки сучасним механізмом її відтворення та розвитку, а й 
свідченням зрілості політичної культури соціуму. 

Щодо співвідношення понять «маркетинг» та «реклама» існують дві 
позиції. Згідно з першою, реклама є інструментом, функцією маркетингу. 
Прихильники іншої позиції переконані, що реклама являє собою більше, ніж 
просто функція маркетингу. «В останнє століття вона стала артефактом 
людської цивілізації». Багато хто з дослідників вважають, що своєю появою 
політичний маркетинг зобов’язаний масованому використанню ЗМІ та реклами. 
Тому цілком доречно розглядати політичну рекламу як самостійну галузь. 
Політична  реклама розглядається  більш ніж просто функція, вона є однією з 
технологій маркетингу поряд з PR та дірект-маркетингом, яка має свою 
специфіку. 

Розглядаючи політичну рекламу в площині маркетингового підходу, у 
науковій літературі політична реклама розглядається як одна з маркетингових 
технологій. Політичний маркетинг, політичний ринок, політичний паблік 
рилейшнз, політична реклама можуть існувати виключно за умов демократії, де 
є попит і пропозиція, які народжуються в умовах вільної конкуренції та 
двосторонньої комунікації. Реклама здатна активно діяти тільки в умовах 
існування ринку політичних сил і пропозицій та за наявності конкуренції 
претендентів на владу. Тому деякі дослідники вважають, що реклама як 
компонент ринку може виникнути тільки в ринковому універсумі. 

При  маркетинговому підході акцент робиться на механізми збуту і 
«неособисті форми комунікації, здійснювані за посередництвом платних 
засобів поширення інформації» (Ф. Котлер). У руслі подібного роду підходу 
політична реклама набуває характеру «товарно-емблемної» форми діяльності, 
інтерпретується як механізм «примусового визначення товару» і навіть 
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«синтезатор нових потреб» громадянина. Психологічні конструкції 
ґрунтуються на розумінні політичної реклами як сукупності методів 
специфічного впливу на масову аудиторію. За допомогою маркетингових 
комунікацій відбувається інтерактивний процес між покупцем і продавцем, 
встановлюється контакт між виробником продукції і покупцем, віднаходяться 
оптимальні варіанти задоволення їхніх обопільних інтересів. Способи 
політичного рекламування в умовах демократії надзвичайно різноманітні. 
Причому вибір засобів спілкування з виборцями – дуже важлива частина 
стратегічного планування рекламної кампанії. Від того, які засоби будуть 
використані, залежать розподіл фінансових ресурсів, стиль та ефективність 
кампанії. 

Таким чином, політичний  маркетинг та реклама набувають самостійного 
вектора досліджень та інтерес до них зростає  виходячи з загально суспільних 
демократичний тенденцій  та розвитком інформаційних технологій. Політичний 
маркетинг, беручи за основу економічні теорії та категорії, формує самостійну 
галузь дослідження, має свою специфіку та інструментарій.  А сучасну  
політичну рекламу можна визначити як комплекс технологій маркетингових  
заходів по інформуванню, створенню іміджу та просуванню на ринок 
політичного «товару». Саме під таким кутом сьогодні варто розглядати 
політичну рекламу. 

Підводячи підсумок, можна визначити, що політична реклама і  в Україні 
має свої особливості: по-перше, знижуються  можливості реклами 
маніпулювати  свідомістю виборців. Від однієї виборчої кампанії до іншої 
виборці поступово накопичують політичний досвід – досвід розчарування в 
колишніх кандидатах, за яких вони голосували і які проігнорували їх інтереси; 
по-друге, політична реклама побудується на критиці існуючої реальності, проте 
не пропонуються конкретні рішення  насущних  проблем; по-третє, компромат 
сьогодні залишається основним методом боротьби, з політичними 
конкурентами. Негативна реклама є домінуючою серед інших видів рекламних 
повідомлень; по-четверте, попередні передвиборні кампанії показали 
різноманіття форм політичної реклами, зокрема далеко не традиційних. Це – 
формування псевдоподій, інтернет-статтей,  інформаційних мотивів для того, 
щоб притягнути увагу до телеекранів і інших ЗМІ. Але такі заходи ніяк не 
прояснюють в очах виборців політичні позиції партій. Тому пріоритетним в 
створенні політичної реклами повинно бути правильно визначений акцент на 
унікальність політичного товару та його позиціонування серед конкурентів, на 
технологічну складову рекламного продукту та чітко визначені комунікаційні 
зв’язки, які максимально впливатимуть на політичний вибір електорату. У 
постійній політичній боротьбі за голоси виборців, політтехнологи застосовують 
різні інструменти і методи підвищення конкурентоспроможності свого 
кандидата. Політична  реклама як технологій політичного маркетингу, тобто 
одна з  технологій  просування товару на політичний ринок, покликана  
забезпечити впізнаваність політичного діяча та прийняття його ідей 
суспільного розвитку певною цільовою аудиторією.  
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Розглядаючи різні типи політичних режимів, можна звернути увагу на те, 
що в кожному з них, незалежно від рівня демократичності, політичної культури 
та інших показників, використовуються способи контролю за інформацією. Це 
є доволі логічним з різних точок зору. По-перше, існування інформації, що 
становить державну таємницю, обумовлює необхідність контролю за 
нерозповсюдженням її у широкому просторі. По-друге, існування елементів 
контролю за інформацією створює більше передумов для зростання 
професіоналізму ЗМІ, підвищення їхньої корпоративної культури. Відповідно, 
дана тематика є актуальною як з точки зору комунікаційних процесів, так і з 
аспекту підвищення культурного рівня ЗМІ та суспільства в цілому. 

Спін-майстер – це сукупність процедур, які виступають в якості 
інструмента роботи із символічним світом, перш за все, з світом новин. Частіше 
за все спін-майстер чи «спін-лікар» займається виправленням негативних 
наслідків висвітлення яких-небудь подій у засобах масової інформації. 

Б.Брюс визначив спін як «надання правильної лінії» засобам масової 
інформації. Фахівці вважають, що такі технології потрібні не лише під час 
виборчої кампанії. Ще більше вони потрібні в період між президентськими 
виборами. Функція спін-майстра – один із обов’язків PR-команди, полягає у 
зміні того, як суспільство сприймає подію чи вимірювання очікування того, що 
може статися. 

Аналітик Д.Уоттс описав 5 варіантів використання технології спін-
майстра. 

1. «Перед-спін» –  підготовка очікування аудиторії перед самою подією. 
2. «Пост-спін» – наведення блиску тих подій, що відбулись. 
3. «Торнадо-спін» – спроба відволікти увагу, різке спрямування 

громадського інтересу у зовсім протилежну сферу, віддалену від вагомих подій. 
4. «Криза-контроль» – менеджмент подій, які виходять з-під контролю 

за їх висвітлення, а також використання «подієвих криз» для висвітлення 
потрібних тем.  

5. «Мінімізація збитків» – менеджмент тих подій чи їх висвітлення, які 
вже не контролюються з метою запобігання збитку [2, 112]. 
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Досвід інших країн свідчить, що збалансування свободи інформації та 
контролю за нею, державне регулювання витоку інформації із державних 
установ та від посадових осіб, що уособлюють владні рішення та позиції, 
здійснюється за допомогою менеджменту новин. Автор вважає, що він дозволяє 
керувати процесом комунікацій через посередництво новин, які відображають 
зацікавленість громадської думки тими чи іншими проблемами. 

На думку автора, управління новинами в державному секторі часто стає 
єдино доступним інструментарієм, який не асоціюється з маніпулятивними 
технологіями. Особливе значення менеджмент новин має в кризових ситуаціях, 
оскільки спрямований на прийняття правильної лінії роботи зі ЗМІ та дає 
можливість максимально вплинути на те, яка інформація про державну 
структуру та її діяльність з’явиться в засобах масової інформації. У зв’язку з 
тим, що новини є відображенням інтересу громадської думки до того чи іншого 
питання, управління новинами і стає тим інструментарієм, який дає можливість 
ввести елементи управління в сферу, що, на думку багатьох, не піддається 
управлінню [2, 135-136]. 

Менеджер новин має справи не з подіями безпосередньо, а з їх 
відображенням в громадській думці та висвітленням у засобах масової 
інформації новин, що інформують про ці події. Необхідність втручання в 
комунікаційний процес зумовлена тим, що подія та її висвітлення (певна 
новина) – це два різні об'єкти, які можуть і не збігатися. Для ефективного 
впливу на громадську думку варто організовувати як перше, так і друге, 
ретельно відбираючи події та акцентуючи увагу на найбільш значущих 
новинах. Тому управління новинами має два основні аспекти: підготовка 
очікувань громадськості щодо певної події (а тому і новини) та виправлення 
незадовільного висвітлення події засобами масової інформації. 

Технологія управління новинами містить декілька основних операцій. По-
перше, це планування події (її передбачення, прогнозування), її відбір. Спін-
доктор, аналізуючи можливі події в найближчий період або в перспективі, 
визначає ті, які можуть бути вигідними для іміджу країни, державного 
інституту чи політичного або державного діяча, а які можуть нашкодити їм. Він 
вирішує, чи можна задовольнитися спонтанними подіями, чи варто підготувати 
спеціальну подію, на фоні якої певний суб’єкт буде виглядати привабливіше. 
Така підготовча робота може забезпечувати необхідні новини щодо будь-якої 
організації чи установи, а значить і щодо країни та держаних інституцій. 

По-друге, це підготовка події. Визначивши необхідність створення події 
або передбачивши її перспективність із погляду програми пабліситі державної 
установи чи політичної організації, спін-доктор готує її появу як новину для 
громадськості. Перш за все, тут йдеться про безпосередню підготовку, яка 
здійснюється за принципами і правилами підготовки подієвих комунікацій. 
Спін-доктор займається постановкою події відповідно до обраної ним стратегії. 

З іншого боку, підготовка події як основи майбутніх новин пов’язана з 
управлінням очікуванням подій, що спрямоване на надання новинам певної 
значущості. Вирішення цього завдання пов’язане з «інформаційною обробкою» 
громадськості та розставленням необхідних інформаційних акцентів. 
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Управління  очікуваннями  не  слід  розглядати  як  маніпулятивні технології. 
Вони, на думку автора, дозволяють реалізувати демократичний контроль за 
інформацією. 

Важливою складовою менеджменту новин є висвітлення події. На відміну 
від журналіста, для якого метою комунікації є власне новина, для спін-доктора 
на перше місце виходить управління її розвитком, яке передбачає гальмування 
новин, прискорення їх поширення, продовження життя новин. 

На думку фахівців, важливе значення у вирішенні проблеми висвітлення 
новин під певним кутом зору грає такий принцип організації РR-діяльності, як 
координація роботи. Зазначають, що особливо наочно дію цього принципу 
можна прослідкувати на практиці англійської та американської школи 
державного PR. Тут інформаційні служби ретельно піклуються про те, щоб у 
повідомленнях державних структур не було суперечностей та розбіжностей з 
того чи іншого приводу, узгоджується робота всіх підрозділів та регіональних 
інформаційних агентств, що працюють на позитивний імідж держави, 
застосовують досить різні форми роботи [3, 342]. 

Таким чином, враховуючи те, що концепція інформаційної безпеки 
держави передбачає необхідність попередження поширення несприятливої 
інформації про державу та її діяльність всередині країни та за рубежем, 
державні структури повинні не лише всіляко сприяти формуванню навколо 
себе відкритого та прозорого інформаційного простору, а і забезпечувати 
власний інформаційний потік, який повинен бути контрольованим та 
керованим, щоб запобігати інформаційним загрозам, пов’язаним з появою у 
засобах масової інформації суперечливої за змістом та несприятливої для 
іміджу країни інформації. На думку автора, саме ці особливості найбільш повно 
характеризують роботу спін-майстра та його важливість для державних і 
недержавних установ в Україні та світі загалом. 
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ДИНАМІКА ЗМІН КІЛЬКОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ 
ТА СТРУКТУРА ПАРТІЙНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ  ПРОТЯГОМ 

2001-2011 РР. 

Партійна система України за роки незалежності пройшла кілька етапів: 
формування, переформування та низку різновекторних трансформацій. Партії 
пройшли шлях від окремих структур до складових партійної системи держави, 
формувалася їхня соціальна база, були розроблені та використані правила їх 
взаємодії, - так з’явився досвід конкуренції та здатності до діалогу. 

Створення та функціонування політичних партій в Україні має деякі 
проблеми: значний вплив на них (а іноді навіть контроль) бізнесових 
структур, фінансово-промислових груп, поширене явище створення партій-
бізнес проектів. Наслідком таких явищ став низький рівень довіри населення 
до партій, відсутність у них чіткої ідеологічної платформи та запланованої 
програми дій у сфері державного управління, законотворчої та виконавчої 
діяльності. Влада розглядається як мета, а не як засіб, а якщо вона 
використовується як засіб, то тільки для досягнення дуже вузьких цілей 
обмеженого кола осіб. Така ситуація визначає і тенденції розвитку української 
багатопартійності та партійної системи. Тому актуально дослідити динаміку 
зміни кількості та структури політичний партій в Україні за останні 10 років, 
тобто за період 2001-2011 рр., що дозволить визначити характерну динаміку, 
основні тенденції та спрогнозувати подальший розвиток подій.  

Об’єктом дослідження є політичні партії, створені та діючі в Україні за 
період 2001-2011 рр. 

Предметом виступає зміна кількості українських політичних партій за 
обраний період та структура партійної системи  у державі.  

Розрізняємо багатопартійність як сукупність всіх зареєстрованих в 
Україні партій, незалежно від їхнього політичного впливу та партійну 
систему – політичні партії, які реально змагаються за владу та беруть участь у 
її реалізації [2; 3]. 

Мета дослідження - застосування методики івент-аналізу для вивчення 
динаміки зміни кількості політичних партій в Україні, виявлення 
закономірностей, які її визначають, та розгляд структури партійної системи 
України в період 2001-2011 рр. 

Динаміка зміни кількості політичних партій в Україні досліджена 
направленим типом івент-аналізу, оскільки заздалегідь визначено, що 
основними критеріями є роки (з 2001 по 2011) та кількість зареєстрованих 
політичних партій. Структуру партійної системи досліджено через 
ненаправлений івент-аналіз, адже наперед визначені критерії cформувати поки 
не можливо, тому в цій частині пересування буде здійснюватися від 
емпіричних даних до висновків. 
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 Банки даних щодо кожного питання, сформовані з відомостей 
компетентних джерел [2], проаналізовано через обрані категорії аналізу 
шляхом занесення до відповідних таблиць.  
          Зокрема, таблиця «Кількість зареєстрованих політичних партій в Україні 
за період 2001-2011 рр.», побудована через застосування методики івент-
аналізу, дозволяє виявити наступні тенденції: 

1. На початку міжвиборчого періоду (в перші 1-2 роки після 
парламентських виборів) процес створення та реєстрації політичних 
партій в Україні сповільнюється. 

2. Водночас у передвиборчий період (починається за 2 роки і триває до 
виборів) здійснюється активізація цього процесу. 

    Зокрема, у 2001 р. перед виборами 2002 року було створено 10 партій, в 
два наступні роки – по 2 партії, а з 2004 р. почалася підготовка до виборів 
2006 року (в 2004 – 7 партій, в 2005 р. рекордна кількість – 24, в 2006 р. – 11), 
2007 рік знову спад активності – 4 зареєстровані партії, зате в 2008 р., 
наперередодні президентських виборів – аж 19, з 2009 року спостерігається 
стала тенденція до збільшення кількості партій (12 у 2009 р., 13 у 2010 р., 16 у 
2011 р.). 
        Таблиця «Участь українських політичних партій у парламентських 
виборах 2001-2011 рр.» відображає активність виборчої участі українських 
політичних сил та її результативність, розкриває кількісну сторону структури 
партійної системи України та динаміку її зміни. 

1. Виборчі кампанії 2002 та 2006 років характеризуються тенденцією до 
збільшення кількості партій-учасників, збільшення числа блоків та 
самостійних партій у виборчому бюлетені. Проте якщо в 2002 р. у 
парламент потрапило 6 політичних сил, то в 2006 р. їх було вже 5 (при 
чому кількість блоків лишилася сталою, а партій поменшало на 1). 

2. Позачергові вибори 2007 року не були очікувані та сплановані 
більшістю політичних партій, тому вони в повній мірі виявили свою 
неготовність: взяло участь лише 43 партії, що більш як вдвічі менше 
попередніх кампаній, до парламенту пройшло 5 політичних сил, на цей 
раз з невеликою кількісною перевагою блоків. 

     Загалом, порівнюючи обидві таблиці, можна помітити, що тенденція до 
сталого збільшення кількості політичних партій не визначає їх політичної 
активності взагалі та передвиборчої зокрема, не провокує відповідних 
тенденцій. 
     Отже, українська прогресуюча в кількісному вимірі багатопартійність не 

має значного впливу на партійну систему. 
Задля  наочної ілюстрації наведених висновків побудуємо відповідні 

графіки та діаграму (Див. Рис.1, 2, 3).  
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Рис.1 «Динаміка зміни кількості зареєстрованих партій та їх загальної кількості 

в період 2001-2011 рр.» 
 
Тобто, стале та послідовне збільшення загальної кількості зареєстрованих 

в Україні партій не співпадає в своїй динаміці з хвилеподібним процесом їх 
реєстрації по роках досліджуваного періоду. Крім того, ілюструється 
закономірне збільшення кількості зареєстрованих партій у передвиборчий 
період – основні піки 2001, 2005 та 2008. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2 « Порівняння динаміки змін загальної кількості політичних партій в 
Україні та їх участі у парламентських виборах  2004, 2006 та 2007 років» 

 
З графіку видно, що у виборчій кампанії 2002 року брали участь 

практично всі зареєстровані політичні партії, 2006 р. – вершина загальної 
кількості політ партій та учасників виборів, але вже тоді в боротьбу не вступила 
майже третина партій, а подальше зростання чисельності партій у 2007 році 
взагалі не вплинуло на виборчий процес – лише трохи менше третини з них 
брали участь у виборах до парламенту. 
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Рис.3  «Участь українських політичних партій у парламентських виборах 2004, 

2006 та 2007 років та їх результати» 
 

Діаграма ілюструє, що в 2002 та 2006 роках спостерігалася тенденція до 
збільшення кількості партій – учасниць виборів як самостійно, так і у складі 
блоків, однак це практично ніяк не вплинуло на партійну систему держави, на 
кількість та характеристики парламентських політичних сил: розрив між 
кількістю партій та блоків, які потрапили до парламенту, складає 1 в той чи 
інший бік почергово.  

Загалом можна сказати, що українська багатопартійність не пов’язана, 
принаймні кількісно, зі структурою партійної системи, можливо також 
спрогнозувати подальший розвиток ситуації: кількість партій, які 
реєструватимуться у Мінюсті перед виборчими перегонами, буде хвилеподібно 
зростати доти, доки це буде політично рентабельно, однак це не 
віддзеркалиться на кількості політично активних партій та не вплине на 
структуру партійної системи, яка складається з 5-6 основних гравців. Проте 
причини цього явища потребують застосування якісних, а не кількісних 
методик дослідження. 

Література 
1. Партійна система України: особливості становлення, проблеми 
функціонування, тенденції еволюції. Аналітична доповідь Центру Разумкова // 
Національна безпека та оборона. – 2010. - №5. – С. 1-32.   
2. Єдиний реєстр громадських формувань на 02.02.2012 [Електронний ресурс]. 
– Режим доступу: http://www.minjust.gov.ua/parties. 
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АНТИКРИЗОВИЙ НАПРЯМОК СУЧАСНОГО PR 

Кризи в сучасному світі є невід’мною частиною суспільних відносин. 
Вони змінюють характер соціальних зв’язків, принципи діяльності 
підприємств, впливають на систему мотивів споживачів. Відсутність або 
недосконале управління кризовими явищами призводить до втрати 
конкурентоспроможності і загибелі організації. Вміння керувати, прогнозувати 
та запобігати кризі на сьогодні є запорукою реалізації і ефективного PR, 
оскільки сама по собі медійна кампанія є одним з ключових елементів 
антикризової діяльності. 

Перш ніж говорити про сутність антикризового PR, слід дати дефініцію 
поняттю «криза» з точки зору PR і на базі нього сформулювати поняття 
«антикризовий PR». 

Криза – подія, з вини якої організація потрапляє в центр не завжди 
доброзичливої уваги ЗМІ і інших цільових аудиторій, які з тієї або іншої 
причини цікавляться діями організації. 

Антикризовий PR (кризовий PR, криза-менеджмент, управління в 
кризових ситуаціях) – спеціальна технологія комунікаційного менеджменту, 
спрямована на збереження пабліцитного капіталу організації або особи, який 
руйнується внаслідок кризи. 

Відповідно, головним наслідком кризи є удар по ре репутації 
підприємства (організації, політичної партії), котрий значним чином звужує 
можливості її інформаційної діяльності і впливає на її споживачів (виборців). 

Слід зазначити, що внаслідок вищезазначених загроз, в організації криза 
має свій прояв у наступних складових: 

- чинник ризику існування організації 
- нестача часу : усі дії повинні здійснюватися швидко і оперативно 
- стан напруги у людей, що відповідають за управління кризою і що 

шукають шляху виходу з цієї ситуації [1, с.132]. 
Автор вважає, що вищезазначені складові об’єктивно виникають на 

кожному підприємстві і пов’язані з «людським фактором», тим не менш, за 
відсутності чіткої антикризової стратегії, дані чинники можуть призвести до 
ліквідації організації. 

Відповідно надзвичайно актуальним є розгляд основних антикризових 
заходів в PR діяльності, котрі дали б змогу заподіювати кризам, а при їх 
настінні – керувати їх розвитком. 

На практиці та в науковій літературі виділяють дві основні помилки в 
діяльності організації при настанні кризових явищ: 

«Пасивна крайність»: 
1. Нічого не говорити 
2. Ніяк не реагувати 
3. Подивимося, як ситуація розвиватиметься далі 



169 

«Активна крайність»: 
4.  Потрібно все заперечувати 
5.  Ми повинні терміново відкинути звинувачення 
6.  Скористаємося тими даними, які є, на з'ясування немає часу [2, с. 28]. 

Автор вважає, що обидві моделі поведінки є деструктивними та такими, 
що негативно впливають на імідж організації. Пасивна позиція в PR діяльності 
призводитиме до вільних інтерпретацій в інформаційному просторі, в той час 
як активна – сигналізуватиме про надання ЗМІ неправдивої інформації. 

Оптимальним терміном, протягом котрого організація має вийти з заявою 
до преси щодо кризи є 3-6 годин. У разі більш довшої реакція громадська думка 
вже сприймати організацію як таку, що стоїть на межі банкрутства.  

Формат подібного PR- повідомлення має бути чітким, лаконічним та 
висвітлювати основні моменти діяльності організації в умовах кризи.  

В цілому, організація, яка займалася профілактикою криз має мати в 
своєму складі підготовлений персонал, котрий заздалегідь має підготувати 
відповіді на ключові питанні, пов’язані з кризою та комплекс медійних заходів 
щодо іміджевої реабілітації. 

Основа антикризового PR – це розробка Антикризової програми для 
компанії, підприємства або організації.  

 Антикризова програма є стратегічним документом, який, простіше 
кажучи, є "планом дій" на випадок виникнення різних кризових ситуацій.  

 Але Антикризова програма трактує кризу стратегічно – вона націлена не 
тільки на його подолання,  а і на профілактику, а також на грамотне 
посткризисне реагування. Тобто, Антикризова програма – це програма дій 
компанії до, в час і після кризи. 

Тому, на думку автор, Антикризова програма має концентрувати свою 
увагу на таких моментах: 
• Систематична робота зі ЗМІ щодо інформування громадськості про стан 
справ в організації. Використання потрібних та позитивних інформаційних 
приводів, організація масових акцій на підтримку реноме організації, 
інформаційний супровід ключових подій в організації 
• Забезпечення публічності та відкритості керівництва організації, їх 
активна участь в суспільних заходах, інтерв’ю, демонстрація позитивної 
посткризової динаміки. 
• Контроль за внутрішніми та зовнішньому каналами інформації, 
фільтрація інформаційних повідомлень. 

Автор хотів би зауважити, що не тільки ЗМІ є адресатами тих чи інших 
PR-акцій організації під час кризи. В даному аспекті слід активно працювати з 
такими категоріями як інвестори, органи державної влади та громадянське 
суспільство. 

Проблема інвесторів в умовах антикризових дій є ключовою. Бо саме 
фінансові показники підприємства є індикатором його 
конкурентоспроможності. Відповідно втрата довіри в очах інвесторів може 
призвести до катастрофічних наслідків. Відповідно такі документи як 
підсумкові та поточні звіти, а також спеціалізовані заходи для інвесторів мають 
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бути організовані через підтримання відчуття стабільності в організації. 
Звітність має відображати позитивну динаміки, проблеми мають 
компенсуватися відкритими можливостями, креатив витісняти шаблонність в 
антикризових підходах. Зацікавити інвесторів можна таким PR-ходом як 
акцентування уваги на проблемах, пов’язаних з кризою, а на можливостях, 
котрі вона відкриває перед організацією (вихід на нових споживачів, 
переорієнтація виробництва, зміна профілю підприємства та отримання 
переваги перед конкурентами). 

Активна робота з органами державної влади – надзвичайно важливим 
пункт Антикризової програми. Переконання державних органів в можливостях 
кампанії вийти з кризи дає можливість отримати сприятливі для себе рішення 
та додаткові преференції. PR – супровід цих дій має базуватися на участі 
організації в державних заходах, виконанні соціально важливих функцій, участі 
в благодійності, згоді сприяти реалізації державних програм, не ухиленню від 
оподаткування. 

Громадська думка важлива для організації як під час кризи, так і після 
неї. Наприклад, вона грає важливу роль при судовому розгляді і ухваленні 
рішень державними органами. Саме тому посткризове реагування так 
необхідно. Як правило, воно виражається в піар-кампанії по відновленню або 
зміцненню репутації і теж передбачається в Антикризовій програмі. 

В цілому, ефективна реалізація антикризового PR потребує злагодженої 
дії персонали та керівництва організації. Це комплекс взаємопов’язаних 
заходів, що вимагає стратегічного планування, широкого поля соціальних 
зв’язків, гнучкості та професійності персоналу. Враховуючи надзвичайно 
високий рівень важливості та відповідальності кожного кроку організації в 
умовах кризи, антикризовий напрямок є одним з найперспективніших галузей 
сучасного PR. 

Література 
1. Грязновой А.Г. Антикризисный менеджмент. – М., 1999. – 368 с. 
2. ФедотоваМ.Г.  Связи с общественностью как антикризисный менеджмент 
Учебное пособие – Омск: Изд-во ОмГТУ, 2009. – 64 с. 
3. Ольшевский А. Антикризисный PR и консалтинг. Издательство: «Питер», 
2003. – 432 с. 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАСОБІВ 
МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЯК ФАКТОРУ РОЗВИТКУ ПОЛІТИЧНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 

Сучасний стан розвитку політичної діяльності та системи засобів масової 
інформації (ЗМІ) наразі є досить цікавим та перспективним процесом для 
аналізу та вивчення. Дане питання знаходиться на перетині різних галузей 
знань – політології, філософії, соціології, психології, журналістики. 

Україна є молодою державою, яка будує власну медіа-систему та формує 
власну медіа-культуру, демократичні цінності, норми, принципи своїх 
громадян. Відповідно, існують певні історичні, культурні, ментальні 
особливості, які відрізняють нашу державу від інших.  

Дослідженням впливу ЗМІ на політичну діяльність займалося багато 
науковців. Визначаюче місце мали праці К.Дойча (він вперше в кінці 40-х років 
ХХ століття представив політичну систему як специфічну форму 
інформаційно-комунікаційних процесів обмінів), роботи Ю Хабермаса та 
Х.Арендт (пов’язували вивчення інформаційно-комунікативних процесів із 
поняттям публічної сфери суспільства).  

Західні автори П. Норріс, Дж. Куртіс, Д. Сандерс виділяють три основні 
підходи до визначення впливу ЗМІ на політичну діяльність. По-перше, це 
довоєнні теорії (У. Ліппман), які стверджували, що ЗМІ мають до майже нічим 
не обмеженої здатності маніпулювання суспільною думкою. По-друге, це 
післявоєнні теорії партійної підтримки (П. Лазарсфельд, Х. Годе), які визначали 
залежність впливу ЗМІ, пропаганди в залежності від складу аудиторії та її 
партійних ідентичностей. По-третє, це нещодавно сформовані теорії  
(Д.Баттлер, Д.Тоукс), де робиться акцент на методах інформаційного впливу 
під час виборчих кампаній, інформаційні ресурси та технології, які змінюють 
суспільну думку. 

Для визначення теоретико-методологічного аспекту впливу ЗМІ як 
фактору впливу на політичну діяльність  варто визначити що саме розуміється 
під основними поняттями. Інформація є ланцюгом між суб’єктом, який має 
свідомість, волю, свободу поведінки і об’єктивним світом. Її можна 
охарактеризувати як формалізований продукт перетворення зареєстрованих 
сигналів в відомі суб’єкту поняття.  Американський вчений П. Шеннон 
відзначав що до інформації можуть бути віднесені лише ті повідомлення, які 
сприяють розширенню для людини ситуації вибору різних альтернатів власної 
поведінки. 

Виділяють кілька видів інформації: фізичну, біологічну та соціальну, яка 
передається в людському суспільстві в процесі комунікації між людьми та 
відповідно розділяється на масову (виконує функцію спілкування) та 
спеціальну (із функцією споглядання та творення). Яскравою рисою масової 
інформації є видовищність. 
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Масова інформація поширюється за допомогою ЗМІ, які є шляхами і 
способами систематичного поширення інформації, що проходить через 
друковану пресу, радіомовлення, телебачення, кіно, Інтернет. 

Російські дослідники – Г.В. Грачев, І.К. Мельник, Р.Р. Гарріфулін 
відмічають, що ЗМІ – це сукупність каналів поширення інформації, адресованої 
необмеженому колу осіб, соціальних груп держави з метою оперативного 
інформування їх відносно подій і явищ у світі, державі, регіоні, а також для 
виконання спеціальних соціальних функцій. Це відносно самостійна система, 
яка характеризується багатьма складовими елементами: змістом, формами, 
методами і певними рівнями організації (країна, регіон, організація). Відміною 
рисою ЗМІ є публічність (необмежене коло користувачів), наявність 
спеціальних технічних пристроїв, апаратури, непостійний об’єм аудиторії, який 
змінюється в залежності від проявлення інтересу до тієї чи іншої передачі, 
повідомлення чи статті. 

При дослідженні проблеми ЗМІ як фактору розвитку політичної 
діяльності  необхідним є використання наступних методів: системного аналізу 
(цілісність системи ЗМІ та її нерозривність із політичною діяльністю), історико-
порівняльного (виявлення ролі ЗМІ як фактору розвитку політичної діяльності 
в минулому і в сьогоденні), критичного аналізу та узагальнення, тощо. 

Основою дослідження питання дослідження ЗМІ як чинника розвитку 
політичної діяльності було послідовне використання принципів: об’єктивності, 
системності, комплексності, світоглядного плюралізму, діалектичної єдності 
теорії і практики, які забезпечують цілеспрямоване та різностороннє, 
комплексне вивчення даного питання. 

Дослідження ролі ЗМІ як фактору розвитку політичної діяльності в 
Україні має відбуватися із врахуванням сучасних соціально-політичних умов, 
впливу Європейського союзу та Росії як на інформаційний простір держави, так 
і на політичну діяльність, що демонструє властивості та особливості саме 
української медіа-системи та політичної діяльності, їх зв’язку. 

Теоретико-методологічний аспект дослідження ролі ЗМІ як фактору 
розвитку політичної діяльності в Україні включає історію дослідження даного 
питання в працях таких провідних вчених, як К.Дойч, Ю Хабермас, П. Норріс, 
Дж. Куртіс, Д. Сандерс, Г.В. Грачев, Р.Р. Гарріфулін, визначення вивчення ролі 
ЗМІ як фактору впливу на політичну діяльність, виділення міри і ступеня 
впливу ЗМІ на політичну діяльність, його вагомість і можливі 
наслідки;трактування інформації як повідомлення для розширення можливого 
вибору існуючих альтернатив діяльності перед людиною та ЗМІ як каналів її 
передачі. Дана робота має здійснюватися на основі принципів системності, 
об’єктивності, комплексності за допомогою методів системного, критичного та 
історико-порівняльного аналізу. 
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УТОЧНЕННЯ ПОНЯТЬ «ЕЛІТА», «СОЦІАЛЬНА ЕЛІТА» 
ТА «ПОЛІТИЧНА ЕЛІТА» 

Для динамічного розвитку будь-якого суспільства надзвичайно важливе 
значення має формування самодостатньої, внутрішньо структурованої і дієвої 
політичної еліти. Та перш за все треба розглянути в цілому, що являє собою 
еліта. 

Спроби згрупувати строкаті визначення еліти дають можливість виявити 
два загальні концептуальні напрями у тлумаченні цієї проблеми: ціннісний та 
структурно-функціональний. 

Ціннісний напрям пояснює існування еліти певною "перевагою" одних 
людей над іншими. Найбільш поширений варіант цього напряму – теорія 
"демократичного панування еліт". Суть теорії може бути репрезентована 
кількома її головними тезами. Це істотне зростання ролі в суспільстві елітарних 
груп; захист прав еліти "володіти й правити", твердження, що нерівність – 
підвалина соціального життя. 

Структурно-функціональний напрям акцентує увагу на важливості 
функцій управління, які й визначають владну роль людей, котрі їх виконують. 

Рамки структурно-функціонального напряму розширюють суміжні з ним 
елітаристський та плюралістичний підходи до тлумачення еліт [1,10-35]. 

Згідно з елітаристським підходом, суспільством керує еліта, яка об'єднує 
тих, хто має владу, насамперед у політичній, економічній, військовій царинах. 
Члени цих еліт об'єднані єдиними інтересами, згуртовані. Ця єдність, у свою 
чергу, має коріння в однаковому соціальному походженні, високому рівні 
освіти, матеріальній забезпеченості. Завдяки цьому існує циркуляція людей, які 
обіймають владні посади. Цей взаємообмін лідерами стимулює появу й 
функціонування монолітної еліти влади, що має єдині ціннісні орієнтири. 

Прихильники плюралістичних тлумачень еліти обстоюють її 
різноманітність. Вплив кожної з еліт обмежений специфічною для неї сферою 
діяльності. Жодна з еліт не може домінувати у всіх сферах діяльності. 
Наявність численних центрів влади є достатньою підставою для контролю за 
владними структурами, за змістом, методами їх діяльності, їх відповідальністю 
суспільним проблемам. 

Отже, спираючись на концептуальні підходи, можна виокремити сутність 
самої еліти. Вважаю, що еліта має істотний характер, котрий обумовлюється 
продуктивною діяльністю задоволення різного роду потреб суспільства та його 
управлінням.  
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«Політична еліта» є поняття видове, родовим для якого виступає 
«соціальна еліта». Тому почнемо з розгляду родового поняття .  

Соціальну еліту можна розглядати як систему, що складається з  
множини взаємопов'язаних елементів, яка забезпечує цілісність  системи[2,84]. 
Елементами, соціальними суб’єктами даної еліти є індивіди, котрі наділені 
психологічними, соціальними, політичними якостями, що мають  управляти 
різними соціальними, політичними об’єктами. Також найбільш значимі 
суб’єкти еліти – лідери, які  мають видатні якості, здатні направляти і 
змінювати хід розвитку суспільства, що займають, як правило,  політичне 
положення в державі і суспільстві. Головним є те, що їх об’єднує, як вони 
взаємодіють між собою. Вважаємо, що все-таки їхньою загальною  метою є 
найвищий ступінь здатності розв’язувати ті чи інші соціальні проблеми, які 
відбуваються в даний період історичного розвитку  суспільства. Саме це і 
об’єднує даних суб’єктів у систему соціальної еліти. 

Дослідивши детальніше соціальний феномен, нам треба виокремити 
загальні риси, що складають соціальну еліту. 

До загальних рис хочемо  віднести: 
По-перше, соціальна еліта  має об’єктивний характер і не залежить від 

волі і свідомості не лише окремої людини, але й всього людства.   
По-друге, всередині еліти відбуваються зміни (так звана циркуляція еліт 

за Парето), під час яких вона допускає у свої ряди нових членів і тим самим 
зберігає своє панування або чинить опір структурному і кадровому оновленню, 
що призводить до революцій. 

По-третє, соціальна еліта носить суспільно-історичний характер. Вона 
виникає в суспільстві і змінюється разом із розвитком останнього . 

По-четверте, соціальна еліта є відокремленою від мас, і в цьому 
проявляється її певна зверхність . 

По-п’яте, здатність розв’язання певних соціальних проблем. 
При розгляді соціальної еліти, можна дати дефініцію, що вона постає у 

якості одного з понять соціальної філософії, соціології та політології, що 
позначає сукупність соціальних суб’єктів, які характеризуються найвищим 
ступенем здатності розв’язання певних соціально-значущих проблем, 
притаманних суспільству на конкретному етапі його історичного розвитку . 

Уточнивши поняття «соціальна еліта», яке є родовим по відношенню до 
поняття «політична еліта», приступимо до розгляду феномену, що позначається 
видовим поняттям, тобто «політична еліта». Йому притаманні ті загальні 
ознаки, що й соціальній еліті. Але є і особливості. 

Як і соціальна еліта в цілому, політична еліта має об’єктивний характер, 
який не залежить від свідомості людини та суспільства. Також політична еліта 
носить суспільно-історичних характер. Вона виникає і змінюється разом із 
розвитком суспільства. Ще спільною ознакою політичної еліти із соціальною 
елітою є  інтегральне поняття впливу на колектив, населення, народ, людство, 
вплив на розвиток науки, культури, техніки тощо. 

Розглянувши загальні ознаки політичної еліти, віднайдемо, що робить 
цей феномен специфічним. 
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До особливих рис політичної еліти віднесемо  наступне : 
По-перше, найвищий ступінь здатності розв’язувати ті чи інші політичні  

проблеми як на загальнодержавному, так і на регіональному рівнях, які 
відбувається в даний період історичного розвитку  суспільства, що й  становить 
сутність політичної еліти . 

По-друге, політична еліта внутрішньо диференційована. Це правляча 
еліта,  яка безпосередньо володіє державною владою, і опозиційна (контреліта). 

По-третє, виконання функцій у суспільстві, до яких відносять політичне 
цілепокладання, владно-політична інтеграція суспільства і регулювання режиму 
соціально-політичної діяльності . 

По-четверте, обґрунтування теорії політичного розвитку суспільства і 
забезпечення формування політичної ідеології, котра постає в сукупності 
теоретично обґрунтованих ідей і поглядів, що виражають відношення до 
існуючої системи державного устрою, державної влади і їх взаємним змінам, 
що сприйняті у якості правильних і потрібних співгромадянами певного 
суспільства, утворюючими його соціальними групами і шарами, які тією чи 
іншою мірою  беруть участь у їх практичній реалізації. 

По-п’яте, здатність політичної еліти слідкувати за  політичною 
психологією суспільства, що включає в себе настрої, думки, почуття, ціннісні 
орієнтації у політичному процесі, які формуються у повсякденному 
практичному житті людей, а також здійснювати  маніпулювання суспільною 
свідомістю . 

 Таким чином, можна з наведеного матеріалу сказати, що «політична 
еліта» постає у якості одного з понять соціальної філософії, соціології, 
політології, що позначає сукупність соціальних суб’єктів, які характеризуються 
найвищим ступенем здатності розв’язання певних політично-значущих 
проблем, притаманних суспільстві на конкретному етапі його історичного 
розвитку. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ PR-ДІЯЛЬНОСТІ В ДЕРЖАВНИХ 
ОРГАНІЗАЦІЯХ 

Право громадян на інформацію є одним з найважливіших політичних та 
особистих прав. Конституція України, встановлює, що органи державної влади 
та їх посадові особи зобов'язані забезпечити кожній людині і громадянину 
можливість ознайомлення з документами і матеріалами, які безпосередньо 
торкаються його права і свободи. Реалізація права громадян на інформацію, 
забезпечення вільного доступу до неї, інформаційна відкритість органів влади є 
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найважливішими умовами функціонування правової держави. Саме реалізація 
права громадян на інформацію забезпечує реальне, а не тільки формальне 
участь громадян у житті держави. 

Партнерське співробітництва громадян та громадських об’єднань з 
владними структурами можливе в демократичних політичних режимах, які 
створюють можливості та надають ресурси для здійснення двосторонньої 
збалансованої взаємодії. Рівень демократичності політичного режиму  визначає 
характерні особливості взаємодії влади та суспільства [3, 278-296]. PR-
підрозділи в державному управлінні покликані забезпечувати регулярне 
надання інформації про результати діяльності органів державної влади, їх 
плани і прийняті рішення, а також реалізовувати виховно-інформаційну 
функцію, спрямовану на просвітництво громадськості в сфері відповідальності 
цих органів.  

Істотною проблемою організації PR-діяльності в органах влади і 
управління є відсутність розуміння сутності здійснення даної діяльності. Це 
пояснюється тим, що де під «зв'язками з громадськістю» часом розуміється 
пропаганда успіхів адміністрації, де сама програма діяльності будується, 
виходячи з особистих вподобань керівника органі державної влади. Таким 
чином, можна зафіксувати, що особливості роботи служб в органах влади і в 
політичних структурах виявляються в характеристиці суб'єкта і засобів 
діяльності, у специфіці ефектів, що досягаються в результаті цієї діяльності.  

Специфіка організації PR-діяльності в органах державного управління 
зумовлюється  типом системного включення  в економічну, політичну, правову 
діяльність. Цілком очевидно, що працівники служб із зв'язків з громадськістю 
модифікують звичні, традиційні технології в залежності від того, хто в даний 
момент є їх партнером: фінансова корпорація чи політична партія, професійний 
союз або конфесійне об'єднання, молодіжна асоціація або союз ветеранів. З 
іншого боку, системність включення забезпечується стійкістю, послідовністю, 
безперервністю контактів, адекватністю обраних технологій, здатністю 
реалізувати принцип «гнучкої технології», забезпечити переналагодження 
всього механізму зв'язків з громадськістю в процесі соціально-економічних і 
політичних змін [1, 165-176]. 

Демократичні перетворення в суспільстві, зміна політичної системи, 
ставлять владні структури України перед потребою адаптуватися до вимог 
часу, в контексті налагодження партнерського діалогу з суспільством. Як 
показує досвід зарубіжних країн (США, Великобританії) потреба в контакті з 
громадянами, громадськими організаціями, засобами масової інформації 
настільки велика, що PR-відділи виступають органічним елементом всієї 
системи державного управління та політичної структури суспільства. До 
основних проблем організації та функціонування даних відділів в структурі 
державного управління в Україні можна віднести наступні:  

1. діяльність РR-служби в центральних та місцевих органах влади повинна 
бути направлена на сприяння розвитку демократії і розширення 
інформованості суспільства, а не бути на службі інтересів окремих 
чиновників і політичних партій; 
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2. недовіра до служб PR, з боку державної влади, як до неконкретною 
сфери, що вимагає додаткових фінансових витрат; 

3. багато керівників органів влади вважають, що здійснення зв'язків з 
громадськістю - це їх власна прерогатива, успішно ними розв'язувана і не 
вимагає використання професійних і компетентних спеціалістів. 
Глибинною суттю PR в незалежності від сфери застосування (бізнес, 

політика чи державне управління) є інформування громадськості, її 
просвітництво за допомогою поширення знань, підвищення культури. Однак, є 
суттєві відмінності зв'язків з громадськістю в державному управлінні та інших 
сферах (наприклад, у бізнесі), в першу чергу, обумовлені відмінностями 
поставлених цілей. Діяльність PR-служб структур державної влади пов'язана з 
представленням державних інтересів, а тому адресатом виступає не індивід-
споживач товару (послуг), а громадянин, асоційований в яку-небудь 
організацію, або індивідуальний політичний суб'єкт. Державні інтереси носять 
загальний характер. За допомогою PR представляються і узгоджуються 
інтереси різного рівня, а значить, і механізм їх узгодження не може бути 
однаковий. Відносини в комерційній сфері будуються на договірній основі, в 
якості основного фактора виступають фінансові можливості підприємства, що 
дозволяє їм використовувати різні інструменти для досягнення поставлених 
цілей. Державні органи мають більші інформаційні ресурси, а щодо 
фінансових, людських, технічних ресурсів часто виникають проблеми через їх 
недостатність. Водночас, державні органи, взаємодіючи з громадськістю, 
можуть скористатися важелями примусу.  

Відповідальність в комерційній сфері пов'язана з внутрішньою складовою 
компанії, оскільки непродумана PR-кампанія може привести до кризи. У 
державному секторі відповідальність носить зовнішній характер, тобто держава 
в своїх діях і рішеннях відповідальна перед суспільством, що з одного боку 
говорить про більш розмиті вимоги, але з іншого боку цю розмитість компенсує 
необхідність відповідати закону, який більш ретельно регулює державну сферу, 
ніж комерційну [2, 212-216]. Американський політолог Дж. Гордон у своїй 
праці «Державне управління в Америці» писав: «Якщо в приватному секторі 
ефективність управління вимірюється прибутком або її відсутністю, то в 
державному управлінні – політичною підтримкою громадян або відсутністю 
такої» [4, 218-220]. Це свідчить про необхідність PR служб в органах державної 
влади та її значущість для легітимного функціонування органів влади. 

Структури PR діють сьогодні в системі вищої, галузевої, регіональної 
влади, в цілому ряді державних організацій. Отже, можна сказати, що ПР - 
найважливіша частина управління суспільством, будь-якої організаційної 
структурою. Це свого роду ідеологія політичної, економічної та конкурентної 
боротьби, ідеологія співробітництва і узгодження інтересів, технологія 
управлінням свідомістю і настроєм людей як всередині організації, так і на 
рівні соціальної групи, соціального шару, класу і в цілому на рівні суспільства; 
це технологія просування продукції (в нашому випадку – організацій і лідерів) 
на політичному ринку. 
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ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ СВІДОМОСТІ СТУДЕНТІВ 
КЛАСИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

У психологічній літературі є чимало робіт, автори яких розглядають 
свідомість у різних аспектах. Але проблема формування професійної свідомості 
залишається ще невирішеною . Доступ до неї закривають багато неправильних 
уявлень, що склалися в психології на емпіричному рівні дослідження 
особистості.  

Питання про роль і становлення свідомості в контексті більш загальної 
проблеми розвитку особистості проаналізовані в загальнотеоретичному і 
методологічному аспектах у роботах Б.Г. Ананьєва, Л.І. Божовіч, 
Л.С. Виготського, О.М. Леонтьєва, Б.Ф. Ломова, В.М. Мясіщева, 
С.Л. Рубінштейна. 

Свідомість є вищим рівнем психічного відображення, властивим тільки 
людині, як суспільно-історичній істоті. Вона є  відображенням у психіці 
людини ідеальних образів дійсності, своєї діяльності, самої себе. Виникнення 
свідомості є результатом необхідності оволодіння власною психікою, 
регулювання якої забезпечує нормальне функціонування людини як 
особистості, як члена суспільства і як працівника професійної групи. 

Якщо свідомість формується в життєдіяльності і спілкуванні з 
навколишніми людьми і є результатом пізнання себе, своїх дій, психічних 
якостей і т.д., то професійна свідомість – це проекція всіх структурних 
компонентів свідомості на професійну діяльність. 

Принципово важливим є те, що професійна свідомість кваліфікується як 
найважливіша категорія, яка реально відображає суть процесу професійного 
становлення й розвитку фахівця. Вона визначається як форма свідомості 
особистості, яка становить собою психічне утворення, що інтегрує професійні 
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знання і вміння, які структуруються у певні програми професійних дій, а також 
знання людини про себе саму, як представника певної професії [3]. 

Професійна свідомість суб’єктивно проявляється в особистості через 
усвідомлення нею рівня розвитку власних професійних здібностей, 
професійних інтересів, мотивів професійного навчання та діяльності, визнання 
себе відповідною тим вимогам, які пред’являє професія, переживання цієї 
відповідності як почуття задоволення обраною професією. 

Як особлива форма свідомості професійна свідомість змінюється разом із 
професійним розвитком особистості. Вона формується й розвивається протягом 
усіх етапів професіогенезу особистості, і в кожний конкретний момент вона 
характеризує стан цього розвитку[3]. 

Для того, щоб бути повноцінним суб'єктом здійснюваної діяльності, 
людина повинна мати визначений рівень розвитку професійної свідомості; 
оскільки професійна свідомість є засобом саморегуляції професійної діяльності. 
Для скорочення терміна адаптації молодого фахівця і підвищення ефективності 
його професійної діяльності після навчання, необхідно вирішувати завдання 
професійної підготовки студентів у навчальному закладі. 

Навчаючись у вищий школі, студент буде здійснювати звичну для нього 
навчальну діяльність, але вона тактично протікає в умові самостійної регуляції 
її інтенсивності, ритмічності і при зовсім іншій цільовій спрямованості 
засвоєння знань. Усі види навчання у вищому навчальному закладі за своєю 
сутністю не можуть бути чисто навчальними, а неодмінно є навчально-
виробничими. Їхнє завдання – забезпечити успішний перехід до професійної 
праці, сформувати професійну придатність випускників вищого навчального 
закладу. 

Завдання навчання, яке сприяє процесу входження майбутнього фахівця в 
професію, полягає у створенні оптимальних умов для його реалізації, у 
забезпеченні цього процесу шляхом озброєння найбільш раціональними 
прийомами і методами формування себе як професіонала. У цьому процесі 
суб'єкт професійного навчання має формувати себе як майбутнього фахівця, 
здатного вирішувати поставлені перед ним професійні завдання. Тут важливу 
роль відіграє цілеспрямованість, упевненість при прийнятті рішень, завзятість, 
працьовитість, ініціативність студента [1]. 

Виходячи з цих загальних положень, можна припускати, що включення 
студентів у професійну діяльність обумовлює становлення їх професіональної 
свідомості. Вже в процесі професійного навчання починає складатися образ "Я" 
як суб'єкта власне професійної діяльності. Інтенсивність цього формування 
значною мірою визначається ступенем орієнтації навчально-виховного процесу 
в професійно-навчальному закладі на відтворенні навчальних ситуацій, що 
імітують реальну професійну діяльність. 

Формування професійної свідомості студентів передбачає створення 
такого образу мислення, для якого характерним є розуміння причинно-
наслідкових зв'язків, спостережливість, здатність до аналізу та синтезу 
складних взаємозв'язків, які сприятимуть новому мисленню. 
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Настанова на особисте моделювання професійної діяльності, що 
формується в процесі професійного навчання у вищому навчальному закладі, 
стає умовою для виникнення різних форм професійних інновацій зокрема, та 
розвитку професійної свідомості взагалі. 

У нашому дослідженні формування професійної свідомості студентів 
вищого навчального закладу розглядається, як складне, багатоаспектне 
психологічне явище. Одним із компонентів професійної свідомості є мотиви, 
які виступають як стимули, реальні двигуни людської діяльності, як 
наймогутніші регулятори діяльності людини. 

У результаті теоретичного аналізу психолого-педагогічної літератури з 
проблеми вивчення професійної свідомості студентів нами було встановлено, 
що можна виділити такі етапи цього процесу: стадія підготовки до вибору 
професії; стадія професійної підготовки; стадія безпосередньої професійної 
діяльності. 

Формування професійної свідомості за період навчання у вищому 
навчальному закладі здійснюється у декілька етапів і  забезпечується завдяки 
усім формам навчання та їх завданням - забезпечити успішний перехід до 
професійної праці, сформувати професійну придатність випускників 
навчального закладу [2]. 

Проведене емпіричне дослідження з загальної проблеми формування 
професійної свідомості студента протягом навчально-практичної діяльності у 
вищому навчальному закладі дозволило підійти до її вирішення з дещо новою 
позицією, а саме суб′єктно-діяльнісною. 

Основне завдання виявлення специфіки формування професійної 
свідомості студентів у вищому навчальному закладі вирішувалося у 
дослідженні на основі вивчення провідних мотивів професійної діяльності.  

У дослідженні вивчались такі групи провідних мотивів: 
1. Мотив власне праці. 
2. Мотив соціально-значимої праці. 
3. Мотив самоствердження у праці. 
4. Мотив професійної майстерності. 
Мотивація, обумовлюючи поведінку і діяльність, робить вплив на 

професійне самовизначення, на задоволеність людини своєю працею. 
Професійна мотивація – це дія конкретних спонук, які визначають вибір 
професії і тривале виконання обов'язків, пов'язаних з цією професією. 

У ході емпіричного дослідження були простежені зміни провідних 
мотивів професійної діяльності залежно від курсу навчання. Отримані в 
дослідженні дані свідчать про те, що під впливом навчальної та практичної 
діяльності один вид мотивів професійної діяльності змінюється на інший, який 
відповідає процесу становлення професіонала та етапу формування професійної 
свідомості студента. 
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ФОРМУВАННЯ ГУМАННОЇ ОСОБИСТОСТІ ПЕДАГОГА В УМОВАХ 
СУСПІЛЬНИХ РЕФОРМ 

У структурі нових вимог, сучасної освіти щодо всебічного розвитку 
особистості майбутнього педагога, поряд з технологічними та іншими 
знаннями, уміннями й навичками з предметної сфери діяльності вчителя 
важливого значення набуває система його філософських, етичних та психолого-
педагогічних поглядів і цінностей.   

Проблема цінностей особливо актуалізується в періоди соціальної 
трансформації, що пов’язано з гострими соціальними проблемами, такими як 
падіння рівня моралі, втрата духовних орієнтацій, відсутність потреби у 
саморозвитку, самовдосконаленні. Ринкові відносини впливають на стиль 
життєдіяльності особистості та суспільства, звичні цінності, стосунки між 
людьми. Кардинально змінюються погляди сучасної молоді на життєві ідеали, 
зростають пріоритети меркантильного, прагматичного способу життя, 
спостерігається девальвація духовних цінностей. Як наслідок, знецінюється 
гуманне ставлення та повага до людини, толерантність у взаємовідносинах, 
саме ті гуманістичні цінності, які є основою вчительської професії. В умовах 
економічної та духовної кризи, ідеологічної нестабільності й роз’єднаності 
думок і переконань молодого покоління, особливу актуальність набуває 
проблема педагогічного професіоналізму, що ґрунтується на духовно-
моральних якостях вчителя.  

У наш час теоретичні підходи до дослідження процесу формування 
ціннісних орієнтацій молоді вважаються узагальненими психолого-
педагогічною наукою. Аналіз психолого-педагогічних проблем вищої школи, 
формування гуманістичних цінностей сучасних студентів, вікових 
закономірностей розвитку ціннісних орієнтацій представлено в роботах 
психологів Б.Г. Ананьєва, Л. Виготського, К. Платонова, С. Рубінштейна. 
Дослідження гуманістичних цінностей як форми суспільної самосвідомості 
особистості та найважливішого компоненту її духовного світу, способу 
духовно-практичного освоєння дійсності в сучасній філософії здійснили 
С. Анісімов, В. Іванов, М. Каган, О. Киричук, І. Кон . 

Проблема всебічного розвитку особистості педагога пов’язана з 
формуванням  гуманістичних цінностей, що має стати провідним завданням  у 
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професійній підготовці майбутнього фахівця освіти. Це передбачає не лише 
засвоєння професійних знань, але й перетворення мотиваційної сфери 
майбутнього вчителя, що робить необхідним впровадження нових спеціальних 
технологій формування ціннісних орієнтацій педагога, спрямованих на творчу, 
фахову самореалізацію. Стратегічними принципами реалізації гуманістично 
зорієнтованої технології стають принцип гуманізації та принцип 
гуманітаризації [1, с. 23]. 

До найбільш відомих існуючих гуманістично зорієнтованих технологій, 
що мають обов’язково бути врахованими в процесі фахової підготовки 
майбутнього вчителя, належать такі: особистісно зорієнтовані технології 
“педагогіки співпраці” Ш.О. Амонашвілі, Є.М. Ільїна, технологія 
комунікативного навчання Є.І. Пассова, технології інтенсивного навчання 
В.Ф. Шаталова, альтернативні технології: вальдорфська педагогіка 
Р. Штайнера, технологія вільної праці С. Френе, технологія майстерень 
представників французької групи "нового виховання", технології загального 
розвитку особистості Л. Занкова, саморозвивального навчання Г.К. Селевко, 
розвитку творчих якостей особистості І.П. Волкова, колективної творчої справи 
І.П. Іванова, всебічного розвитку особистості – школа-комплекс 
М.П. Щетиніна, особистісно-орієнтоване розвивальне навчання 
І.С. Якиманської, ейдетична технологія розвитку пам’яті, уяви О. Авдієвської. 

Доцільно зазначити, що освіта, соціалізація, розвиток, виховання 
впливають на молоду людину з однаковою метою якомога повнішою 
реалізацією себе в суспільстві. При цьому, розвиток звернено на те, що вже 
властиво людині, а виховання звернено на ті якості, якими вона не володіє, але 
вони існують в суспільній моралі, етичних нормах, якостях інших людей         
[3, с. 9]. Духовне та культурне становлення особистості майбутнього вчителя 
можна розглядати як процес засвоєння педагогічних знань, суспільних 
цінностей, соціальних норм і правил, відносин з іншими людьми, усього, що 
дозволяє орієнтуватися у світі і сприяє самореалізації [4, с. 24]. Особистісні 
якості та індивідуальні доповнюють одне одного, тому в педагогіці 
досліджується виховання особистості, розвиток індивідуальності, навчання як 
процес передачі культури (соціального досвіду). Виховання надає якостям 
індивіда моральне спрямування, більш чітко окреслює індивідуальний 
розвиток. У своїй єдності розвиток, соціалізація, виховання складають сутність 
формування особистості. Усі ці процеси є взаємопов’язаними, а педагогічна 
діяльність може суттєво впливати на них. У своїй сутності розвиток та 
виховання складають сутність онтогенезу особистості. Зважаючи на зазначене, 
стратегічну мету фахової підготовки на педагогічних спеціальностях можна 
визначити як формування моральної особистості майбутнього вчителя. 

Спеціальним завданням професійно-особистісної підготовки майбутнього 
педагога на сучасному етапі стає формування ціннісного ставлення до професії 
[2, с. 2]. Програма формування ціннісного ставлення до професії, 
запропонована І.Д. Бехом, передбачає опрацювання чотирьох блоків: 1) 
знайомство з професією та створення загальної уяви; 2) формування реального 
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уявлення про професіонала з обраної професії; 3) формування ціннісних 
уявлень; 4) складання “образу себе-як-професіонала”. 

Для того, щоб гуманітаризація професійної підготовки у вищому 
навчальному закладі не була формальною, необхідно всі компоненти загальної 
професійної освіти орієнтувати на розуміння соціоприродної сутності людини, 
залучення майбутніх спеціалістів до культури як до живого світу людських 
цінностей, гуманістичного стилю спілкування, взаємодії. У період 
демократичної перебудови суспільства, гуманізації суспільних відносин вища 
освіта перестає бути лише професійною, вона стає часткою загальної культури 
людини, що забезпечує творчу спрямованість професійної діяльності в 
майбутньому. 

Процес фахової підготовки майбутніх педагогів у вищій школі має бути 
зорієнтовано на формування такої системи гуманістичних цінностей, яка б 
відповідала актуальному завданню сучасності – вихованню активних, 
відповідальних, ініціативних, творчих фахівців освіти, здатних до професійного 
росту та саморозвитку. 

Новими цінностями педагогічної освіти мають стати цінності 
екзистенціального проектування особистості самого вчителя (самопізнання, 
рефлексія, знаходження особистісних смислів педагогічної діяльності, творчий 
потенціал, особистісно орієнтований характер педагогічного процесу). 
Професійна діяльність вчителя має бути, в першу чергу, спрямованою на учня і 
лише потім на себе, а далі на навчальний предмет. Така спрямованість 
передбачає використання нової моделі освіти. 

У новій моделі освіти змінюється структура освітнього процесу. Якщо 
структура традиційної освіти була такою: предмет, вчитель, вихованець, то 
модель нового освітнього процесу така: вихованець, покликання, предмет, 
урок, вихованець. У традиційній системі освіти предмет для вихованця 
задається зовнішніми цілями і не впливає на мотивацію та цікавість. Нова 
освітня модель має враховувати зацікавленість та мотивацію студента, і тільки 
після цього продумано вводити фаховий предмет. 

Цінність педагогічної професії у студентів педагогічних спеціальностей 
визначається тим, наскільки вона сприяє розвитку їхніх потреб у самореалізації, 
формуванню їхньої свідомості та професіональних якостей. Формування 
ціннісних орієнтацій студентів відбувається тільки в послідовній педагогічній 
діяльності (навчання, спілкування, праця), оскільки така діяльність пов’язана з 
усією системою відносин, в яку включається майбутній спеціаліст. Духовний 
розвиток студента залежить не лише від змісту навчальної роботи, але й від 
взаємовідносин, що виникають у колективній діяльності між її учасниками. 
Прагнення студентів педагогічних спеціальностей реалізувати себе через 
педагогічну діяльність зумовлюється ціннісно-смисловою сферою свідомості. 
Тому підтримка такого прагнення має стати головним завданням сучасної 
вищої школи. Найважливішою умовою вдосконалення процесу фахової 
підготовки стає надання йому гуманістичної спрямованості, засвоєння 
ціннісно-змістовного значення нової моделі формування гуманної особистості 
майбутнього вчителя. 
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Мета подальшого дослідження полягає у визначені психолого-
педагогічних умов, що сприятимуть реалізації гуманістично-зорієнтованих 
технологій, програмі ціннісного ставлення до професії та формуванню гуманної 
особистості майбутнього педагога вищої школи. 
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CОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ СТУДЕНТСЬКОГО 
САМОВРЯДУВАННЯ У ВНЗ 

 Сучасний етап історичного розвитку України характеризується 
істотними змінами в житті її народу, оновленням усіх сфер діяльності людини, 
переоцінкою та утвердженням у свідомості нації нових світоглядних 
орієнтирів. Національна доктрина розвитку освіти України в ХХІ столітті 
зорієнтовує педагогічні та науково-педагогічні кадри на сприяння створенню 
умов для особистісного розвитку і творчої самореалізації кожного громадянина; 
формування поколінь, здатних постійно підвищувати свій інтелектуальний 
професійний рівень, розвивати цінності громадянського суспільства; сприяти 
консолідації української нації, інтеграції України в європейський і світовий 
простір як конкурентноспроможної держави. 

У положенні "Про студентське самоврядування у вищих навчальних 
закладах" значна увага приділяється сприянню діяльності студентських гуртків, 
товариств, об'єднань, клубів за інтересами, залученню студентів до управління 
навчально-виховним процесом у вищих навчальних закладах. Організація 
студентського самоврядування, як правило, відбувається стихійно, переважає 
одноманітність структури, форм, напрямів роботи. Сьогодення потребує не 
просто підвищення рівня професіоналізму випускників, а якнайшвидшого 
переходу до підготовки фахівців якісно нового типу, спроможних ефективно і 
гнучко реагувати на зміни соціальних, економічних і технологічних умов 
виробництва [2]. Тому сьогодні, як ніколи, актуальною є проблема розробки і 
впровадження сучасних концепцій та технологій послідовної демократизації 
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життя навчальних закладів, методів внутрішнього і зовнішнього 
самоврядування. 

Аналіз структури педагогічного управління як сукупності 
взаємопов'язаних процесів управління ззовні (педагогічне керівництво) і 
зсередини (самоорганізація) дозволяє стверджувати, що визначення 
оптимального співвідношення педагогічного управління і самоврядування у 
вищих навчальних закладах є на сьогодні нагальною дослідницькою 
проблемою. 

Аналіз психолого-педагогічних джерел свідчить, що до найбільш 
актуальних і складних проблем організації студентського самоврядування у 
вищому навчальному закладі можна віднести: теоретико-методологічні засади 
національного виховання; соціально-педагогічні умови організації 
студентського самоврядування у вищій школі; діяльність куратора академічної 
групи, що спрямована на формування особистості студента; організаційні 
форми соціально-виховного впливу на особистість; аналіз виховної діяльності 
педагога; соціологічне дослідження сучасного студентства як суб'єкта 
соціально-виховної роботи у вищому навчальному закладі [1]. 

Особливий інтерес викликають наукові дослідження останніх років таких 
вітчизняних учених: Л. Божович, Л. Буєва, І. Бех, О. Дубасенюк, І. Зязюн, 
З. Зикова, А. Капська, В. Караковський, М. Красовицький, Т. Кириленко, 
В. Семиченко, Т. Степура, С. Сисоєва, в яких розглядаються організаційні 
аспекти самоврядування студентів, проблеми їхньої соціальної зрілості та само-
реалізації, становлення студентів як суб'єктів життєтворчості, виховання 
гуманістичних цінностей, формування здатності до свідомої саморегуляції. 

Пошуки сучасної педагогічної науки ефективних шляхів, спрямованих на 
виховання активної особистості, виокремили низку найбільш перспективних 
для того часу проблем: посилення зв'язку освіти з суспільством і виробництвом, 
розвиток індивідуальних здібностей учнів, уміння самостійно планувати і 
виконувати навчальну роботу, розвиток системи обліку, оцінювання і 
самоконтролю учнів. 

У багатьох працях розкрито особливості функціонування студентського 
самоврядування на сучасному етапі розвитку вищої освіти, які забезпечують 
готовність студентів самостійно й активно діяти, сприяють усвідомленості, 
організованості, відповідальності, проявам ініціативи та творчості, що 
повноцінно соціалізує особистість студента, вмотивовує набуття необхідних 
професійних якостей. Визначено залежність якості навчання студентів та їх 
участі в громадській роботі. Це визначило місце, напрями діяльності 
учнівського самоврядування в навчально-виховному процесі, сприяло розвитку 
теоретичних засад шкільного управління. Проте у визначенні сутності 
самоврядування домінантним залишався однобічний, переважно 
функціональний підхід. Самоврядування трактується дослідниками: 1) як 
форма або процес організації життєдіяльності членів виховного колективу 
(Ю.Тихомиров, В.Гуров, В.Грехнєв); 2) як спосіб залучення членів колективу в 
управлінську діяльність (В.Сластьонін); 3) як метод самоорганізації колективу 
(А.Щиглик, В.Коротов); 4) як засіб виховання особистості, чинник її всебічного 
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розвитку (Т.Бутківська, А.Киричук, С.Карпенчук); 5) як принципи організації 
колективу (З.Білоусова, Н.Кузьміна). У науковій і публіцистичній літературі як 
синонім до самоврядування досить часто вживається термін співурядування у 
розумінні співучасті вихованців і вихователів у вирішенні спільних проблем. 

У низці робот проаналізовано сукупність соціально-педагогічних умов 
організації студентського самоврядування у вищих навчальних закладах: 
− орієнтація особистості студента на гуманістичні і смисложиттєві цінності в 

нових соціально-економічних умовах суспільства; 
− визначення цілей життєдіяльності майбутнього фахівця; 
− демократичний характер відносин між управлінською і самоуправлінською 

структурами; 
− підхід до самоврядування як до цілісної саморозвивальної системи; 
− розвиток студентського самоврядування на основі науково обґрунтованої 

моделі, змістом якої є навчальна діяльність; 
− наявність спільної мети для підсистем управління і самоврядування; 
− узгодженість дій для здійснення колективної діяльності; 
− делегування студентам відповідальності і повноважень; 
− співробітництво професорсько-викладацького і студентського колективів, у 

перспективі – об'єднання в єдиний педагогічний колектив; 
− групова та індивідуальна самооцінка діяльності; 
− педагогічне керівництво в процесі спільної діяльності педагогічного та 

студентського самоврядування; 
− формування позитивної спрямованості, групова та індивідуальна самооцінка 

діяльності. Вищевказані соціально-педагогічні умови забезпечують 
ефективний розвиток студентського самоврядування як саморегулювальної 
системи, а також формування в студентів професійно значущих якостей: 
громадянської активності, управлінської компетентності, чесності, 
відкритості, цілеспрямованості, відповідальності, демократичності, 
професійного патріотизму, конкурентоспроможності, самоорганізованості, 
прагнення до самовдосконалення і саморозвитку та ін. 

Показано, що на розвиток студентського самоврядування впливає: 
залученість до управлінської діяльності; організаційність і стабільність 
структури студентського самоврядування; організованість і єдність академічної 
групи, готовність до виконання поставлених завдань; відповідальність за 
досягнуті результати діяльності академічної групи, курсу, факультету, 
університету. 

Література 
1. Потопа К.Л. Соціально-педагогічні умови організації студентського 
самоврядування у вищих навчальних закладах: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 
спец. 13.00.05 – соціальна педагогіка / К.Л. Потопа . – К., 2006. – 21 с. 
2. Сидорова А. Студенческое самоуправление: теория и практика // Alma 
mater. – 2000. – № 2. – С.34-35. 
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Гавриш Д. А.  
викладач Економіко-правничого коледжу ЗНУ 

РОЛЬ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА 
В БОЛОНСЬКОМУ ПРОЦЕСІ 

У травні 2005 року Україною було підписано Болонську конвенцію з 
метою входження держави в європейський освітній і науковий простір. 

Важливим питанням, у цьому контексті, постає організація та контроль 
самостійної роботи студентів у вищих навчальних закладах нашої держави. 

Самостійна робота студента є однією із форм оволодіння навчальним 
матеріалом поза межами обов'язкових навчальних занять. Її спрямовано на 
закріплення теоретичних знань, отриманих студентами за час навчання, їх 
поглиблення, набуття та удосконалення практичних навичок й умінь щодо 
відповідної спеціальності.  

Згідно з вимогами Болонської декларації на самостійну роботу студентам  
виділяється не менше ніж 30% навчального матеріалу. Це вимагає істотної 
перебудови як змістовної, так і організаційної структури предмета. 

Відповідно до положення про організацію навчального процесу в 
кредитно-модульній системі, самостійна робота студентів повинна охоплювати: 
підготовку до аудиторних занять (лекцій, практичних, семінарських, 
лабораторних тощо); виконання завдань з навчальної дисципліни протягом 
семестру; роботу над окремими темами навчальних дисциплін відповідно до 
навчально-тематичних планів; підготовку до практики та виконання завдань, 
передбачених практикою; підготовку до всіх видів контрольних випробувань, у 
тому числі до курсових, модульних і комплексних контрольних робіт; 
підготовку до підсумкової державної атестації; роботу в студентських наукових 
гуртках, семінарах; участь у роботі факультативів, спецсемінарів; участь у 
науковій і науково-методичній роботі; участь у наукових і науково-практичних 
конференціях, семінарах, конкурсах. 

Самостійна робота – найважливіша складова частина навчальної роботи 
студентів, що виконується під керівництвом викладача. 

Розвитку пізнавальної діяльності і самостійності студентів сприяють 
семінарські заняття та науково-практичні конференції. Вони є одними з 
ефективних засобів активізації самостійної роботи: студенти вчаться правильно 
працювати з літературою, аналізувати наукові тексти, узагальнювати, робити 
повідомлення, обговорювати поставлені проблеми, доводити правильність 
висунутого положення. 

Індивідуальна самостійна робота студентів забезпечується всіма 
навчально-методичними засобами, необхідними для вивчення конкретної 
навчальної дисципліни чи окремої теми: підручниками, навчальними та 
методичними посібниками, конспектами лекцій, навчально-лабораторним 
обладнанням, електронно-обчислювальною технікою тощо. Студентам також 
рекомендується для самостійного опрацювання відповідна наукова література 
та періодичні видання. 
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При впровадженні самостійної роботи в рамках болонської системи для 
України позитивним є те, що: 

- відбувається поступова інтеграція вітчизняної системи освіти до 
європейської та світової; 
- студентами засвоюється відповідна сума знань, умінь і навичок, 
розвиваються здібності, формується певна самостійність; 
- самостійна робота і творча діяльність студентів стають не лише засобом, 
а й метою навчального процесу;  
- самостійна робота контролюється викладачем (ним визначається обсяг і 
зміст самостійної роботи, узгоджує її з іншими видами навчальної 
діяльності, розробляє методичні засоби проведення поточного та 
підсумкового контролю, аналізує результати самостійної навчальної 
роботи кожного студента); 
- застосовується новий підхід у підготовці кваліфікованих фахівців, що 
базується на збільшенні організаційного, дидактичного та методичного 
ресурсу самостійної роботи; 
- сприяють розвитку пізнавальної діяльності студентів семінарські заняття 
та  науково-практичні конференції. 

Поряд із позитивними моментами існують і певні недоліки  даного 
процесу: 
-    відсутність повного методичного і матеріально - технічного забезпечення;  
-  наявність комп'ютерних класів, режим роботи бібліотек та їх технічне 

оснащення, кількість примірників необхідної наукової та навчально - 
методичної літератури, наявність навчальних приміщень у студентських 
гуртожитках, потужності редакційних відділів і відділів тиражування 
літератури, можливості роботи в INTERNET та ін. залишають бажати 
кращого; 

-  рівень підготовки викладачів, не відповідає належному, доречно було б 
проводити навчання співробітників, періодичну перепідготовку, 
здійснювати оперативний обмін інформацією, досвідом роботи тощо, 
застосовуючи при цьому комп’ютерні технології, створюючи 
телекомунікаційні освітні системи; 

-   відповідний розподіл навчального часу на організацію і контроль різних 
видів СРС; формування відповідного навчального навантаження викладача  
згідно до вимог Болонського освітнього процесу;  

-   мотивація СРС та удосконалення системи її контролю;  
-  результати реалізації принципів Болонської декларації свідчать про те, що 

викладачам потрібна  певна адаптація не тільки до нової системи організації 
навчального процесу, але й до нових термінів, понять, системи оцінювання 
знань модульно-рейтингової системи, методики проведення кредитно-
модульного контролю, переведення шкали оцінювання знань у шкалу ECTS. 

Болонський процес сьогодні для нас є стратегією вибору, яка дасть змогу 
молоді здобути вищу освіту на рівні європейських стандартів і мати можливість 
домогтися якнайповнішої самореалізації. 
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Підвищення ролі самостійної роботи в рамках болонської системи сприяє 
підготовці висококваліфікованих фахівців. Навчальний процес повинен 
стимулювати самоосвіту студента. 

Без погодженої роботи МОНМСУ, адміністрації ВНЗ, їх навчальних 
відділів, а також відповідних технічних служб, деканатів, кафедр, усіх 
викладачів і студентів стає нездійсненною одна з основних вимог Болонського 
освітнього процесу – підвищення ролі самостійної роботи студентів та її 
ефективності. За визначенням Л. Гребньова, парадигма європейської освіти 
кардинально змінюється: “Тепер вже не людину навчають, а людина вчиться”. 

 
Грабовська Ірина 

студентка 1 курсу ПВШ фак-ту СПП 
Наук. кер.: к.пед.н., доц. Козич І.В. 

СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ АДАПТАЦІЇ 
СТУДЕНТІВ - ПСИХОЛОГІВ КЛАСИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

Актуальність та доцільність теми обумовлена доволі стабільною 
потребою кожної країни, а України зокрема, у надійній освітянській системі, 
тому що саме це гарантує надійний науково-практичний ресурс для реалізації 
цілей розвитку, вдосконалення, прогресу в різних сферах громадського буття, 
особливо в кризові та перехідні періоди країни. Саме в цьому і полягають 
завдання вищої освіти, якими передбачено забезпечення фундаментальної 
наукової, професійної та практичної підготовки, набуття громадянами освітньо-
кваліфікаційних рівнів відповідно до їх покликань, інтересів і здібностей, 
удосконалення наукової та професійної підготовки. І часу на це відведено 
всього 4-5 років. Тому успішне вирішення цих завдань значною мірою 
залежить від швидкості, оперативності та інтенсивності   процесу адаптації, з 
одного боку, і мобільного реагування системи освіти до вимог і змін у 
суспільстві, з іншого. 

Для сьогодення властивий високий рівень динаміки змін і на рівні 
людства взагалі, і на рівні окремої країни, і на рівні окремої людини в процесі 
отримання нею освіти на різних етапах – початковому, середньому, середньо-
професійному, професійному та вищому рівнях. І для успішної особистісної та 
професійної реалізації сучасній молодій людині доцільно бути 
конкурентноздатній, особливо при переході на наступний, вищий рівень своєї 
освіти, при зміні й об`єктивних і суб`єктивних умов власного існування, 
діяльності, оточуючого середовища, тощо. Адже усвідомлений досвід, здобутий 
в процесі долання труднощів при зміні умов соціального, особистісного, 
професійного розвитку та зростання, є надіним орієнтиром при майбутніх 
змінах. Тому так потрібна система адаптації, побудована на послідовних, 
обгрунтованих доцільністю цілях, заходах, адаптивній атмосфері навчання та 
спілкування з усіма суб`єктами освітньо-професійного процесу класичного 
університету. При цьому  отриманий досвід  адаптаціїї студента, на наш погляд, 
можна кваліфікувати як успішний тільки при умові сформованої готовності до 
майбутніх змін. До того ж одним із визначних факторів ефективності  процесу 
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навчання студента у вищому навчальному закладі є успішна і швидка адаптація 
колишнього абітурієнта до нових для нього умов: нової структури навчального 
закладу, незвичної для себе методики викладання, іноваційних технологій, 
нетрадиційних методів і форм навчання, нової системи відносин з вузівськими 
викладачами і студентами. 

На нашу думку, зміна соціальної ситуації розвитку та провідної 
діяльності особистості при вступі до вищого закладу освіти визначає 
кардинальні зміни внутрішніх і зовнішніх умов розвитку людини, спричиняючи 
необхідність адаптації до них й актуалізуючи особистісні ресурси  успішного 
проживання цього процесу. За Селіверстовим С. І. [1], в впроцесі адаптації 
відбувається перебудова внутрішньої позиції вчорашнього школяра, і 
результативнісь цієї перебудови передбачає освідомлений перегляд усього 
попередгього досвіду, цілей, життєвих планів, домінуючих мотивів діяльності, 
перебудови всієї мотиваційної сфери особистості першокурсника. 

Зміна соціальної дійсності спричиняє специфічну адаптивну діяльність 
особистості, спрямовану на оптимізацію її взаємодії з довкіллям. Це, у свою 
чергу, обумовлено взаємозв'язком між індивідуально-психологічними 
властивостями особистості та ефективністю її адаптації. Сам процес адаптації 
студентів до навчання у вищому закладі освіти детермінується багатьма 
чинниками, серед яких соціально-педагогічні умови виступають, як вирішальні. 
При цьому, ми вважаємо, вони не можуть бути уніфіцированими для будь-
якого вищого закладу та спеціальності, чи статичними, незмінними через  
динамічність соціально-економічної системи, що визначає постійну потребу 
суспільства у реформуванні освітянської системи. Це визначає актуальність 
проблеми, зумовлює вибір теми дослідження: «Соціально-педагогічні умови 
адаптації студентів - психологів класичного університету». 

Мета дослідження передбачає виявлення, наукове обґрунтування та 
апробування соціально-педагогічних умов ефективної адаптації студентів до 
навчання у класичному університеті в сучасних умовах реформування 
суспільства і вищої школи.  

На наш погляд, при створенні оптимальних соціально-педагогічних умов 
успішної адаптації першокурсників слід враховувати існуючий у сучасних 
соціально-педагогічних та психологічних дослідженнях погляд на чотири 
аспекти адаптації – професійну, соціальну, психологічну, дидактичну [1]. 

Нам близька точка зору стосовно процесу адаптації,  як процесу взаємодії 
людини і соціального середовища, в результаті якого у неї виникають стратегії 
поведінки, відповідні існуючим умовам [3]. Це загальне визначення відображає 
і сенс професійної адаптації. Професійна адаптація передбачає пристосування 
до структури класичного університету, зокрема до структури факультету 
психології, освідомлення обраної професії, тому що, як показали результати 
опитування , при обранні професії психолога студенти керуються «інтересом до 
професії», «її престижністю», «бажанням отримати вищу освіту» без чіткого, 
освідомленного уявлення про коло професійних знань, умінь, навичок, досвіду 
- професійного і життєвого, загальної освітності та ерудиціїї, якими необхідно 
оволодіти всього за 4-5 років навчання у класичному університеті, і стати 
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конкурентноздібним та затребуваним на ринку праці психологів спеціалістом. 
На нашу думку, навіть при умові освідомленного вибору професії «психолог» 
мало хто освідомлює себе вже на етапі адаптації учасником професійної групи. 

Соціальна адаптація передбачає оволодіння вчорашнім школярем усією 
сукупністю ролей і форм діяльності студенства як соціальної групи. За 
результатами опитування сучасні першокурсники не відчувають матеріальних 
проблем, тому що вказані проблеми розв`язує сім`я –  це можна  кваліфікувати, 
як ознаку адаптованості, чи дезадаптованості? Труднощі соціального аспекту 
адаптаціїї у першокурсників пов`язані з «великим і нерівномірним 
навантаженням», утрудненнями в «організації свого побуту». Увагу звертають 
студенти, які нездатні проаналізувати свій початковий студентський досвід, що 
теж свідчить про відсутність або низький рівень на початку отримання вищої 
професійної освіти рефлесивних умінь та навичок. 

Психологічна адаптація передбачає толерантність до нових 
психологічних умов. Показником цього є формування адекватних рольових 
відносин із викладачами та однокурсниками. Труднощі на етапі адаптації 
виникають у засвоєнні адекватних рольових відносин на рівні «студент – 
студент», «студент- викладач». Проте  подібні труднощі неочікуванні, тому що 
саме відчування успішності в попередньому комунікативному досвіді  частіше 
спонукає до вибору професії «психолог».  

Дидактична адаптація пов`язана з новими умовами, правилами та 
принципами навчальної діяльності класичного університета. Обмежують 
швидкість адаптаціїї, стереотипи навчання в середній школі, де 
відповідальність за навчальний результат належить педагогам та батькам на 
відміну від вищого навчального закладу, де відповідальність, ініциатива і 
пов`язана з ними самостійність – це прерогатива самого студента. Тому в 
дидактичній сфері першокурсники звертають увагу на «невміння організувати 
самостійну роботу», «невміння працювати з книгою» - імовірно тому, що при 
виборі найбільш значущих джерел інформаціїї пріоритетність вони віддають 
конспектам, інтернету, в останню чергу підручникам і книгам бібліотек – 
університетської, міської, обласної. Хоча пріоритетність інтернету, як 
головного джерела інформації, можна кваліфікувати і як                                                                                                                                   
cоціальне явище сучасності. Поряд із цим, студентами відзначені утруднення, 
пов`язані з «новим контролем знань», зміною опитувальної системи» тощо. 

Представлений у роботі погляд на труднощі та обмеження процесу 
адаптацїї свідчить, на наш погляд, про, певною мірою, поверховий погляд на 
процес отримання сучасним студентством вищої професійної освіти, зокрема 
професії психолога – можливо тому, що більшість першокурсників одним із 
вирішальних мотивів обрання професії психолога визначили її престижність у 
сучасному суспільстві. За представленими труднощами проглядається і досить 
поверхове сприймання першокурсником себе як майбутнього професіонала, 
яким треба стати протягом усіх 4-5 років навчання, відсутність у більшості 
сформованої мотиваційної установки вже на професійну діяльність – 
відчувається установка тільки на отримання знань, навіть не на самостійний 
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пошук їх, тобто орієнтація на процесс, не на результат у вигляді умінь, навичок 
і початкового професійного досвіду.  

Отже, на наш погляд, розв`язання проблеми ефективної  адаптації 
майбутніх психологів пов`язано з необхідністю розв`язання суперечностей між 
постійно зростаючими вимогами до професійних компетенцій спеціалістів-
психологів і часом університетської підготовки їх до самостійної професійної 
діяльності.  

Тому раціональна організація освітнього середовища повинна бути 
спрямована на адаптацію першокурсника з позиції формування у нього 
попередньої орієнтації до професійного середовища.                      

Це, у свою чергу, забезпечить цілеспрямованне формування в студентів 
первинного прикладного професійного досвіду психолога в процесі виконання 
різних видів дослідницької, проектної діяльності, результати яких мали б 
реальний теоретично-практичний попит.  

А гуманізація стосунків у системі «викладач-студент» і «студент-
студент» забезпечить формування базового досвіду партнерських відносин, які 
обумовлені обов`язковим взаємним докладанням освітньо-професійних зусиль  
у процес навчання і студентом і викладачем, де студент виступає в ролі не 
виконавця конкретних завдань викладача, а орієнтований на пошук, творчість у 
різних видах студентької діяльності – проекті, дослідженні, реальній справі, 
допомозі і, головне, діяльності, спрямованій не тільки на себе, але і у 
навколишне, бо період навчання в університеті - це не майбутня, а реальна 
професійна діяльність. 
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СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ ЯК ОРГАНІЗАЦІЙНА ФОРМА 
ВИХОВАННЯ ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ 

Ефективність розбудови суверенної, демократичної, соціальної і правової 
держави прямо пропорційно залежить від рівня громадянської зрілості та 
свідомості студентської молоді. На наш погляд, сучасна система освіти України 
повинна спрямовуватися на вирішення поставлених завдань, а саме: створити 
необхідні умови для самореалізації особистості студентів, формування у них 
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організаторських навичок, лідерських якостей, відповідальності за результат 
своєї праці. 

Мета статті: розкрити взаємозв’язок між психологічним феноменом 
лідерства та студентським самоврядуванням як педагогічною формою 
виховання на основі аналізу соціальної та психолого-педагогічної літератури та 
теоретично обґрунтувати явище студентського самоврядування як педагогічну 
умову виховання лідерських якостей. 

Відзначаючи роль освітнього середовища в соціалізації особистості, варто 
враховувати, що, на думку багатьох провідних учених, у першому десятилітті 
XXI століття вирішальним для України повинен стати рівень соціалізації, 
освіченості, вихованості нової української інтелігенції. Високоосвічена 
інтелігенція покликана швидко й ефективно в умовах наростаючих 
інформаційних потоків і високотехнологічного виробництва переключатися з 
одного виду діяльності на іншій. 

Приклад вищих навчальних закладів Європи та США засвідчує, що саме 
студентське самоврядування забезпечує розвиток творчої особистості, 
відповідального громадянина, висококваліфікованого фахівця. 

Психологи стверджують: для того, щоб бути успішним в інформаційному, 
мінливому суспільстві, необхідно володіти такими лідерськими якостями, як 
управління мисленням, почуттями, поведінкою, впливом на інших людей, 
умінням приймати рішення тощо. 

Ми вважаємо, що ефективною формою підготовки лідерів визнається 
система виховання на засадах студентського самоврядування. У педагогічній 
літературі під самоврядуванням розуміють результат цілеспрямованих 
педагогічних зусиль для розвитку колективу, який сприяє формуванню 
громадянської позиції своїх членів шляхом залучення їх до управління 
справами навчального закладу та створення працездатних органів 
самоорганізації, наділених реальними правами й обов’язками [1]. 

Це справжня школа дії, де на практиці використовуються уміння, набуті 
студентами на факультативних заняттях. Студентське самоврядування 
покликане відіграти активну роль у підготовці сьогоднішніх студентів до 
реального самоврядування, формування в них готовності виконувати свій 
громадянський обов'язок. Важливо, що в учнів формується досвід, який із умов 
навчального закладу буде перенесений у доросле, в тому числі й професійне 
життя. 

Ідеї розвитку студентського самоврядування пройшли певний шлях, їх 
реалізація була адекватною соціально-гуманітарному стандарту суспільства та 
підпорядковувалася загальним вимогам підготовки майбутнього фахівця. Нині 
студентському самоврядуванню відводиться провідна роль у вирішенні цілої 
низки завдань із соціалізації студентської молоді, формування в неї активної 
громадянської позиції, організаторських навичок і професійних компетенцій.  

Завдання студентського самоврядування полягає у формуванні в 
студентів, які займають активну життєву позицію й прагнуть мати вплив на 
процеси, що відбуваються в сучаснім суспільстві, зазначених вище знань, умінь 
і навичок.      
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Аналіз педагогічного досвіду дозволяє стверджувати, що групова робота 
сприяє формуванню умінь і якостей, необхідних для ефективної навчальної 
діяльності, а також формує комунікативні, психологічні, соціальні та етичні 
уміння. Для лідерів студентського самоврядування надзвичайно важливим є 
уміння приймати рішення. Колегіальне прийняття рішення передбачає уміння 
студентів брати участь у дискусії, а для педагога - грамотно організовувати її. 

На наш погляд, найбільш ефективним механізмом розвитку лідерських 
навичок бачаться Школи Лідерства, що надають можливість уперше «відчути» і 
«програти» свою можливу роль в організації студентського самоврядування 
(наприклад, роль лідера, прес-секретаря, фінансового менеджера, організатора, 
адміністратора заходів і ін.) [2, с. 97]. Також необхідне включення тренінгів для 
особистісного росту з розглядом проблем лідерства, мотивації тощо. 
Ефективним методом організації взаємодії лідерів студентського 
самоврядування є рольова гра. Її мета – надати можливість набути діяльнісного 
досвіду, допомогти навчитися через досвід і почуття [3]. 

Стосовно значення студентського самоврядування як елемента 
навчально-виховного процесу фахівці виділяють такі аспекти: 

- студентське самоврядування виховує реальних лідерів українського 
суспільства, формує еліту нації; 

- самоврядування дає змогу студенту, як і кожному громадянину, бути 
почутим. Участь в органах студентського самоврядування дає молодій людині 
відчуття того, що вона є громадянином Української держави, створює 
можливості реалізувати себе як обдаровану і талановиту особистість, стимулює 
активність молодого громадянина в суспільному житті загалом; 

- студентське самоврядування сприяє налагодженню конструктивної 
співпраці між студентами та адміністрацією вищого навчального закладу. 
Можливість управляти деякими напрямками його функціонування активізує 
молодь, спонукає її до ознайомлення з усім, що відбувається навколо;  

- участь у роботі студентського самоврядування дозволяє також набути 
організаторських умінь, привчає молодого громадянина Української держави 
відповідально виконувати свої обов’язки та покладені на нього завдання.  

Ми вважаємо, що кращі студенти повинні ставати лідерами студентської 
громади. Тому студентське самоврядування покликане виховувати саме 
майбутню еліту нації. Політики, громадські діячі, активісти студентського руху 
мають працювати над розвитком студентського самоврядування в Україні як 
суспільного явища, найбільш значимого для українського студентства зокрема 
та української молоді і суспільства загалом. 

Таким чином, можемо впевнено сказати, що студентське самоврядування 
– потужний фактор демократизації сучасної вищої школи, що сприяє 
вихованню в майбутніх фахівців лідерських якостей, формуванню 
громадянської свідомості, активної життєвої позиції. 

Література 
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Економіко-правничого коледжу ЗНУ 

ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ 
ЯК  ОДИН ІЗ ШЛЯХІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДГОТОВКИ 

МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ 

На сучасному етапі розвитку світового суспільства актуалізується 
питання підготовки професіоналів так званої вищої проби. Нова людина, 
людина майбутнього, котру вже сьогодні повинна готувати до життя в 
глобалізованому світі  вища школа, має бути конструктивною, креативною, 
компетентною на метапредметному, загальногалузевому та предметному 
рівнях. Формування такої людини вимагає нових підходів, методик і 
технологій. 

Як відомо, до сьогодні залишається нерозв’язаною проблема 
невідповідності підготовки фахівців у сучасних вузах (яка здійснюється 
шляхом академічного навчання) вимогам практичної діяльності. Підготовка 
юристів, на жаль, не є винятком. 

Дуже часто навчання, формує лише абстрактне уявлення фахівця про 
майбутню роботу. А що ж казати про юристів без спеціалізації, яких випускає 
більшість сучасних українських вищих навчальних закладів. Відповідно 
найчастіше випускники навчальних закладів на практичній роботі змушені в 
буквальному значенні перенавчатися, адаптуючись до умов праці, якщо не 
сказати  більше, випускники повинні вчитися, починаючи з самих азів з 
початку, вже безпосередньо на робочому місці.  

До того як перейти саме до розгляду інтерактивних методів навчання 
юристів, потрібно акцентувати увагу на суті проблеми, а саме надати поняття 
такій професії, як юрист широкого профілю.  

Юрист - це професіонал, який має фундаментальні та спеціальні правові 
знання, глибоко переконаний у винятковому призначенні права і законності для 
суспільства, кваліфіковано користується юридичним інструментарієм при 
розв'язанні юридичних проблем в ім'я захисту прав і законних інтересів 
громадян. 

Про професіоналізм юридичної діяльності свідчить і той факт, що поряд з 
практичною діяльністю юристів виділяють наукову (де виробляються нові 
знання про юридичні практику) та освітню (завдяки якій готуються спеціалісти 
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юридичного профілю – юристи-професіонали). Наявність професії завжди 
передбачає наявність системи професійної освіти та відповідної системи 
наукових знань. 

Випускаючи юристів, спеціалістів, магістрів, ВНЗ дає повну свободу 
вибору майбутнього місця роботи, а саме з відповідною освітою можна стати як 
прокурором, так і адвокатом, суддею, нотаріусом, юридичним консультантом, 
речником, і ще низка професій можуть бути обраними для подальшої реалізації 
свої знань випускниками юридичних факультетів.  

А ось тепер постає питання, якщо відсутня спеціалізація, то яким чином 
студенти обирають свій профіль роботи. Як визначаються ким стати, так яка 
специфіка є у кожній професії. Та більш вагомим питанням є як підготувати 
студентів юридичного факультету для більш ефективної роботи в подальшому 
житті. 

Одним із варіантів подолання цієї проблеми є впровадження саме 
інтерактивних методів у навчальний процес. 

Методологічною основою – є розробки сучасних українських та 
зарубіжних педагогів у галузі методів та технологій навчання. Теоретичні та 
практичні розробки в цій галузі належать В.Гузєєву, А.Гіну, О.Пометун, 
Л.Пироженко, А.Фасолі.Термін "інтерактивний” прийшов до нас з англійської і 
має значення "взаємодіючий”. Існують різні підходи до визначення 
інтерактивного навчання. 

Одні вчені визначають його як діалогове навчання: "Інтерактивний - 
означає здатність взаємодіяти чи знаходитись у режимі бесіди, діалогу з чим-
небудь (наприклад, комп'ютером) або ким-небудь (людиною). Отже, 
інтерактивне навчання – це перш за все діалогове навчання, у ході якого 
здійснюється взаємодія вчителя та учня" [1]. 

За даними американських учених, під час лекції учень засвоює всього 5 % 
матеріалу (як правило, лекційних занять передбачено біля половини від усієї 
кількості годин). І відразу постає питання, про яку успішність можна говорити, 
якщо проводити «чисті» лекційні заняття. Далі під час читання - 10 %, роботи з 
відео/аудіоматеріалами - 20 %, під час демонстрації - 30 %, під час дискусії -    
50 %, під час практики - 75 %, а коли учень навчає інших чи відразу застосовує 
знання - 90 %. Особлива цінність інтерактивного навчання в тому, що учні 
навчаються ефективній роботі в колективі.  

Отже, ми бачимо, що у разі застосування отриманих знань, ефективність 
засвоєння матеріалу зростає в рази. 

Так, викладаючи, дисципліну «Кримінальне право України», автор зважає 
на необхідність застосування таких інтерактивних методів. 

Основними методами можна назвати такі: «Метод рольових ігор чи то 
імітацій», «Діалог», «Коло ідей», «Спільний проект», «Пошук інформації», 
«Синтез думок»,  «Метод проблемних ситуацій», «Метод зіткнення з певними 
реальними ситуаціями» [2]. 

Кожен із викладачів оперує певними з цих методів, зважаючи на 
специфіку свого предмета. 
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Автор пропонує комбінувати деякі з вищеперерахованих методів. Так 
оптимальним є поєднання методів «Методу рольових ігор чи то імітацій», 
«Методу проблемних ситуацій» та «Методу Зіткнення з певними реальними 
ситуаціями».  Мета розігрування ситуації в ролях - визначити власне ставлення 
до конкретної життєвої ситуації, набути досвіду поведінки в подібній ситуації 
шляхом «гри». Так, вивчаючи особливу частину кримінального кодексу, 
розбираючи різні склади злочинів, кваліфікуючи різні злочинні діяння, і 
відповідно вирішуючи ситуаційні задачі з кримінального права, студенти 
обирають певну позицію щодо суб’єкта злочину. Так група поділяється на 2 
групи (обвинувачення та захисту) та обирається один студент, який виконує 
роль судді.  

Дана гра направлена не лише на засвоєння пройденого матеріалу, а й на 
розвиток ораторських здібностей, що є вкрай важливим для адвокатів, 
здібностей вести не просто діалог, як обмін інформацією, а й ґрунтуючись на 
факти, нормативну базу, доводити свою точку зору, більш того, метод імітації 
дає змогу долати певні психологічні бар’єри, хай для початку лише на рівні 
своєї академічної групи, також виховує професіональну манеру спілкування, 
етикет юриста, що є невід’ємною частиною у підготовці майбутніх юристів. 
Так, роль судді у свою чергу надає змогу студентові вчитися об’єктивно 
сприймати життєву ситуацію, при цьому спиратися виключно на факти та 
оперувати чинним законодавством. 

Отже, підводячи підсумки, автор звертає увагу на важливе значення 
застосування інтерактивних засобів, як можливість підвищення ефективності у 
навчанні. Використання інтерактивних прийомів в ході заняття сприяє 
формуванню позитивної взаємодії між учасниками навчального процесу, що 
незмінно позначається на якості засвоєння студентами знань з курсу, активізує 
пізнавальну діяльність студентів. 
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ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ 
МАЙБУТНЬОГО ВИКЛАДАЧА ХОРЕОГРАФІЇ 

Проблема реформування підготовки сучасного педагога-хореографа 
зумовлена зміною підходів і технологій навчання у вищій педагогічній школі, 
які мають зосереджуватися передусім на формуванні професійно значущих 
якостей випускників, розширенні їх мистецького світогляду, вихованні 
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загальної хореографічної культури. Професійна майстерність майбутнього 
викладача хореографії являє собою поєднання загальнопедагогічних здібностей 
із мистецтвом відтворення танцювальних умінь та навичок, а отже, потребує 
комплексної, довготривалої підготовки в системі педагогічної освіти. 

У зв’язку з цим особливого значення набуває вирішення проблеми 
формування педагогічної майстерності майбутнього викладача хореографії. 

Сучасна тенденція збагачення арсеналу дидактичних засобів вищої школи 
мультимедійними, інформаційними технологіями не тільки не применшує ролі 
у формуванні педагогічної майстерності, а й навпаки, підкреслює важливість 
його впливу при суб’єкт-суб’єктній взаємодії зі студентом. Особистісний 
потенціал викладача, його науковий, психолого-педагогічний та методичний 
рівні є вирішальними чинниками якісної підготовки вихованців. За таких умов 
зростають вимоги до професіоналізму діяльності та особистості самого 
викладача.  

У психолого-педагогічній теорії та практиці сьогодення феномен 
педагогічної майстерності знайшов уже достатньо глибоке осмислення. Кожен 
майстер педагогічної справи у своїй спадщині, на певному етапі діяльності, 
підходив до цього питання, осмислюючи його глибину як результат своєї праці. 
Тому факт визначення педагогічної майстерності як значимого компоненту 
професійної діяльності в класичній педагогічній парадигмі є незаперечним. 
Найчастіше педагогічна майстерність хореографа означає високий рівень 
розвитку педагогічної діяльності, володіння педагогічною технологією, але у 
той же час виражає й особистість педагога у цілому, його досвід, громадянську 
та професійну позицію. Саме цій актуальній проблемі присвячена наша стаття 
[1]. 

Існуюче протиріччя між соціальними потребами суспільства у 
висококваліфікованих фахівцях для сфери культури й мистецтв і станом 
підготовки майбутніх педагогів-хореографів до художньо-педагогічної 
діяльності, зокрема, спричиняють затребуваність нових форм і технологій 
особистісно-розвиваючої взаємодії. 

Таким чином, виникає проблема виявлення й аналізу педагогічних умов, 
що забезпечують ефективність професійно-педагогічної взаємодії суб'єктів у 
процесі підготовки педагога-хореографа. 

Педагогічні умови – це структурна оболонка педагогічних технологій чи 
педагогічних моделей; завдяки педагогічним умовам реалізуються компоненти 
технології. Отже, педагогічні умови повинні віддзеркалювати структуру 
готовності  майбутніх викладачів хореографії до діяльності в умовах 
профільного навчання і вміщувати передбачені технологією формування 
готовності компоненти моделі або технології. 

Основні умови формування педагогічної майстерності майбутнього 
викладача хореографії: 
-  створення настанови на продуктивну взаємодію в процесі навчально-творчої 
діяльності педагога-хореографа; 
-   організація знань на основі координації спільної діяльності; 
-   участь в цілепокладанні всіх суб’єктів художньо-педагогічного процесу; 



199 

-  забезпечення технолого-інноваційної підготовки студентів-хореографів до 
суб’єкт-суб’єктних відносин; 
-  збільшення   частки  рефлексивних форм  роботи  з  метою оволодіння 
практикою взаємодії, створення загального фонду професійних цінностей; 
- підвищення уваги до психолого-педагогічних факторів, педагогічної 
спрямованості навчально-творчого процесу у ВНЗ. 

Реалізація педагогічних умов має на меті:  
- забезпечення організаційно-педагогічного й психолого-педагогічного 
супроводу професійної підготовки майбутнього викладача хореографії;  
-   удосконалення системи професійної підготовки педагогічних кадрів для 
роботи в умовах профільного навчання;  
-   визначення форм і методів інформаційної підтримки процесу формування 
готовності майбутніх учителів до професійної діяльності в реальних умовах 
загальноосвітнього навчального закладу [3]. 

Специфіка педагогічних умов детермінована не лише сутністю і змістом 
професійної підготовки майбутнього викладача хореографії, але й 
особливостями профілізації сучасної школи, що у свою чергу потребує нових 
підходів при підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації 
педагогічних кадрів. Завдання полягає в тому, щоби:  
-  більш точно визначитись у потребах кадрів для профільного навчання з 
урахуванням особливостей регіону;  
-  формувати соціально значущі якості особистості у випускників закладів 
освіти; спрогнозувати ефективність запровадження різних моделей профільного 
навчання;  
-   визначити ефективність організаційно-методичних структур профільного 
навчання. 

Особливість формування педагогічної майстерності майбутнього 
викладача хореографії полягає в тому, що вона є складноорганізованою і 
містить декілька взаємопов’язаних різновидів, які мають спільні компоненти. 
Тому, як і будь-який інший педагог, викладач хореографії здійснює свою 
професійну діяльність відповідно до таких її аспектів, як організаційний, 
навчальний, методичний, науковий, виховний. Звичайно, кожен із цих 
напрямків потребує кваліфікованого виконання, однак саме навчальна та 
виховна діяльність, інтеграція яких і складає суто педагогічну діяльність, 
найбільше стають полігоном для майстерності [2].  

Критеріями педагогічної майстерності є гуманність, науковість, 
педагогічна доцільність, оптимальний характер, результативність, 
демократичність, творчість (оригінальність). 

Чималим аспектом формування педагогічної майстерності майбутнього 
викладача хореографії є педагогічна творчість. 

Особливістю педагогічної творчості є те, що педагог реалізує свої 
особистісні і професійні творчі потенції засобом творення особистості дитини, 
а розвиток його творчого потенціалу зумовлений розвитком творчого 
потенціалу вихованця.  
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Педагогічна творчість є безпосереднім виявом не лише суто професійних 
орієнтацій, а й соціального досвіду, адже власна творча ідея народжується у 
педагога як на основі теоретичної бази, так і на основі власного соціального 
буття. Для педагогічної творчості притаманні такі основні етапи: педагогічний 
задум; актуалізація і відбір професійних знань, умінь, здобутків власного 
педагогічного досвіду щодо реалізації задуму; інформаційний пошук; 
проектування навчальної взаємодії з учнями; визрівання остаточного розв’язку; 
реалізація педагогічного задуму. Центральним етапом педагогічної творчості є 
особистісно зорієнтована розвивальна взаємодія суб’єктів навчально-виховного 
процесу (учителя і учня), зумовлена специфікою психолого-педагогічних 
взаємовідносин між ними і спрямована на розвиток їхнього творчого 
потенціалу [3]. 

Отже, формування педагогічної майстерності майбутнього викладача 
хореографії складається на основі його професійності, креативності, творчості 
та виконання всіх вищезазначених умов. 

Література 
1. Майстерність, творчість, професіоналізм учителя-вихователя в історії 
педагогічної думки / Укл. Я.В. Гузій. – К., 2002. 
2.   Макаренко А.С. Твори у 7-ми томах. – Т. 5. – К., 1955. 
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ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ЛЕКЦІЇ ІЗ ЗАПЛАНОВАНИМИ 
ПОМИЛКАМИ НА ЗАНЯТТЯХ  УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

Невід’ємною частиною навчального процесу будь-якого вищого закладу 
освіти є проведення лекційних занять. Лекцію, як правило, відносять до 
неактивних форм роботи зі студентами. Нині лекція з її інноваційними 
модифікаціями (лекція-дискусія двох викладачів, лекція-візуалізація, лекція-
прес-конференція, лекція із запланованими помилками та ін.) не є  тільки 
пасивним отриманням інформації студентами від викладача, а такою формою 
навчальних занять, яка активізує і розвиває їх мислення [3, c. 27]. 

На нашу думку, використання методу лекції із запланованими помилками 
досить доречне на заняттях із української літератури, особливо в навчальних 
закладах І-ІІ рівня акредитації, де контингент тих, хто навчається, ще не досяг 
повноліття. Чому? Оскільки увага дітей віком 13-16 років нетривка й вислухати 
годину двадцять викладача досить важко. Така форма заняття вимагає від 
студента сприймати інформацію, запам`ятовували,  знаходити помилки, а в 
результаті й виправляти їх, тобто дає змогу бути активним на, здавалася б, 
«пасивній» лекції.  

Лекція із запланованими помилками виконує такі функції: інформативну, 
мотиваційну, організаційно-орієнтаційну, виховну, оціночну, розвивальну, 
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систематизуючу, контролюючу, пояснювальну і, як це не дивно, захоплюючу 
тощо. 

Вимоги, яких повинен дотримуватися викладач під час вибору 
запланованих помилок: 

- помилки не мають зразу ж впадати в очі; 
- помилки не повинні стосуватися мало важливих деталей; 
- помилки повинні торкатися найбільш типових випадків; 
- помилки мають бути добре замаскованими в лекції; 
- кількість помилок має бути невеликою (від 3 до 4) [4, c. 75].  
Лекція із запланованими помилками, як і будь-яке інше заняття, має певні 

етапи щодо її організації та безпосереднього проведення. 
Організаційна робота передбачає самостійну підготовку не тільки 

викладача, а й студентів, оскільки після вибору викладачем теми лекції, її 
обґрунтування, він зобов’язаний подати студентам список рекомендованої 
літератури – основної й додаткової – для підготовки до заняття). Викладач має 
підготувати план-конспект лекції з обраної теми, де на окремому аркуші слід 
обов'язково виділити помилки, закладені в тексті лекції. Також обрати та 
виписати навчальні засоби та прийоми, які будуть використані під час 
проведення заняття.  

Початок заняття традиційний – оголошення теми та мети, потім 
повідомляється, що в лекції буде зроблена певна кількість помилок 
різноманітного характеру, наприклад: у формулюванні якогось 
літературознавчого поняття (наприклад, роман – це невеликий за обсягом 
віршовий твір, хоча всім відомо, що, навпаки, роман – це великий за обсягом 
епічний твір), у характеристиці персонажа, у визначенні проблематики 
окремого твору. 

Основна частина лекції із запланованими помилками – це пошук 
неточностей і фіксація їх у своїх конспектах.  

Останній етап – це аналітична робота. Розбір помилок, тобто аналіз, який 
проводиться за 15-20 хв. до кінця заняття. Під час розбору даються правильні 
відповіді на питання чи викладачем, чи студентами, чи разом [4, c. 74].  

Лекція із запланованими помилками має низку недоліків, які дещо 
ускладнюють  застосування аналізованого методу на практиці: 

- слухачі можуть помилково знайти більше недоречностей, ніж було 
заплановано викладачем; 
- важливим етапом є навчити студентів вести записи під час читання 
лекції із запланованими помилками і одночасно слідкувати, де було 
допущено помилку; 
- текст лекції в деяких випадках доречніше подати кожному студенту на 
парту, щоб його можна було декілька разів перечитати й легше знайти всі 
помилки. У більшості випадків викладач матеріально неспроможний 
забезпечити роздрукованим варіантом навчального матеріалу кожного 
студента[4, c. 75]. 
Слід зауважити, що лекцію із запланованими помилками доречніше 

проводити під час завершення вивчення окремої теми, коли у студентів уже 
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сформовані основні поняття і уявлення певної дисципліни, або під час 
діагностики ускладнень щодо засвоєння певного навчального матеріалу, чи для 
діагностування знань та вмінь непідготовленої аудиторії. 

Лекція із запланованими помилками може проводиться в межах 
дисципліни, наприклад, українська література, де за навчальним планом не 
передбачено семінарських чи практичних занять. У цьому випадку лекція 
виконує в першу чергу контролюючу функцію [4, c. 75]. 

Як варіант, таку форму проведення заняття можна застосувати під час 
вивчення нового матеріалу, який для студентів є ще абсолютно не зрозумілим. 
Наприклад, викладач читає лекцію, пропонує аудиторії законспектувати 
основні поняття (наприклад, соціально-психологічна драма, урбаністичний 
роман, драматична поема, прототип, психологізм, модернізм та ін. відповідно 
до теми заняття), свідомо робить помилки і, як домашнє завдання, опираючись 
на конкретний параграф із підручника, студенти мають віднайти неточності й 
обов’язково виправити їх. На наступній лекції викладач має перевірити 
правильність виконання завдання й  проаналізувати разом зі студентством 
допущені помилки.    

На нашу думку, лекція із заздалегідь запланованими помилками 
стимулює розумову активність аудиторії, примушує працювати аналітичне 
мислення, розвиває увагу. Завдяки своїй поліфункціональності така методика 
може застосовуватися не лише на заняттях української літератури, а під час 
читання будь-якої іншої дисципліни. 
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ОПТИМІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В УМОВАХ 
ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

Сучасний стан системи навчання характеризується інформаційною 
революцією й ростом обсягу знань, ускладненням і розширенням навчального 
матеріалу. Традиційні методики поступово втрачають свою ефективність, тому 
необхідно впроваджувати в навчальний процес сучасні педагогічні технології. 
Перевага їх складається в підвищенні пізнавальної активності студентів, 
стійкого інтересу до знань, розвитку творчої ініціативи. Під сучасними 
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педагогічними технологіями ми розуміємо ті, що побудовані на нових підходах 
до навчання й розвитку підлітків і нових філософських, педагогічних і 
психологічних концепціях. Зокрема до таких технологій відносяться 
інформаційні [1]. Тому що навчання є передачею інформації учневі, та 
дотримуючись визначення В.Н. Глушкова (інформаційні технології – процеси, 
пов'язані з переробкою інформації) можна зробити висновок про те, що в 
навчанні інформаційні технології використовувалися завжди [2].  

Більше того, будь-які методики або педагогічні технології описують, як 
переробити й передати інформацію, щоб вона була щонайкраще  засвоєна 
учнями. Тобто, будь-яка педагогічна технологія - це інформаційна технологія.  

Коли ж комп'ютери стали настільки широко використовувалися в 
навчанні, що з'явилася необхідність говорити про інформаційні технології 
навчання, з'ясувалося, що вони давно фактично реалізуються в процесах 
навчання, і тоді з'явився термін "нова інформаційна технологія навчання".  

Таким чином, поява такого поняття як нова інформаційна технологія 
(НІТ) - пов'язана з появою й широким впровадженням комп'ютерів в сучасне 
навчання [3]. Педагогічна технологія – це "не просте використання технічних 
засобів навчання або комп'ютерів, це виявлення принципів і розробка прийомів 
оптимізації сучасного освітнього процесу шляхом аналізу факторів, що 
підвищують освітню ефективність, шляхом конструювання й застосування 
прийомів і матеріалів, а також за допомогою оцінки застосованих методів" [4]. 
Навчання є цілеспрямованою діяльністю й характеризується прагненням до 
оптимальних рішень. Ряд робіт присвячений різним сторонам оптимізації 
процесу навчання. Істотним кроком уперед з'явилася монографія Ю.К. 
Бабанського, у якій даний всебічний аналіз процесу навчання й запропонована 
його оптимізація одночасно по двох критеріях: критерій ефективності і якості 
процесу й критерій витрат часу педагогів й учнів у процесі [5]. 

Теоретичний аналіз оптимізації процесу навчання дозволив зробити ряд 
украй важливих для практики висновків. Один з них пов'язаний з особливим 
значенням дефіцитного ресурсу – ресурсу часу, найменшої зміни кількості 
якого приводять до зміни в ту або іншу сторону ефективності процесу 
навчання. 

У роботі нашого навчального закладу ресурсами, що забезпечують 
позитивну динаміку результатів навчального процесу, є: бібліотека (каталоги й 
інформація на паперових й електронних носіях); фонотека (етнографічні 
експедиції, створення віртуальних екскурсій,); локальні й всесвітня 
комп'ютерні мережі (робота з більшими інформаційними потоками).  
Зрозуміло, що в різні періоди розвитку навчального  закладу різні ресурси були 
дефіцитними. Але один ресурс є стійко дефіцитним - це час навчання. 
Практична рекомендація звідси наступна: завдання оптимізації навчального 
процесу можна розглядати із цільовою функцією витрат часу, яку необхідно 
мінімізувати.  

Як і для будь-якого виду діяльності, для навчання відведено спеціальний 
час, за яке повинні бути досягнуті поставлені цілі. Це час ми будемо називати 
нормативним часом. Поняття фактичного часу – є час, необхідний для 



204 

досягнення поставлених цілей. Різниця фактичного й нормативного часу – це 
час перевантаження, тобто  та кількість часу , що студент витрачає понад 
нормативний для досягнення цілей. Таким чином, розгляд загального завдання 
оптимізації процесу навчання і педагогіко-математичний аналіз, показали 
можливість вибору в якості основного завдання - максимально можливого 
наближення фактичного навчального часу до нормативного.  

Основними факторами, що впливають на навчальний час (фактичний і 
нормативний) є: зміст навчання й мікро умови навчального закладу.  

Зміст навчання впливає через свої об'єктивні характеристики: складність 
й обсяг. Мікро умови навчального закладу поєднують у собі наступні 
показники: труднощі змісту навчання для конкретних студентів, умови 
навчання в конкретному навчального закладі, сукупність форм і методів 
діяльності, якими володіють конкретний педагог й студенти [6]. Отже, для 
вирішення виділеного вище оптимізацією навчального процесу завдання, 
інформаційна модель процесу навчання повинна включати таке:  

− зміст навчання;  
− реальні навчальні можливості студентів;  
− педагогічний колектив навчального закладу;  
− матеріальні умови цього навчального закладу.  
Реальні навчальні можливості студента - єдність внутрішніх і зовнішніх 

умов, опосередковуваних особистістю й визначальним потенціалом конкретної 
особистості в області навчальної діяльності. Дослідження дозволили виділити 
їхні основні компоненти: уміння виділяти головне; відношення до навчання; 
уміння раціонально організовувати роботу; особливості нервової системи й т.п. 
На етапі сучасного періоду розвитку суспільства, який характеризується 
сильним впливом на нього комп'ютерних технологій, які проникають в усі 
сфери людської діяльності, забезпечують поширення інформаційних потоків у 
суспільстві, створюють  глобальний інформаційний простір, оптимальним 
засобом оптимізації навчального процесу стають НІТ. 

У навчальній практиці застосування НІТ існують чотири основних 
напрямки: комп'ютер, як засіб контролю знань; лабораторний практикум із 
застосуванням комп'ютерного моделювання; мультимедіа - технології, як 
ілюстративний засіб при поясненні нового матеріалу; персональний комп'ютер, 
як засіб самоосвіти.  

У практиці роботи вчителів для здійснення контролю знань 
використаються тематичні тести (тест- програми); як правило, джерелом тестів 
можуть служити мультимедіа компакт-диски з навчальними програмами або 
глобальною мережею Інтернет. Сьогодні багато освітніх установ мають доступ 
до ресурсів Всесвітньої мережі, а деякі з них створюють власні Інтернет-
сторінки й розташовують на них методичні розробки, навчальні програми й т.п.  

Крім цього, існують спеціалізовані комп'ютерні програми (додатки), так 
названі генератори тестів, які дозволяють створювати тест- програми. У цьому 
випадку вчитель самостійно програмує хід тестування й питання тесту. У цій 
роботі педагог може опиратися на вчителя   інформатики й (або) лаборанта 
комп'ютерного класу. За останні роки зросла увага й дослідників, і вчителів 
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практиків до персонального комп'ютера як засобу моделювання різних 
процесів. За допомогою комп'ютера моделюються фізичні явища, хімічні 
реакції, керування виробничими або економічними процесами й ін.  

НІТ використаються при ілюструванні навчального матеріалу, 
(наприклад, так названі, анімовані слайди-фільми). Це дозволяє, при 
необхідності, демонструвати досліджування і процеси в динаміці. Звукові й 
відео фрагменти також можна демонструвати за допомогою комп'ютера [3].  

Застосування НІТ значно підвищує ефективність самоосвіти. Це, у першу 
чергу, пов'язане з тим, що при роботі з інформацією, записаної в цифровому 
(електронному) виді, легко організувати автоматичний пошук необхідних 
даних. В електронний вид переведені багато всесвітньо відомих, енциклопедій 
й словників, існує велика кількість електронних книг і підручників. Росте 
популярність дистанційного навчання, коли завдання й методичні рекомендації 
що до навчання одержуються через Інтернет або по електронній пошті.  

Однак, як показує практика, комп'ютер поки не став повноцінним засобом 
навчання. Це зв'язано не тільки із проблемами, позначеними в науковій 
літературі. Зокрема, для досягнення позитивного ефекту від застосування НІТ 
необхідне дотримання певних умов:  

- Кожен предмет навчальної програми має свої організаційно-методичні й 
змістовні особливості, відповідно до  яких повинен бути обраний момент 
"включення" у нього НІТ.  

- Технічні характеристики персональних комп'ютерів різні. Залежно від  
кола завдань, які передбачається вирішувати, необхідно підібрати комп'ютер і 
додаткові пристрої (такі як сканер, принтер, модем, навушники, мікрофон і 
т.п.). Коло завдань визначає предмет, у вивченні якого застосовується 
комп'ютер. Наприклад: для роботи на уроках образотворчого мистецтва або 
креслення буде потрібно могутніший  комп'ютер чим, скажемо, на уроках 
математики або інформатики. 

- При включенні НІТ у процес вивчення предмета встає питання 
настроювання програмного забезпечення й налагодження встаткування. Далеко 
не кожен учитель володіє навичками необхідними для комплексного 
обслуговування комп'ютерного встаткування або для самостійної розробки 
освітніх засобів.  

При дотриманні цих умов, по оцінках фахівців, НІТ можуть служити 
діючим дидактичним засобом. Проблеми застосування комп'ютерних засобів у 
процесі навчання багато в чому пов'язані з готовністю сучасного вчителя до 
сприйняття персонального комп'ютера як дидактичного засобу [7]. 

Зі всього сказаного вище можна зробити висновок що на сьогоднішній 
день проблема оптимізації навчального процесу остається актуальною, 
незважаючи на те, що багато вчених досліджували її як в минулому так і 
сьогодні. У світі сучасного періоду розвитку суспільства, який 
характеризується сильним впливом на нього комп'ютерних технологій, 
проблема оптимізації навчального  процесу остається гострою  на порядку 
денному. 
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ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СФЕРИ ОБСЛУГОВУВАННЯ 
ЗАСОБАМИ ТРЕНІНГУ 

Туристична галузь є сьогодні одним із найбільш потужних, 
високоприбуткових та динамічних напрямків світової економіки. Її успішний 
розвиток позитивно впливає на такі ключові сфери господарства, як транспорт, 
зв’язок, торгівля, будівництво, виробництво товарів народного споживання. 
Вступ України до Всесвітньої туристичної організації, прийняття Державної 
програми розвитку туризму, законодавчі акти, які регламентують та 
підтримують розвиток туризму в Україні, підтверджують його важливе 
значення для української економіки, соціокультурної сфери країни. 

 Ринок споживчих послуг, у тому числі й у сфері соціально-культурного 
сервісу і туризму, залежить від клієнтів з їх різноманітними потребами, 
смаками та побажаннями. У сучасних умовах жорсткої конкуренції шанс 
вижити і посилити свої позиції мають тільки ті компанії, які приділяють 
особливу увагу різним аспектам поведінки споживачів. Успіх діяльності 
підприємства сервісу визначається тим, наскільки його співробітники 
володіють інформацією про особливості поведінки та мотивації споживачів 
послуг. Невипадково маркетологи поряд з продуктом, ціною продукту, 
просуванням продукту, його місцем розташування враховують й особливості 
людини - споживача продукту. У зв'язку з цим фахівець, що працює у сфері 
надання послуг, повинен знати потреби і побажання клієнта, вивчаючи їхні 
потреби, смаки, уподобання, очікування користі від послуги, а також 
незадоволені потреби і реакції на нові послуги. Завдання фахівця - виявити 
специфічні потреби або проблеми потенційного клієнта для того, щоб потім 
сфокусуватися на тому, який продукт вирішить проблему чи задовольнить 
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потреби споживача товарів і послуг. Для того, щоб запропонувати клієнту те, 
чого він потребує, навіть якщо останній не може самостійно визначити свої 
бажання, потрібно розуміння поведінки та її мотивів (Лавриненко В.Н.) [2]. 

У сфері соціально-культурного сервісу і туризму затребувана 
психологічна діагностика клієнта. Зараз надання будь-яких послуг будується на 
основі парадигми маркетингу відносин. Це означає, що фахівець з сервісу і 
туризму, пропонуючи послугу та інформуючи про неї, планомірно і 
цілеспрямовано будує довірчі, взаємовигідні відносини з клієнтом. Для таких 
відносин характерним є не тільки визначення мети підприємства, а й 
задоволення потреб клієнта. Завдяки цьому можливе встановлення 
довгострокових зв'язків з клієнтом. Довірчі та взаємовигідні відносини з 
клієнтом можливі, якщо фахівець на підставі розуміння клієнта пропонує йому 
унікальний спосіб вирішення її проблем. Для цього від професіонала потрібна 
активна позиція з'ясування очікувань і потреб клієнта. На основі отриманих 
знань він повинен гнучко реагувати на індивідуально-психологічні особливості 
клієнта, враховувати їх, надаючи той чи інший продукт. 

Формування особистості фахівця туристичної сфери привертає сьогодні 
увагу багатьох дослідників. Перш за все, розглядаються теоретичні, методичні, 
психолого-педагогічні аспекти підготовки фахівців сфери туризму 
(Т.П.Власова, А.П.Шарухин. М.М.Данилова) [1]. 

У той же час аналіз наукової літератури засвідчує, що проблема 
формування культури професійного спілкування майбутніх фахівців сфери 
туризму в навчально-виховному процесі вищих навчальних закладів не була 
предметом спеціального наукового дослідження. 

З огляду на сказане, підвищення якості професійної підготовки студентів 
вищих навчальних закладів (ВНЗ) потребує розвитку їх професійної 
компетентності. 

У психолого-педагогічній літературі висвітлені різні види 
компетентностей, а саме: соціальна (Л. Лепіхова, Г. Сивкова), комунікативна 
(Є. Кузьмін, Т. Ніколаєва, Л. Петровська), соціально-психологічна (А. Кох), 
психологічна (А. Деркач, В. Зазикін), життєва компетентність (С. Литвин-
Кіндратюк) та ін. 

Аналіз психолого-педагогічних джерел дозволяє зробити висновок, що, 
незважаючи на значну кількість теоретичних досліджень з означеної проблеми, 
окремої уваги потребує розробка психолого-педагогічних технологій, які б 
сприяли формуванню професійного спілкування майбутніх фахівців сфери 
обслуговування та їх успішному функціонуванню у професійному середовищі 
та суспільстві. 

На наш погляд, основною психолого-педагогічною технологією 
формування внутрішньої мотивації є соціально-психологічний тренінг (СПТ). 

Соціально-психологічний тренінг забезпечує високу пізнавальну 
активність учнів; розвиває рефлексивне мислення, комунікативні навички, а 
також дозволяє за порівняно короткий час вирішити завдання інтенсивного 
формування і розвитку професійно значущих навичок і вмінь, закласти 
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фундамент для вирішення життєвих ситуацій поза межами навчальної 
аудиторії. 

Включення тренінгу професійного спілкування у процес професійної 
підготовки має важливе значення для підвищення якості професійної освіти 
фахівців сфери обслуговування, проте слід констатувати, що масштаби і форми 
впровадження СПТ у систему освіти сьогодні далеко не відповідають його 
психолого-педагогічному потенціалу. 

Метою самого тренінгу професійного спілкування є розвиток 
внутрішньоособистісних та міжособистісних професійних компетенцій, а також 
досягнення осмисленої гнучкості в професійному спілкуванні. 
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ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІАНАЛІЗМУ МАЙБУТНЬОГО МЕНЕДЖЕРА 
ЗАСОБАМИ ТРЕНІНГОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

Проблема впровадження у вищій школі інноваційних технологій 
навчання не втрачає своєї актуальності насамперед тому, що практика і 
роботодавці не знижують, а, навпаки, підвищують вимоги до випускників 
навчальних закладів та до всіх тих, хто претендує на посаду менеджера. 
Причому в даний час затребувані не просто документи про вищу або середню 
професійну освіту, а їх підтвердження у вигляді конкретних компетентностей, 
що включають практичні вміння, навички і готовність їх реалізовувати. 
Навчання менеджерів управлінським вмінням здійснюється, як правило, 
традиційними «академічними» методами, які спрямовані на отримання ними 
теоретичних знань. Практика свідчить, що при формуванні професіоналізму 
майбутнього менеджера необхідно навчати студентів умінню співпрацювати, 
партнерської взаємодії, умінню працювати в команді, колективного прийняття 
рішень, вмінню швидко встановлювати контакти і вести переговори, умінням 
здійснювати презентацію і самопрезентацію, формувати імідж, швидко 
перебудовуватися у зв'язку з мінливими вимогами. Для формування даних 
умінь доцільно використовувати тренінгові технології. 

Розроблення і впровадження в економічну освіту системи тренінгів є 
необхідною умовою у формуванні професіоналізму майбутніх менеджерів і 
забезпечення їхньої конкурентоспроможності на ринку праці.  

Головне завдання тренінгів – відповідно до сучасних вимог економіки і 
стандартів освіти здійснювати індивідуалізовану підготовку спеціалістів з 
урахуванням потреб їхньої мобільності та ефективності, вирішення 
пріоритетних та актуальних питань практичної діяльності.  
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Бондарева Л. І. у своїй науковій праці вказує, що тренінг - це активна 
навчальна діяльність студентів під час здійснення якої майбутні фахівці 
виконують тренінгові вправи адаптовані до майбутньої професійної діяльності 
під керівництвом викладача-тренера на підставі спеціально підготовлених 
інструктивно-методичних матеріалів відповідних сучасним вимогам до 
професійної діяльності. Доведено, що навчальний тренінг доцільно розглядати 
як педагогічну технологію навчання, оскільки він має чіткий алгоритм 
використання та гарантує досягнення запланованого результату. Перевагами 
навчального тренінгу є: можливість імітації конкретних видів професійної 
діяльності фахівця; ефективне оволодіння професійними уміннями і навичками; 
формування професійно значущих якостей менеджера; можливість самостійної 
надпредметної діяльності студентів. 

У процесі тренінгу викладач створює умови для навчання слухачів, 
формування нового досвіду та вдосконалення набутого, прояву індивідуальної 
та групової активності. З навчальною метою тренер стимулює такі види 
активності: фізичну - учасники переміщуються в аудиторії, пишуть, малюють, 
виконують психотехнічні вправи; комунікативну — слухачі ставлять запитання, 
обмінюються думками, беруть участь в обговореннях та рольових іграх; 
пізнавальну - учасники аналізують отриману інформацію, обговорюють 
проблеми, пропонують рішення тощо. 

Високий рівень активності викладач може підтримувати різними 
способами: за рахунок використання психотехнічних процедур, включення 
елементів змагання, застосування методів активного навчання тощо залежно від 
мети роботи (табл. 1). 

 
Таблиця 1. Методи і прийоми навчання залежно від мети активізації 

дидактичних процесів 
 

№  Мета Методи і прийоми навчання 

1 
Активізація 

сприйняття змісту 

Візуальне підкріплення міні-лекції, наради, 
використання засобів навчання, роздавальних 
матеріалів (опорний конспект, робочий зошит), 
статистичні дані, фото, відеозаписи, кількаразове 
повторення, евристична бесіда 

 2 
Активізація 

взаємодії 

Робота в парах, малі групи, інтерв’ю, прес-
конференція, дискусія, вправа-опонент, симуляції, 
ігри 

3 
Активізація 

пошуку ідей 

SWOT-аналіз, робота з реальними 
документами, аналіз складання документів, 
«мозкова атака», ранжування ідей і показників, 
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симуляції, ігри 

4 
Активізація 

оброблення даних та 
вирішення завдань 

Експертні групи, номінальні групи, гуртки 
якості, робота з картками, створення плаката 
«метаплан» 

5 
Активізація 

індивідуальної 
роботи та презентації 

Підготовка письмового звіту, підготовка 
індивідуальної презентації. Виокремлення новизни 
змісту, ідеї, проекту. Використання засобів 
візуального підкріплення 

 
Вибір відповідних методів для проведення тренінгу є найважливішим 

фактором його ефективності. Досвід показує, що саме виконання учасниками 
завдань із використанням різних методів — це той контекст, який залишається 
в пам’яті для відкладеного відтворення — «те, що було зроблено, і як було 
зроблено». Тренінгові форми роботи можуть ґрунтуватися на використанні 
одного основного методу (наприклад сюжетної гри) або кількох різних (міні-
лекція, дискусія, кейс-метод, управлінська гра).  

Для формування професіоналізму майбутнього менеджера можливе 
використання методу конкретних ситуацій (МКС). Метод широко й ефективно 
використовують у західній практиці бізнес-освіти, й українська освітня галузь, 
приєднуючись до міжнародної європейської системи стандартів, також активно 
залучається до роботи за цією методикою навчання. 

Одним із найповніших визначень МКС є те, що запропоновано у виданні, 
присвяченому історії та застосуванню цього методу для підготовки менеджерів 
та юристів в Гарвардській школі бізнесу: «Це метод навчання, коли студенти і 
викладачі (instructors) беруть участь у безпосередніх дискусіях щодо проблем 
або ситуацій (cases) у бізнесі.  У 1910 професор Копленд (Copeland) став 
першим використовувати метод студентських дискусій за підсумками аналізу 
конкретних ситуацій з життя бізнесу. Приклади ситуацій зазвичай готуються в 
письмовому вигляді як відображення актуальних проблем бізнесу, вивчаються 
студентами, потім обговорюються ними самостійно, що дає підґрунтя для 
спільних дискусій і обговорень в аудиторії під керівництвом викладача. Тож 
МКС охоплює спеціально підготовлені навчальні матеріали та спеціальну 
технологію (technigues) використання цих матеріалів у навчальному процесі».  

Формування професіоналізму майбутніх менеджерів в результаті 
специфіки МКС як переважно практичної діяльності значною мірою 
відрізняється від наявних процесів передавання знань у традиційних галузях 
природничих і гуманітарних наук. Ця відмінність стосується головного – цілей 
навчання. Основна ідея цього методу стосовно підготовки менеджерів – як 
управлінців ґрунтується на тому, що управління – це скоріше поведінка, 
навички, уміння, а не просто знання. Найкращий засіб розвитку цих якостей – 
тренування шляхом моделювання діяльності (подібно до спортсмена чи 
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артиста). Для досягнення управлінської майстерності роль зазначених факторів 
різко зростає.  

Досвід як основа навчання вимірюється в управлінні не стільки часом 
перебування у «статичному стані» (стаж, кількість років тощо), скільки 
«динамічними» характеристиками. У цілому управлінський досвід можна було 
б визначити як суму прийнятих рішень. Незважаючи на такий кількісний вираз, 
досвід у даному визначенні отримує більш якісний зміст. Для тих, хто бажає 
навчитись управляти, досвід важливий, до того ж як свій, так і чужий. МКС у 
цьому разі допомагає, з одного боку, описати чужий досвід, а з іншого - 
«програти» й відпрацювати свій. Збільшення управлінського досвіду за 
допомогою цього методу в умовах навчального процесу дає змогу робити це 
безболісно як для тих, хто навчається, так і для самого бізнесу. 

Спираючись на світовий досвід використання МКС в освіті, можна 
стверджувати, що він сприяє формуванню таких якостей майбутнього 
менеджера, які потрібні ринковому демократичному суспільству (табл. 2). 
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Таблиця 2. Вплив МКС на формування професійних якостей менеджера 
 

Якості  Їх характеристика Вплив МКС на їх формування 

Здатність 
приймати 
рішення 

Уміння створювати і приймати 
моделі конкретних дій 

Зіставлення й оцінка переваг і 
вад різних ситуацій. 

Виокремлення логіки 
розвитку ситуації 

Якості 
спеціаліста 

Їх характеристика Вплив МКС на їх формування 

Здатність до 
навчання 

Здатність до пошуку нових 
знань, опанування вмінь і 
навичок самоорганізації 

навчання 

Постійний пошук нової 
інформації в процесі аналізу 

ситуації, особливо в процесі її 
розвитку 

Системне 
мислення 

Здатність до цілісного спри-
йняття об’єктів у їхньому 

структурно-функціональному 
виразі 

Різнобічне осмислення си-
туації 

Самостій-
ність та 

ініціативність 

Уміння індивідуально роз-
робляти й активно 

реалізовувати рішення 

Висока індивідуальна 
активність у ситуаціях 

невизначеності 

Готовність 
до змін 

Бажання і здатність швидко 
орієнтуватися в ситуації, яка 

змінюється, адаптація до нових 
умов 

Відпрацювання поведінки в 
швидкозмінних ситуаціях 

Комерційна й 
ділова 

орієнтація 

Орієнтація на продуктивну 
діяльність, досягнення 

практичного результату 

Постійний пошук відповіді 
щодо практичного результату 

в ситуації 

Уміння 
працювати з 
інформацією 

Здатність до пошуку 
інформації, її аналізу, 

переробка її з однієї форми 
подання в іншу 

Постійний пошук, 
виокремлення, класифікація, 
групування, аналіз і подання 

інформації 
Наполегли-

вість і 
цілеспрямо-

ваність 

Уміння обстоювати свою 
думку, переборювати протидію 

з боку партнерів 

Уміння аргументувати й 
обстоювати свою думку при 

вирішенні конкретної 
проблеми 

Комунікатив
ні вміння 

Володіння словом 
(вербальним) і невербальними 
засобами спілкування, уміння 

налагоджувати контакт, 
справляти гарне враження на 

партнерів 

Чітке, зрозуміле 
висловлювання своєї позиції, 

уміння слухати й розуміти 
співрозмовника 

Проблемніст
ь мислення 

Здатність бачити проблему 
Пошуки проблеми. Визначати 

її основні характеристики 
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Конструктив-
ність 

Здатність пропонувати моделі 
розв’язання проблем 

Пошук способів вирішення 
проблеми в кейсі 

Етичність 

Володіння етичними нормами 
й навичками моральної 
поведінки в умовах ко-

лективної взаємодії 

Постійна колективна 
взаємодія, конкуренція 

 
Навчальний тренінг забезпечує якісне формування професіоналізму 

майбутнього менеджера; оволодіння уміннями та навичками професійного 
самовдосконалення; сприяє формуванню економічної і професійної культури, 
ціннісних орієнтацій, розвитку особистісних та професійних якостей майбутніх 
фахівців та є невід’ємною складовою професійної підготовки майбутніх 
менеджерів в економічному університеті.  
 

 Калмиш Ю.Ф. 
  викладач іноз.мови ЕПК ЗНУ 

ОВОЛОДІННЯ ІНТОНАЦІЄЮ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ 
ФОНЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У СТУДЕНТІВ 1 КУРСУ ВНЗ 

 І-ІІ РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ 

Навчання іншомовної фонетики на заняттях з іноземної мови є дуже 
складним та багатогранним процесом, метою якого є навчити учнів основам 
фонетики та інтонації мови, яка вивчається. Проблема фонетики та інтонації є 
досить актуальною як у вітчизняній методиці, так і за кордоном, але не всі 
аспекти розкриті повною мірою та на належному рівні. Досі залишається багато 
відкритих та дискусійних питань, які пов’язані із методами навчання матеріалу, 
вправами та використання нових вправ ігрового характеру на заняттях з 
іноземної мови. Актуальність проблеми та наявність лакун у вивченні інтонації 
та деякого фонетичного матеріалу зумовили вибір теми дослідження.  

Метою дослідження було встановити та виявити на практиці, які вправи є 
найбільш ефективними у навчанні інтонації в іноземній мові 

Отже, по-перше треба розібратися з тим, що ж таке фонетична 
компетенція, фонетична (фонологічна) компетенція – це здатність сприймати 
і відтворювати звукові одиниці мови у певному контексті з використанням 
відповідного наголосу, ритму та інтонації. 

Навчання фонетичного матеріалу в ВНЗ - це складний і багаторівневий 
процес. У ході навчання студенти мають засвоїти: 
1) Звуки іноземної мови: голосні та приголосні. студенти мають бути здатні 
вимовляти ці звуки як окремо,так і в певному контексті та лексичному 
оточенні. 
2) Деякі особливості звуків в іноземних мовах у порівнянні із тими, які існують 
у рідній мові, такі, наприклад, як: 
- англійські голосні відрізняються у якості та довготі вимови, тоді як в 
українській мові довгота та якість звуку не  мають ніякого значення ; 
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- так, в англійській мові немає палатальних приголосних , але якщо вони все-
таки палаталізуються, то це ніяк не впливає на значення слова, тоді як в 
російській мові це дуже важливо.  

Наприклад : Рос. Конь-кон, банка- банька Англ. like [l’aik]-[laik] . 
3) Наголос у слові, реченні, мелодика (підняття чи падіння тону). Студенти 
мають бути здатні ділити речення на синтагми та вміти інтонувати. 
Наприклад: I 'don’t 'know what his 'native `language is.  

Інтонація являє собою комплекс просодичних засобів, складну єдність 
таких компонентів, як мелодія, фразовий та логічний наголос, ритм, тембр, 
темп паузація. Умови навчання іноземної мови в закладах ВНЗІ-ІІ рівнів 
акредитації  обмежують завдання навчання інтонації оволодінням її основними 
компонентами, а саме: 
- мелодією;  
- фразовим та логічним наголосом (останній має вирішальне значення для 
спілкування);  
-  паузація при нормальному темпі мовлення.  

Отже, які проблеми та труднощі можуть виникнути  у студентів у процесі 
оволодіння іншомовною інтонацією: 
1) Відсутність інтонаційної моделі в рідній мові і складність у її адаптації. 
2) Наявність різкого переходу від висхідного та низхідного тонів.  
3)  Неможливість сполучення певних звуків або літер у єдині словосполучення 
та синтагми, через їх складність, що загалом впливає на якість інтонації. 
4) Проблеми з лексичним матеріалом. Тут мається на увазі те, що учень, 
читаючи певний текс або речення, натрапляє на невідомі слова, які призводять 
до незапланованої паузи, невірної вимови, а також загальної втрати інтонації.  

Для того, щоб сформувати правильну фонетично-інтонаційну 
компетенцію у студентів першого курсу ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації 
використовуються такі вправи: 
А) вправи на прослуховування( рецепцію)  
Б) вправи на  відтворення ( репродукцію)  

До першої групи належать:  
1) Вправи на впізнавання нового звука Наприклад, вірш на звук[ аі ]  : 
 My kite is white/My kite is light/And it can fly/High in the sky  
2) Вправи на диференціацію звуків: 1.1.прослухайте пари слів і визначте чи 
однакові в них: 
а)перші приголосні звуки; 
б) останні приголосні звуки; 
в) голосні в середині слова тощо 
а) thick – this;          б) that – those;           в) thought – thin 
1.2.Прослухайте інтонеми (інтонаційні моделі) та позначте у зошиті лише ті, які 
мають питальну інтонацію. 
а) Why are you crying?/б) Stop looking at me, Mary!в)The morning was bright and 
clear.\ 

Другий комплекс вправ, які застосовуються -  це вправи на відтворення 
(або рецепродукцію). Ефективність вправ цієї групи значно зростає, якщо 
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перед репродукцією зразка студенти  мають змогу ще раз його почути, 
незалежно від того, чи вивчається новий матеріал, чи повторюється старий, уже 
засвоєний. Матеріалом для репродуктивних фонетичних вправ служать окремі 
звуки, звукосполучення, слова, словосполучення, фрази. 

У вправах можна навести такі приклади: 
1) Прослухайте слова ( словосполучення , фрази) із звуком […]. Повторіть їх, 
звертаючи увагу на … . ( Не комунікативна вправа на свідому імітацію нового 
звука, який передує слухання) 
2) Прослухайте декілька інтонаційних моделей із певною інтонацією. Повторіть 
їх, звертаючи увагу на … .   
3) Прослухайте пари інтонаційних моделей з певним тоном. Повторіть їх та 
зверніть увагу на різницю між інтонацією в таких реченнях у рідній мові  та 
іноземній, проаналізуйте. 
Особливим комплексом вправ, які використовуються,  є ігрові вправи. 

Треба навести приклади тих вправ, які можуть бути використані 
викладачем на заняттях з іноземної мови для тренування інтонації та фонетики. 
Отже: 
1) Після введення нових звуків скажіть студентами взяти аркуш паперу і 
зігнути його навпіл. Потім скажіть кожному студенту звук. Вони повинні 
написати його на внутрішній стороні листка, а на зовнішній – намалювати до 
цього звуку колір (який визначається студентами та викладачем заздалегіть).   
2) Напишіть звук на дошці, студенти  напишуть слова і фрази, які містять 
написаний звук, що на дошці.  
3)   Джазові римівки. Cookie Jar Chant. У ході яких студенти повинні не тільки  
правильно вимовляти звуки, але й дотримуватись певної інтонації відповідно до 
форми речення  
Class: Who took the cookie from the cookie jar? Sasha took the cookie from  
           the cookie jar. 
Sasha: Who me? 
Class: Yes, you. 
Sasha: Couldn’t be. 
Class: Then who? 
Sasha: Oleg. 
Class: Who took the cookie from the cookie jar? Oleg took the cookie from the 
cookie jar, etc. 

Отже, використовуючи такі вправи на заняттях, треба сказати, що 
найбільш ефективними є вправи на репродукцію, вони дали змогу швидше та 
ефективніше закріпити нові інтонаційні моделі, вони підходять як фонетичні 
розминки на початку кожного заняття. У середині або наприкінці заняття також 
слід використовувати ігрові вправи, які роблять фонетичний матеріал 
доступнішим та швидшим для запам’ятовування. 

Вивчення іноземної мови - це дуже складний процес у багатьох аспектах. 
Одним із таких складних аспектів є формування фонетичної та інтонаційної 
сторони. Для їх формування потрібне використання багатьох методик та вправ, 
при цьому завжди треба враховувати рівень учнів та складність матеріалу. 
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Козич І.В. 
к.пед.н., доц. кафедри педагогіки 
та психології освітньої діяльності 

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПРОФІЛАКТИКИ МІЖОСОБИСТІСНИХ 
КОНФЛІКТІВ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 

Система вищої освіти порівняно з іншими соціальними інститутами 
відрізняється розмаїттям функціональних, рольових, міжособистісних, 
міжгрупових взаємозв’язків. Вони складні, неоднозначні, тісно переплетені, 
іноді заплутані, оскільки охоплюють педагогічну, соціальну, психологічну, 
економічну, юридичну та багато інших сфер життєдіяльності. У такому 
розмаїтті стосунків стає неминучим зіткнення інтересів, настанов, думок, 
позицій, потреб людей. Ці зіткнення виявляються в конфліктах, котрі часто 
мають руйнівні (деструктивні) наслідки.  

Враховуючи соціальну значущість проблеми та недостатність наукових 
розробок, присвячених вивченню міжособистісних конфліктів в освітньому 
просторі вищого навчального закладу, було визначено тему даної роботи: 
«Педагогічні умови профілактики міжособистісних конфліктів у вищому 
навчальному закладі». 

Мета статті полягає в теоретичному обґрунтуванні педагогічних умов 
запобігання й розв’язання конфліктів у навчально-виховному середовищі 
вищого навчального закладу та експериментальній перевірці організаційного 
забезпечення процесу навчання у вищій школі, спрямованого на профілактику  
міжособистісних конфліктів.  

Аналіз літератури з проблеми дослідження показав, що конфлікт як 
розповсюджений феномен соціальної дійсності отримує своє трактування як у 
загальнонауковому, так і в галузевому аспектах. 

Проблема протиріч і конфліктів педагогічного процесу і засобів їх 
вирішення стала предметом дослідження ряду вчених: Л.С. Виготського, 
П.П. Блонського, М.О. Данилова, В.І. Загвязінського, І.Я. Лернера, 
О.М. Лукашенка, А.С. Макаренка, М.І. Махмутова, В.О. Сухомлинського, 
Н.О. Сорокіної, Н.Є. Щуркової та інших.  

Аналіз літератури та досвіду діяльності організацій показує, що всі 
конфлікти класифікують за причинами їх виникнення: 

-  конфлікт ролей - зіткнення різних соціальних ролей, які виконуються 
однією людиною або кількома людьми (групами, організаціями); 

- конфлікт бажань - зіткнення кількох бажань у свідомості однієї людини, 
зіткнення свідомостей кількох людей (груп, організацій) з приводу одного й 
того бажання; 

-  конфлікт норм поведінки – зіткнення цінностей, норм поведінки, 
життєвого досвіду під час взаємодії та спілкуванні людей (груп, організацій). 

Оскільке наше дослідження присвячено питанню профілактики 
міжособистісних конфліктів у вищому навчальному закладі, вважаємо 
доцільним розглянути конфлікти, притаманні освітньому простору вищого 
навчального закладу. 
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Конфлікти у вищій школі між викладачем та студентом були предметом 
вивчення багатьох дослідників. Так, В. І. Журавльов класифікував конфліктно-
стресові ситуації між викладачем та студентом у вищому навчальному закладі. 
Дослідник виокремлює конфлікти з викладачем з приводу розбіжностей в 
оцінці і самооцінці знань студентів, незнання викладачем свого предмету і 
читання лекцій “за допомогою папірців”, демонстративні факти безтактності 
викладача у формах необ’єктивності оцінок, суворості, інтриганства, мстивості, 
приниження; з приводу  використання застарілої методики, підміни критеріїв 
оцінки знань оцінкою відвідування занять; надмірного обсягу домашнього 
завдання, передача великої кількості навчального матеріалу на самостійне 
вивчення, погана організація навчального процесу в цілому [1, 86]. 

 Аналітика результатів ряду досліджень (В. І. Журавльов, Г. І. Козирев, 
М. М. Рибакова та ін.), дозволяє виділити нам деякі основні тенденції у 
визначенні джерел педагогічних конфліктів у вищому навчальному закладі і 
їхні типології. 

По-перше – це виділення в самостійний тип конфліктів, пов’язаних з 
поводженням учасників навчально-виховного процесу. Як вважає той же 
В. І. Журавльов, конфлікти дисципліни, факти негативного поводження можуть 
бути як неспровокованими, так і викликаними педагогічно непрофесійними 
діями викладачів. Погана організація студентського колективу, наказовий тон 
викладача часто провокує грубі порушення дисципліни студентами. 

По-друге, типологізація педагогічних конфліктів пов’язана з конфліктами 
міжособистісних взаємин. Багато вчених і педагогів вважають, що даний 
конфлікт виникає у сфері емоційно-суб’єктивного ставлення викладачів до 
студентів, у сфері їхнього спілкування в процесі педагогічної діяльності 
(М. М. Рибакова), через цільові настанови і ціннісні орієнтації  
(В. М. Афонькова, Н. І. Самоукіна, С. М. Березін). Ряд учених відносять до 
конфліктів взаємин і конфлікти на ґрунті боротьби за лідерство   
(М. Р. Бітянова, С. М. Березін, Н. І. Самоукіна), відкрите або замасковане 
порушення педагогічної етики (наприклад, етичні і позамежно-етичні 
конфлікти у В. І. Журавльова), серйозні помилки в тактиці взаємодії, 
дискримінацію у відносинах до окремих студентів [1, 89]. 

Правомірним є виділення деякими вченими типу педагогічного 
конфлікту, умовно названого «організаційним» або «структурним». Основним 
джерелом виникнення цього типу педагогічного конфлікту є недоліки в 
організації навчально-виховного процесу: відсутність наступності в змісті й 
організації навчання. С. М. Шурухт розглядає структурні конфлікти за 7 
підгрупами, виділеними відповідно до причин, їх ініціюючими: конфлікти, 
пов’язані з наявністю, обмеженням і розподілом ресурсів; конфлікти, 
обумовлені різним статусом учасників навчально-виховного процесу, їхніми 
розходженнями в правах; конфлікти, викликані наявністю усередині 
студентського колективу сформованих референтних груп, норми поводження й 
інтереси яких вступають у гострі протиріччя із суспільними нормами 
поводження й ін. [2, 38]. 
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Розробка організаційного забезпечення процесу навчання з метою 
профілактики конфліктів між суб‘єктами навчальної взаємодії у ВНЗ орієнтує 
нас на аналіз існуючого у педагогічній і конфліктологічній літературі кола умов 
профілактики конфліктів між суб‘єктами сумісної діяльності, у тому числі, 
навчальної діяльності. У зв‘язку із цим необхідним є розгляд досліджуваної 
дефініції «профілактика конфліктів». 

Отже, можна стверджувати, що профілактика конфліктів – це діяльність 
спрямована на: 

1) зменшення вірогідності виникнення конфліктів; 
2) виключення, або зведення нанівець вірогідності виникнення 

конфліктів; 
3) запобігання умовам, причинам, що створюють потенційні умови 

виникнення конфліктів; 
4) усунення причин конфліктів. 
Попередження міжособистісних конфліктів ми пов‘язуємо із 

організаційною функцією викладача, тому необхідно вирішити такі питання: 
Які «конфліктогенні зони» існують у процесі навчання у ВНЗ? Яким чином 
викладачі попереджають конфлікти із студентами? Чи створюються умови для 
профілактики конфліктів? 

Для виявлення «конфліктогенних зон» у процесі навчання у ВНЗ було 
проведено анкетування 50 студентів 1 та 3 курсів Запорізького національного 
університету філологічого факультету. Дослідження проводилось за допомогою 
анкетування (анкета авторська розробка). Наведемо декілька питань: В якому 
настрої Ви найчастіше відвідуєте заняття в університеті? Чи впливає форма 
заняття на Ваш настрій? 

1) Які ситуації у процессі навчальних занять  викликають у Вас 
хвилювання? 

2) Які дії викладача викликають у Вас почуття нетерпіння, 
роздратування? 

3) Що Ви розумієте під ситуацією «конфлікт із викладачем»?  тощо. 
Резюмуючи все вищезазначене, відзначимо, що конфліктні ситуації й 

конфлікти в процесі навчання у вищому навчальному закладі – явище 
об'єктивне й спостережуване. Більшість студентів були учасниками конфліктів і 
конфліктних ситуацій з викладачами. Об'єктами конфліктів виступають оцінки 
результатів навчальної праці; дидактичні помилки викладача (складність 
викладання, надмірний обсяг навчальних завдань, незнання свого предмета, 
читання лекцій по папірцях і т.п.); незабезпеченість навчального процесу 
дидактичними посібниками; особисті якості викладачів. Існуючі нормативні 
документи не забезпечують ефективну профілактику конфліктів між 
викладачем і студентами, тому що, по-перше, більшість студентів не знайомі з 
ними, по-друге – їхні положення мають досить узагальнений характер, і їх 
недостатньо для чіткої регламентації навчальної взаємодії на конкретних 
заняттях.  
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ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ В СУЧАСНІЙ ТЕОРІЇ ВИХОВАННЯ  

Проблемі цінностей та сенсу життя належить важливе місце у всіх 
філософіях, релігіях, творах художньої літератури, педагогічних течіях. 
Гуманістичні цінності – доброта, патріотизм, милосердя, працелюбність, 
щирість та вірність мають першорядне значення серед особистісних якостей 
людини. Ці якості необхідні кожній людині в суспільстві для того, щоб 
узгоджувати власні потреби і прагнення із потребами і прагненнями оточуючих 
людей. 

Згідно з філософією цінностей, сутність людини може бути представлена 
системою цінностей, що склалася у неї, спонукає до дій і стає головним 
орієнтиром у виборі цілі власної діяльності. Така система цінностей 
складається, з одного боку, залежно від оточуючої дійсності, з другого, – від 
соціальної сутності людини та її залежності від духовно-моральних, 
економічних і політичних суспільних відносин, а з третього, – від зв’язку 
людини з надособистісними, загальносвітовими, вищими духовними 
цінностями, що існують трансцедентально. 

Важливим поняттям у вивченні проблеми цінностей є поняття ціннісні 
орієнтації, зокрема взаємозв’язок цінностей та ціннісних орієнтацій. Термін 
“ціннісні орієнтації ” частіше вживається в соціальній психології і означає: 1) 
ідеологічні, політичні, моральні, естетичні та інші основи оцінок суб’єктом 
навколишньої дійсності, а також орієнтації в ній; 2) спосіб диференціації 
об’єктів індивідом за їх значущістю [1, 2]. 

Ціннісні орієнтації – вибіркова, відносно стійка система спрямованості 
інтересів і потреб особистості, зорієнтована на певний аспект соціальних 
цінностей. Ціннісні орієнтації формуються в процесі соціального розвитку 
індивіда, його участі в трудовому житті. Виховання людини можна розглядати 
як керування становленням або зміною її ціннісної орієнтації [4]. 

Розбіжності в поняттях цінності та ціннісні орієнтації полягають у тому, 
що цінність – об’єктивна, ціннісна орієнтація – суб’єктивна. Ціннісні орієнтації 
можна вважати суб’єктивними тому, що вони складаються під впливом 
свідомості індивіда. Ціннісні орієнтації формуються в процесі соціального 
розвитку індивіда, його участі в трудовому житті. Керування становленням або 
зміною ціннісної орієнтації, а також трансформацію цінності у ціннісну 
орієнтацію можна розглядати як процес виховання людини (В.Г. Алексєєва, 
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Л.М. Архангельський, Ф.Е. Василюк, С.У. Гончаренко, О.Г. Здравомислов, 
Є.Б. Манузина, О. Норов, К. Роджерс, В.А. Ядов). 

Багато дослідників розуміють ціннісні орієнтації як установку 
особистості на ті або інші цінності матеріальної і духовної культури 
суспільства. Вони вважають, що ціннісні орієнтації являють собою 
найважливіший компонент структури особистості, який визначає її поведінку і 
відношення до навколишнього світу. 

Ціннісна орієнтація також визначається як найважливіший елемент 
внутрішньої структури особистості, закріплений життєвим досвідом індивіда, 
усією сукупністю його переживань, які відокремлюють значиме, істотне для 
даної людини від незначного, несуттєвого.  

Реалізація людиною ціннісної орієнтації також залежить від внутрішніх 
та зовнішніх суспільних відносин, економічної та соціально-політичної будови 
суспільства, системи цінностей такого суспільства, матеріальних і духовних 
благ, перспектив подальшого суспільного розвитку. 

Так, у багатьох філософських концепціях виділяються абсолютні та 
відносні, об’єктивні та суб’єктивні, ідеальні та реальні, індивідуальні та 
соціальні, зовнішні та внутрішні цінності. 

Інший підхід характеризує ціннісні орієнтації особистості як, 
непов’язаний з актуальним напруженням чи ситуацією, аспект мотивації, що 
співвідноситься з культурними або особистісними стандартами  

Ще один підхід визначає орієнтацію як цілу систему установок, у світлі 
якої індивід сприймає ситуацію і обирає відповідний спосіб дії [6]. Орієнтації, 
спрямовані на соціальні цінності, називаються ціннісними орієнтаціями. 

Отже, аналіз наукових джерел дозволяє зробити узагальнення поняття 
“ціннісні орієнтації ”, а саме: 

Ціннісні орієнтації – це порівняно стійкі відношення людини та 
сукупності матеріальних, соціальних, духовних благ, ідеалів, що виступають у 
якості предметів, цілей та засобів, для задоволення потреб життєдіяльності 
людини. 

Ціннісні орієнтації також виконують певні соціальні функції, а саме: 
прилучають людину, до системи норм і цінностей відповідного соціального 
середовища;  сприяють самоствердженню особистості та реалізації її талантів;  
забезпечують систематизацію знань, норм та стереотипів людини, сприяють 
гармонізації її внутрішнього світу. 

Так, існує підхід до цінності як до феномена, що виникає в об’єктно-
суб’єктному відношенні. Цінність розуміється як значення об’єкта для суб’єкта, 
а її оцінка стає емоційно-інтелектуальним виявленням цього значення 
суб’єктом. Визначається розходження між цінністю і предметом як носієм 
цінності, вказуються основні цінності: правові, політичні, релігійні, естетичні; 
моральні, екзистенціальні і художні. Істотним є визначення двох рівнів 
моральних цінностей – міжособистісного та індивідуально-колективного. 

Цінності, об’єктом і суб’єктом яких є представники людського 
суспільства, відносять до моральних. 
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Формування моральних цінностей розглядають як ряд психічних процесів 
особистості – від формування потреб і мотивів, цілей та оцінок до формування 
якостей моральної особистості. Треба зважати на те, що цінності спочатку 
віддзеркалюються суб’єктивно, а потім набувають об’єктивного значення. Зміст 
цінності визначається потребою, бажанням, інтересом, моральною оцінкою, 
важливою стороною якої є емоційне переживання. При цьому важливе ціннісне 
ставлення, яке не виникає лише при об’єктивній значимості явищ. Суб’єкт має 
оцінити явище, усвідомити його важливість в системі ціннісних понять. Тому 
такі загальнолюдські моральні цінності, як благо, істина, краса, свобода, щастя 
у проекції на свідомість людини стають особистісними характеристиками. 
Оцінка, ціннісні диспозиції, мотиви складають ціннісне ставлення, внаслідок 
усвідомлення цінностей у людини формується ціннісно-оціночне судження, яке 
закріплюється у вигляді певної соціальної норми. Незадоволена свідомість 
створює ціннісні ідеали, які виступають збудниками людської діяльності [3]. 

Таким чином, термін “ цінність ” належить до загальнонаукових понять і 
є однією з базових категорій осмислення процесів соціального буття та 
розвитку особистості. Об’єктивний характер та гуманістична природа 
цінностей підтверджується розвитком філософського та педагогічного знання, 
яке постійно удосконалює наукове розуміння феномена особистості та 
суспільних відносин. Ціннісні орієнтації мають суб’єктивний характер і 
виступають як компонент структури особистості та показник рівня розвитку її 
свідомості. Вони формуються в процесі соціального розвитку і професійної 
діяльності, узагальнюючи знання та досвід, накопичені особистістю в процесі 
життя. Ціннісні орієнтації вмотивовують, об’єднують та спрямовують думки і 
почуття людини, допомагаючи вирішенню багатьох життєво важливих питань. 
Це зумовлює необхідність дослідження ціннісно-смислових орієнтирів 
особистості у сфері освіти з метою подальшого удосконалення процесу 
гуманістичного виховання.  
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ 
ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Корінні перетворення, події в наший країні в останні десятиліття в різних 
аспектах життєдіяльності людей, привели не тільки до змін в економічних і 
політичних сферах життя суспільства, але і значною мірою соціокультурній 
ситуації в цілому. Багато духовних, етичних ціннісних орієнтирів і установки, 
які впродовж не одного сторіччя обумовлювали гармонізацію життя і 
діяльності людей, всю систему взаємин людини зі світом, виявилися 
втраченими.   

У цілому, проблема вивчення ціннісної сфери особистості в даний час 
набуває все більш комплексного характеру, будучи предметом вивчення різних 
наук, і є важливою галуззю досліджень, розташованою на стику різних галузей 
знання про людину. 

Таким чином, цінності як предмет психологічного дослідження займають 
місце на перетині двох великих наочних областей: мотивації і світоглядних 
структур свідомості.  

У зв'язку з цим примітна точка зору М. Рокича, який визначає цінності як 
стійке переконання в тому, що певний спосіб поведінки або кінцева мета 
існування переважно з особистої або соціальної точок зору, чим протилежний 
або зворотний спосіб поведінки, або кінцева мета існування.  

М. Рокич виділяє дві основні групи цінностей: цінності-цілі (термінальні 
цінності)  і цінності-засоби (інструментальні цінності), кожна з яких володіє 
своїми характеристиками.  

Термінальні цінності – переконання в тому, що якась кінцева мета 
індивідуального існування з особистісної або суспільної точок зору заслуговує 
того, щоб до неї прагнути. При цьому вони носять стійкіший характер, ніж 
інструментальні, причому для них характерна менша міжіндивідуальна 
вариативность, тобто вони схожі у більшості людей.  

Інструментальні цінності – переконання в тому, що якийсь образ дій є з 
особистісної і суспільної точок зору переважним в будь-яких ситуаціях.  

Особливе місце в дослідженні проблеми професійної підготовки 
студентів педагогічних навчальних закладів у сучасних умовах займають 
питання, пов'язані з формуванням і розвитком особистості студента. Одним із 
значущих компонентів процесу професійної підготовки стає розвиток ціннісної 
сфери майбутнього педагога.  

Ціннісне ставлення до професійної діяльності формується в процесі 
проживання майбутнім педагогом певної системи загальнолюдських цінностей, 
які синтезують педагогічні цінності і цінність самої педагогічної діяльності. 
Ціннісне ставлення до педагогічної діяльності у майбутнього педагога 
проявляється через зміну його внутрішньої позиції як основи регулюванні 
спрямованості особистості. При цьому проблема ціннісного ставлення до 
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педагогічної діяльності є проблема цінності цього відношення (М.С. Каган). Як 
психолого-педагогічний феномен вона пов'язана з інтересами, мотивами, 
потребами, розвитком ціннісної сфери студентів як джерелами особистісного та 
професійного сенсу у педагогічній діяльності. Специфіка і особливість 
ціннісного ставлення до педагогічної діяльності визначається не суб'єкт - 
об'єктними зв'язками, а міжсуб'єктними відносинами, у яких вона і 
реалізується.  

Педагогічна діяльність, в якій би формі вона не протікала - це складна за 
функціональною структурою та психологічним змістом праця, яка потребує від 
педагога прояву всіх властивостей і характеристик його особистості. 

Не дивлячись на те, що для будь-якого кваліфікованого спеціаліста 
необхідні глибокі знання, для педагогічної діяльності особливо важливі 
професійно значущі особистісні якості. Становлення педагога – це в першу 
чергу формування його як особистості і лише потім – як професійного 
працівника, що володіє спеціальними знаннями в певній галузі педагогічної 
діяльності. Діяльність педагога різнобічна, гуманна і змістовна, вона потребує 
ґрунтовної підготовленості і має багато вимірів. 

Педагогічні цінності являють собою норми, що регламентують 
педагогічну діяльність і виступаючі як пізнавально-діюча система, яка служить 
посередньою і сполучною ланкою між сформованим суспільним світоглядом в 
галузі освіти і діяльністю педагога. Вони об'єктивні, тому що складаються 
історично в ході розвитку суспільства, системи освіти і фіксуються в 
педагогічній науці у вигляді ідей, концепцій, теорій. При цьому, відмітною 
особливістю педагогічних цінностей, на думку З.І. Равкіна, є те, що, маючи 
приналежність до конкретної епохи, вони мають здатність на новому витку 
історичного руху набувати нового змісту, вступати в контакт з цінностями 
наступного періоду [3].  

Формування у студентів, майбутніх педагогів, ціннісного ставлення до 
педагогічної діяльності - складний процес, який, реалізується за допомогою 
різних психологічних механізмів: інтеріоризації, ідентифікації, інтерналізації.  

На початковому етапі навчання у ВНЗ, студенти досить часто не 
уявляють собі сенсу і цінності педагогічної професії. Отримання освіти вони 
найчастіше пов'язують з наявністю диплома, розширенням знань з певних 
дисциплін, зустрічаються і ті, хто оволодіння педагогічної спеціальністю 
взагалі не співвідносять з майбутньою професійною діяльністю. У такого 
контингенту професійні смисли або відсутні, або носять вузько спрямований 
характер. Тому, підготовка студентів до майбутньої професійної діяльності 
повинна включати в себе цілеспрямовану роботу з побудови у них ієрархії 
професійних смислів [7].  

Особлива увага повинна приділятися закріпленню ціннісних орієнтацій. 
Для того щоб ціннісна орієнтація стала властивістю особистості, людина 
повинна багато разів осмислити сутність ціннісної орієнтації, постійно, 
варіативно реалізовувати її в діяльності та поведінці. Повернення до ціннісної 
орієнтації в різних життєвих і професійних ситуаціях дає можливість 
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простимулювати її здатність актуалізуватися в сформованих соціокультурних 
умовах.  

Актуалізація потенційної ціннісної орієнтації може проходити як 
усвідомлено, так, і не усвідомлено в умовах певної зовнішньої і внутрішньої 
необхідності.  

При цьому, процес формування і становлення ціннісних орієнтацій 
студентів у своїй структурі містить ряд компонентів: цільовий компонент, 
змістовний компонент, процесуально - діяльнісний компонент та оціночно-
результативний компонент [1].  

До дієвих засобів формування професійно-ціннісних орієнтацій у 
студентів ВНЗ, майбутніх педагогів, на думку Н.Н. Нікітіної, так само можливо 
віднести проведення тренінгових занять, з метою сприяння їх особистісному і 
професійному саморозвитку.  

На сьогоднішній день не існує загальноприйнятого визначення поняття 
«тренінг», що призводить до різнобічного тлумачення методу і позначенню цим 
терміном різних прийомів, форм, методів і засобів, що використовуються в 
психологічній практиці.  

Г.Н. Ковальов відносить тренінг до методів активного соціального 
навчання як комплексного соціально-дидактичного спрямування.  

Тренінг особистісного розвитку – різновид тренінгу, спрямованого на 
вдосконалення особистісних якостей та самосвідомості людини, що, в 
кінцевому рахунку, повинно сприяти оптимізації його поведінки та 
самореалізації. У контексті вирішення проблем професійного становлення 
особистості, дана мета конкретизується через розгляд основних аспектів 
(включаючи і ціннісно-смисловий компонент) професійної діяльності. Таким 
чином, в процесі і в результаті проведення тренінгових занять учасники 
реалізують низку значущих потреб: потреба в самоповазі, в цілісності «Я», 
визнання з боку інших людей та ін., що створює основу для визначення 
перспектив професійного та особистісного саморозвитку. Саморозвиток, у свою 
чергу, припускає процес активної, послідовної, позитивної якісної зміни 
особистості, що є результатом його власних зусиль. Крім того, саморозвиток 
розглядається і як діяльність особи, спрямована на зміну (у плані 
вдосконалення або корекції) вже існуючих психічних і особистісних 
властивостей, наприклад, мислення, уваги, емоційної сфери, загальних і 
професійних здібностей [2].  

Для вивчення рівня сформованості окремих компонентів ціннісного 
відношення до професійної діяльності у студентів, що беруть участь в 
експерименті, нами були проведені дослідження з використанням відібраних 
діагностичних методик.  

Представлена програма тренінгових технологій особистісного і 
професійного саморозвитку, була направлена на інтенсифікацію процесу 
формування ціннісного ставлення до професійної діяльності у студентів як 
основи їх професійно-особистісного саморозвитку.  

Отримані результати з використанням методів статистичної обробки 
даних дозволили констатувати, що у студентів експериментальної групи, що 
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брали участь в реалізації програми тренінгових технологій, рівень 
сформованості окремих компонентів ціннісного ставлення до професійної 
діяльності значно вищий, ніж в контрольній групі.  

Ціннісне ставлення до професійної діяльності формується в процесі 
проживання майбутнім педагогом певної системи загальнолюдських цінностей, 
що синтезують педагогічні цінності і цінність самої педагогічної діяльності. 
Ціннісне ставлення до професійної діяльності у майбутнього педагога 
виявляється через зміну його внутрішній позиції як основи регуляції 
спрямованості особистості. Специфіка і особливість ціннісного ставлення до 
педагогічної діяльності визначається не суб'єкт – об'єктними зв'язками, а 
міжсуб'єктними відносинами, в яких воно і реалізується.  

Формування ціннісного ставлення до професійної діяльності у майбутніх 
педагогів, повинно здійснюватися з урахуванням можливого впливу на даний 
процес чинників і умови, що відносяться як до категорії зовнішніх, так і 
внутрішніх. Серед позитивно впливаючих і надаючих дію зовнішніх чинників, 
нами як засіб досягнення мети був вибраний той, який пов'язаний з 
необхідністю використання в освітньому процесі ВНЗ активних методів і 
технології навчання. До подібних методів і технологій слід віднести проведення 
тренінгових технологій, направлених, перш за все на корекцію і розвиток 
існуючі системи відносин особистості. 

Як діагностичний інструментарій для оцінки дієвості програми 
тренінгових технологій використовувалися методики, направлені на оцінку 
рівня сформованості окремих компонентів ціннісного ставлення до професійної 
діяльності у майбутніх педагогів. Отримані з використанням методів 
статистичної обробки дані діагностичних досліджень дозволили встановити 
позитивну динаміку в рівні сформованості даного виду ставлення у значної 
частини студентів експериментальної групи. У той же час, для студентів, що 
входили до складу контрольної групи і не брали участь в підготовці і 
проведенні тренінгових технологій, позитивна динаміка щодо предмету 
дослідження не спостерігалася практично по всім досліджуваним параметрам.  

 Таким чином, гіпотеза дослідження про те, що використання тренінгових 
технологій робить позитивний вплив на рівень сформованості ціннісного 
ставлення до професійної діяльності майбутніх педагогів підтвердилася.  
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ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ПРОБЛЕМИ САМОВИХОВАННЯ 

Зміни, які відбуваються у соціальному, політичному, духовному та 
економічному житті суспільства, загострили потребу в особистості, здатній 
свідомо та активно визначати спосіб свого життя, нести відповідальність за 
результати дій і вчинків, чітко визначатись у напрямках розвитку та 
вдосконалення. Лише зовнішніми впливами, до яких належить і виховання, 
цього досягнути важко. Необхідне опертя на внутрішні механізми розвитку 
особистості. 

Важливим фактором їхнього задіяння є самовиховання – свідома 
діяльність людини, спрямована на вироблення, удосконалення або зміну нею 
своїх якостей відповідно до соціальних та індивідуальних цінностей, 
орієнтацій, інтересів, що формуються під впливом умов життя і виховання. 
Завдяки самовихованню забезпечується свідоме сприйняття зовнішніх 
регулюючих факторів, а особистість стає активним суб’єктом свого творення.  

«Самовиховання – найважливіша перемога над собою», ‒ говорив 

відомий український педагог В.О. Сухомлинський. Якщо відкрити Педагогічну 
енциклопедію 1966 року, то ми знайдемо наступне визначення:«Самовиховання 
– це систематична та свідома діяльність людини, направлена на створення та 
удосконалення своїх позитивних якостей та подолання негативних. Суворе 
виконання самостійно прийнятих рішень, подолання труднощів в повсякденній 
діяльності, вимогливість до себе в малому та в великому сприяють 
самовихованню»[1, 769]. За півстоліття зміст терміну практично не змінився, 
але актуальність проблеми самовиховання та її дослідження значно зросла в 
сучасному суспільстві. 

Вивченням та дослідженням цієї проблеми займалися такі вчені як: Л.І. 
Рувинський, А.І. Кочетов, Ю.М. Орлов та ін.. Кожен з вчених мав власне 
бачення питання самовиховання. Пропонуємо розглянути деякі з них. 

Л.І. Рувинський в своїй роботі «Самовиховання особистості» дає 
визначення самовихованню, як діяльності людини з метою зміни своєї 
особистості. Таке розуміння самовиховання в найзагальнішому виді відображає 
два основних моменти, які складають його зміст: по-перше, робота над собою є 
особливого роду діяльність і, по-друге, самовиховання являється вищим рівнем 
самозміни, це свідома, ціленаправлена самозміна особистості. Він вважає, що 
однією з особливостей самовиховання особистості є різноманіття його форм, 
що самовиховання може бути систематичним та планомірним, але може бути і 
епізодичним. Остання має місце тоді, коли людина поставила за мету розвинути 
в собі певну рису, яку вона вважає позитивною, але не має програми цього 
розвитку, або, навіть, програми удосконалення своєї особистості в цілому. На 
думку Л.І. Рувинського, «найвищий етап самовиховання – комуністичне 
самовиховання, яке характеризується суспільно цінною позитивною 
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направленістю роботи людини над собою з ціллю найбільш успішної участі в 
будівництві комуністичного суспільства, високою свідомістю та всестороннім 
розвитком особистості»[2, 13]. Проте, комуністичні ідеї суспільства зі сплином 
часу вже не є такими актуальними на сьогоднішній день. 

Наступна джерело, на яке потрібно звернути увагу, праця Ю.М. Орлова 
«Самопізнання та самовиховання характеру». В ній говориться про те, що 
самовиховання повинно починатися з самопізнання. «Самопізнання 
проводиться не за ради пошуку чистої істини, а для конкретних цілей, зокрема 

для самовиховання, тобто формування самого себе згідно зі своїми намірами»,‒ 

пише автор[4, 101]. На його думку, самовиховання – це не особливе заняття, 
яке обирає людина, так як вона обирає собі професію. Самовиховання – це 
конкретний тип відносин, вчинків, дій до самого себе і власного майбутнього з 
точки зору відповідності певному ідеалу. Яким я повинен бути? Щоб відповісти 
на це питання, потрібно пізнати себе. Самовиховання є необхідною умовою для 
людини, яка поважає себе, любить себе та піклується про себе. Але не можна 
під любов’ю до себе бачити егоїзм. Егоїст тим і відрізняється від люблячого, 
що він не в змозі любити себе і тим самим він не здатен любити інших. 
Найкращою стратегією і виховання і самовиховання являється стратегія 
любові. Адже, щоб займатися самовихованням, людина повинна старатися 
зробити себе кращою, удосконалюватися, не відноситися до себе байдуже, 
тобто любити себе. Самовиховання, на думку автора, це процес, який 
здійснюється постійно, в кожному вчинку, в кожній ситуації. 

Розглядаючи теоретичні  проблеми самовиховання, звернемося до праці 
А. І. Кочетова «Як займатися самовихованням», в якій розглянуто безліч питань 
пов’язаних  із самовихованням:  від самопізнання та особистого стилю життя  
до питань, які стосуються сімейного життя та ролі самовиховання в ньому[3]. 
Автор пише, що життя людини – це самопізнання та самовиховання. На його 
думку, самовиховання – це найвища форма самовдосконалення духовного світу 
людини, при якій функцію вихователя він виконує сам. Самовиховання можна 
визначити як ціленаправлений, наперед запланований розвиток своїх сил та 
здібностей в процесі своєї діяльності та спеціальних вправ, тренувань. Все, що є 
в людині: її розум, талант, фізична сила, воля – все це результат самовиховання, 
тобто наслідок різних форм участі кожного у власному психічному та 
фізичному розвитку. Головна функція самовиховання – це прискорення, 
інтенсифікація психічного і фізичного розвитку. Кочетов А.І. вважає, що 
людина, яка не зможе жити з повною напругою сил в юнацькі та студентські 
роки, втрачає шанс стати сильною духом та талановитою людиною. 

З усього вище сказаного, виходить те, що самовиховання – це 
цілеспрямована свідома, систематична діяльність особистості з метою 
вироблення в собі бажаних позитивних рис й усунення негативних. Головною 
метою самовиховання на сучасному етапі є досягнення вихованцем згоди із 
самим собою, пошуку смислу життя, самоактуалізація і самореалізація 
потенційних можливостей та активне самоутвердження у суспільному житті. 
Мотивами самовиховання є життєві устремління вихованця, потреба діяти 
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згідно з нормами загальнолюдської моралі та професійними вимогами, 
розуміння необхідності переборення труднощів особистісного і професійного 
характеру. 

Як будь-якому процесу, самовихованню притаманні певні етапи. До них 
належать: 

- самопізнання: вивчення себе як особистості; 
- самоутримування: утримування себе від негативних думок, дій, вчинків, 

поведінки шляхом самонаказу на стримування, самовідмови в разі 
нестриманості і нездійснення наміченого; 

- самопримушування:  примушування себе до здійснення позитивних дій, 
вчинків, добрих справ. 

Самовиховання здійснюється в різних сферах: інтелектуальній, морально-
вольовій, духовно-культурній, фізично-гігієнічній. Організація самовиховання 
здійснюється на засадах органічності (процеси виховання і самовиховання 
мають бути взаємопов’язані), добровільності, довіри, цілеспрямованості. 

Щоб отримати бажаний результат і наблизити свій реальний образ до 
ідеалу, слід уміти керувати власним розвитком. Це означає насамперед уміння 
взяти на себе відповідальність за власне життя. Перекладаючи цю 
відповідальність на інших, людина потрапляє в залежність від них, і її розвиток 
сповільнюється. 

Моє особисте бачення цієї проблеми полягає в тому, що самовиховання 
для сучасної, освіченої людини, є таким же  необхідним, як повітря, яким ми 
дихаємо. Особливо це стосується тих людей, чиї професії безпосередньо 
пов’язані з навчанням та вихованням інших. Адже, основним завданням 
майбутнього вчителя фізичної культури  є вдосконалення професійно значущих 
якостей особистості: розширення світогляду, збереження і зміцнення 
професійного здоров’я, підвищення рівня методичної підготовки, формування 
своєї духовної культури, педагогічного мислення, творчості тощо. 

Отже, самовиховання – це один із різновидів людської діяльності, важка 
робота над собою. Її ефективність залежить від цілеспрямованості людини, 
наявності у неї стійкої мотивації, позитивних установок, правильного вибору 
методів самовдосконалення, систематичності зусиль і постійного 
самоконтролю. Без самовиховання неможливе досягнення успіху в навчанні, 
педагогічній діяльності, сімейних стосунках і в житті загалом. 
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МОРАЛЬНО-ЕТИЧНИЙ АСПЕКТ У ПЕДАГОГІЦІ ВИХОВАННЯ 
СЕРЕДНЬОВІЧНОГО РИЦАРСТВА 

Актуальність теми. В наш час ми можемо почути вдосталь нарікань на 
моральне обличчя сучасної молоді. Згідно з теорією про циклічність історії на 
нашу думку потрібно повернутися до історичного минулого людства, щоб 
розібратися у цьому питанні. За приклад ми візьмемо, напевно, найбільш 
ідеальний образ з точки зору виховання та моральності з тих, що існує у 
суспільній свідомості, а саме середньовічне рицарство. Тому розібратися у 
проблемах виховання та морального обличчя рицарства, буде актуально, 
відносно спроби розв’язання питання сучасного стану моральності суспільства. 

Мета дослідження – провести комплексний аналіз виховання 
середньовічного рицарства, та провести його співставлення з тогочасною 
реальністю. 

Для початку розгляду цього питання необхідно навести одну цитату 
Платона – “Ні хто не стає гарною людиною випадково,” тобто саме виховання 
грає першочергову роль в побудові морального обличчя людини.  

Рицарство було однією з трьох основних соціальних станів 
середньовічного суспільства. Образ рицаря займав передове місце у культурі 
того часу. З поетичних та прозових творів до нас дійшли художні історії, що 
описують високі моральних рівень рицарства.  

Після народження хлопчика у сім’ї феодала, до семи років дитина 
знаходилась з матір’ю, а потім його життя перетворювалося на суворе 
випробування. Хлопець повинен був постійно тренуватись, вчитися плавати, 
гартувати витривалість, вивчати воєнну справу. Майбутній рицар також мав 
навчитись верховій їзді, полюванню, управлінню соколом. Пізніше полювання 
стане для рицаря одним з основних занять у вільний час.  

Через те що до кінця XIV ст. основою військового арсеналу буде 
слугувати холодна зброя, тому саме фізична підготовка була визначальною у 
такому поєдинку на полі битви. Обладунок рицаря складав близько 70 – 80 кг. 
Стає зрозумілим, що фізична підготовка має починатися з ранніх підліткових 
літ і мати великі навантаження. Абсолютно логічно, що вивченню грамоті 
надавалася другорядна роль. Оскільки майбутні рицарі, особливо в раннє 
середньовіччя, не мали можливості читати їх знання про світ формувалися з уст 
артистів. На думку Ф. Кардіні саме ірано-германський військовий комплекс 
став фундаментом для розвитку кінної армії Європи, яка еволюціонувала в 
середньовічне рицарство у класичному його розумінні. Особливу роль у цьому 
зіграли готи, які суттєво визначали долю Європи в ранньому середньовіччі. 
Різниця між варварською готською кіннотою та рицарством найбільш чітко 
проявлялася у наступному факторі виховання, а саме морально-етичному. 
Приблизно з X ст. формується рицарська етика, яка надала цьому військовому 
стану особливого та неповторного характеру. 



230 

Таким чином, ми поступово підходимо до морально-етичного аспекту у 
вихованні середньовічного рицарства.  

Домінуючою ідеологією у вихованні моральних якостей майбутнього 
рицаря було християнство. Воно глибоко проникало у їхню свідомість, ставало 
домінантним фактором, сенсом життя, основною ідеєю, мірилом легітимності 
вчинків на протязі всього життя. Одна з першочергових ідей які вкладались у 
молоді голови хлопчаків – це захист церкви навіть ціною власного життя. 
Взагалі, треба зазначити, що земне життя в цю епоху не мало високої ціни, бо 
воно було направлене виключно на підготовку до життя небесного. Цим самим 
церква забезпечила для себе сильну соціальну опору. Рицар повинен був знати 
святе письмо та суворо виконувати Хрестові заповіді.  

Другим важливим аспектом у вихованні рицарства – це було формування 
поваги та високих почуттів до прекрасного полу – так звана куртуазна любов. 
Суть її полягала в безкорисливій обітниці служіння, яку рицар приносив своїй 
коханій. Образ ідеальної жінки для середньовічного рицаря був обов’язковим 
елементом, показником високого рівня його духовності. Появою і 
становленням такого ставлення до жінки займалась, як правило, найбільш 
набожна дама замку. Там же майбутній рицар навчався писати романтичні 
вірші, описуючи високі почуття та ідеалізуючи свою даму серця. 

Неможливо оминути таке поняття, як кодекс рицарської честі. Це 
особливі норми поведінки які склалися у X – XI столітті, котрі були 
обов’язковими до виконання воїном, що називає себе рицарем. Ці рицарські 
правила призивали бути хоробрим, віддано служити сеньйору, допомагати 
слабким, бути щедрим та великодушним, любити і захищати свою батьківщину 
і звісно під знаменом християнства. До переможеного у чесному бою рицар мав 
відноситися з повагою. Загалом хлопців виховували в атмосфері того, що де б 
він не був, завжди має залишатися зразком справедливості і добра та боротися 
проти зла і несправедливості. 

Треба зазначити, що всі вище перелічені якості аж ніяк не були вигадкою 
письменників. Такі люди реально існували, ставши прекрасною середньовіччя. 
Навіть зараз коли намагаються підкреслити високий моральний образ людини, 
іі можуть ототожнювати з рицарем. Але щодо суцільності високоморальних 
якостей у процесі виховання та у реальному житті можна проявити сумніви. 

Християнство яке було домінантою всього процесу виховання майбутніх 
рицарів не вивчалося в повному обсязі. Як правило, юнаки навіть не знали про 
співчуття, милосердя, прощення, коли пропагували слово Боже у всьому світі. 
Але з дитинства хлопцям вкладали у голову ідеєю “священної війни проти 
невірних.” Майбутніх рицарів надихала мужність Хреста під час тортур над 
ним та мученицького розп’яття, що пробуджувало до ненависті за створене. І 
цьому є вдосталь прикладів. У монографії М.А. Заборова “Крестоносцы на 
Востоке” неодноразово описується які жорстокі насилля чинили європейські 
рицарі на Святій землі за для помсти і грабунку. Часто у вирі цих кровавих 
подій не було пощади нікому, чи то діти, чи старі, чи жінки. Але воїнів на такі 
вчинки штовхали не тільки особисті людські пороки. Церква організовувала 
цей похід під егідою повернення “Гробу господнього” та “очищення всіх 
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добровольців від гріхів”. Святий патріотизм та бажання спасіння неймовірно 
надихнуло суспільство, піднявши неймовірну ейфорію, прагнення очиститися 
виконавши святий обов’язав, навіть такою дорогою і жорстокою ціною.  

Рицарі в реальному житті далеко не завжди були такими ж ідеальними як 
у сучасній суспільній свідомості. Варто зазначити, що на жорстокість і насилля 
рицарі були здатні і без високих мотиваційних ідеалів. Прикладом тому може 
служити неймовірний за характером і розмахом грабунок та погром якій 
учинили хрестоносці під час Четвертого хрестового походу. Вирушивши під 
егідою захисту хрестової віри, вони безпринципно нищили центр східного 
християнства – величне місто Константинополь. 

Хоч формально рицарі мали виявляти повагу до всіх людей, але на 
практиці вони відрізнялися пихатістю та зневагою до непривілейованих станів 
суспільства. По відношенню до влади рицарів сучасники використовували 
термін – кулачне право, яке відмінно говорить само за себе. 

Треба також розуміти, що рицарі були людьми, які все життя проводили у 
виснажливих походах та кривавих боях. Тому психіка цих воїнів була не 
стабільною, вони могли швидко переходити від великої радості до 
несамовитого гніву. Зустріч з рицарем в такий момент звісно не передбачала 
нічого гарного.  

У свідомості рицаря виникав жорсткий конфлікт. З однієї сторони стояли 
Хрестові заповіді, кодекс честі та іншими моральними норми, що наповнювали 
та формували його у процесі навчання. З другої ж сторони від бачив жорстоку 
реальність, яка сильно відрізнялась від заповідей Спасителя, і умови життя які 
змушували жити інакше, відступаючи від моральних ідеалів. Можна сказати, 
що для багатьох рицарів формувалася прірва між кодексом честі та 
повсякденним життям. 

Не можливо оминути і любовного аспекту у житті рицарства. Рицар 
повинен був бути закоханий в прекрасну даму, служити їй, робити заради неї 
подвиги. Але треба зазначити, що церква з підозрою дивилася на любовні 
відносини між людьми, і намагалася поширити свій вплив і на цей особистісний 
аспект рицарського життя. На нашу думку, можна помітити вплив церкви більш 
детально аналізуючи рицарське кохання. Воно має досить ідеалізований зміст, 
що часто не відповідав реальності, мав лестивий та дещо нещирий характер. 
Мимоволі згадуються рядки з вірша видатного діяча англійського відродження 
Вільяма Шекспіра: 

Її очей до сонця не рівняли, 
Корал ніжніший за її уста, 
Не білосніжні пліч овали, 
Мов з дроту чорного коса густа. 
… І все ж вона – найкраща поміж тими, 
Що славлені похвалами пустими. 
Також ми вважаємо, що середньовічна любовна поезія переповнена 

ліризмом але позбавлена інтимності, яка з’явиться в епоху італійського 
відродження у творах Данте і Петрарки, і стане важливою відмінністю нової 
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літератури. На нашу думку, без інтимного аспекту у почуття до жінки стають в 
чомусь не природними та половинчастими.  

Формування такого способу прояву і реалізації свої почуттів мав дещо 
ритуально-церемоніальний характер, що породжувало формалізацію живих 
відносин. Етикетні форми у такому випадку можуть бути лицемірним 
прикриттям внутрішнього безкультур’я. 

Отже, ми можемо прослідкувати деяку невідповідність суспільного 
уявлення про рицарську мораль, морально-етичний аспект їх виховання з 
тогочасними реаліями. Але все ж таки ми маємо зазначити велику важливість 
для сучасності існування програми морально-етичного виховання рицарства та 
рицарського спадку загалом.  

Зараз в нашій країні йдуть жваві дискусії про формування національної 
ідеї. На нашу думку прикладом може послужити середньовічне рицарство, яке 
мало чітку, якщо можна так виразитись національну ідею. Головним 
цементуючим фактором середньовічного суспільства було християнство, яке 
змогло об’єднати і згуртувати населення Європи. Саме поняття християнський 
світ ставало консолідуючим фактором для боротьби зі спільними ворогами. Але 
рицарство крім загальноєвропейської християнської єдності відчувало і 
належність до своєї рідної землі та до свого сеньйора. Згодом це стане 
фундаментом для формування патріотизму та національної свідомості. 

Також на нашу думку важливим є спадок норм любовного життя 
рицарства. Вони зробили великий вклад і у сучасну європейську культуру. Були 
створені, урізноманітненні та структуровані культурні форми для прояву 
відносин між чоловіком і жінкою, а саме: любовна переписка, залицяння, 
різноманітні відтінки галантності, прояв ніжних почуттів і високої пристрасті, 
подарунки коханим, любовна музика і поезія. 

Отже, роблячи висновок в нашій роботі, можемо зробити ряд 
узагальнень. Виховання середньовічних рицарів мало сильний акцент на 
формування ідеального воїна, чесного, культурного і справедливого 
християнина, хоча далеко не завжди рицарі відповідали існуючим канонам. Але 
якщо взяти від рицарства все найкраще, що у ньому було, це може послужити 
гарним прикладом для виховання сучасної молоді на високому культурному, 
морально-естетичному та духовному рівні. 
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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ЕМОЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ «ВИКЛАДАЧ-
СТУДЕНТ» У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ У КЛАСИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ 

Процес реформування вищої освіти вимагає від викладача вміння 
переорієнтувати власну діяльність на розвиток особистості студента, зокрема, 
формування в нього необхідних для життя та професійної діяльності 
компетентностей. “Нині перед вищою школою стоїть дилема: або штампування 
функціонерів, або розвиток особистості. Від вибору в цій ситуації залежить 
місце і місія вищої освіти в суспільстві: у першому випадку вища освіта 
плестиметься позаду суспільства, у другому – забезпечуватиме його розвиток” 
[1, 251]. Лише за умови повноцінного особистісного розвитку в студентські 
роки молодий педагог зможе на практиці у школі реалізувати особистісно 
орієнтований підхід до своїх вихованців, стати для них другом, партнером, 
довіреною особою. Щоб навчання у ВНЗ допомогло студенту стати  яскравою 
та цікавою для учнів особистістю, потрібне його повноцінне включення в 
творчу результативну навчальну та особистісну взаємодію з масштабними 
особистостями, якими мають бути викладачі вищого навчального закладу.  

Нормативно-змістовим регулятором такої взаємодії має стати педагогічна 
етика як цілісно осмислена система поведінки викладача, що грунтується на 
моральних засадах. Педагогічна етика – це наука, що визначає сутність 
морально-психологічної сторони діяльності викладача ВНЗ та проявляється в 
його різноманітних моральних взаєминах зі студентами, колегами, що 
обумовлюються з одного боку характером соціально-економічних умов, з 
іншого – багатством і глибиною особистості самого викладача (М.Д.Шимін). 
Сучасна педагогічна етика проголошує головний принцип взаємодії викладачів 
та студентів – це суб’єкт-суб’єктна основа, що грунтується на діалозі учасників. 
Діалогічна взаємодія характеризується тим, що активно організуюче ставлення 
виявляється не лише до предмета спільної діяльності, а й до самого партнера по 
спілкуванню (І.Д.Бех). 

Взаємодія, як психологічна та педагогічна категорія, відноситься до 
базових категорій (О.М.Леонтьєв). Умови взаємодії передбачають активність 
обох сторін, хоча можлива різна міра її прояву. Взаємодія у навчально-
виховному процесі проявляється у співробітництві як формі спільної, 
спрямованої на досягнення загального результату діяльності та спілкуваннях [3, 
308]. Вона може реалізовуватися у різних видах та формах: під час лекцій, 
семінарських занять, індивідуальної роботи зі студентом, позааудиторний час. 
Разом з тим, може спостерігатися формальне досягнення навчально-виховних 
цілей у рамках педагогічного процесу, коли викладач та студенти фактично не 
взаємодіють між собою, обмежуючись мінімально необхідними ресурсами.  

У сучасних умовах значно розширилися можливості зацікавленої, 
професійно орієнтованої взаємодії викладача та студента, завдяки новим 
формам організації навчальної діяльності – індивідуальній і самостійній роботі 
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та використанню таких активних методів навчання, як ділові ігри, тренінги, 
кейс-стаді, дискусії тощо. У будь-якому варіанті кожний учасник акту взаємодії 
має безліч можливостей більшою чи меншою мірою реалізувати свою 
суб’єктну активність, продемонструвати позицію, виявити ставлення. Разом з 
тим, перед викладачем постали і нові питання етичного характеру, наприклад,  
у яких випадках варто забезпечувати право студентів на вибір, якою мірою 
варто відступитися від приписів та законів формального спілкування; як на 
практиці реалізувати принцип конфіденційності; яка міра втручання  викладача 
в життя студента та прийняття ним рішень є допустимою тощо. Поставлені 
запитання -  лише незначна частина з тих, що потребують обговорення. Стає 
зрозумілим, що для їхнього вирішення замало дискутування на рівні фахівців 
вищої школи та студентства, потрібна неупереджена зацікавлена позиція всього 
суспільства.  

У психологічних та педагогічних дослідженнях наголошується теза щодо 
вирішального значення для формування професійних настанов та вироблення 
психологічної культури майбутніх педагогів діалогічної взаємодії, в основі якої 
– розуміння, що вибудовується на умовах діалогу (І.Д.Бех). Діалогічна 
взаємодія викладача та студента є багаторівневим процесом, під час якого 
відбувається одночасне засвоєння як мотиваційно-смислової, так і предметно-
операційної сторін учительської професії, тобто відбувається як особистісне, 
так і професійне зростання (Л.В.Долинська). Взаємна зацікавленість один 
одним активізує самопізнання обох учасників, стимулює процеси 
самовираження, збагачує новими способами саморозвитку.   

Основною внутрішньою умовою діалогічного типу взаємин виступають 
взаємини між викладачем та студентом, які можна кваліфікувати як 
особистісні. Такий тип взаємин характерний для рівноправних партнерів у 
спілкуванні, що довіряють і позитивно ставляться один до одного. При цьому 
викладач приймає студента як цікаву інформативну особистість, орієнтується  
на його неповторну індивідуальність, створює умови для його саморозвитку, а 
студент вбачає у викладачеві старшого друга, порадника, авторитетну особу [1]. 
У таких умовах між учасниками взаємодії виникає контакт, під час якого 
студент стає чутливим до впливу викладача та переймається до нього почуттям 
прихильності та поваги. Ситуацію такого когнітивно-емоційного рівня 
взаємодії можна розцінити як вершину педагогічної майстерності викладача. 

Така взаємодія не має нічого спільного з маніпулюванням, причиною 
якого є передовсім  нездатність викладача досягти поставлених виховних чи 
навчальних цілей прийнятними педагогічно етичними способами. Сам викладач 
часто не усвідомлює власної маніпулятивної поведінки, вважаючи її єдино 
вірною та ефективною. У педагогічній практиці, як у школі, так і у вузі 
спостерігаються різні прояви такої поведінки, наприклад, викладач «приручає» 
студента своєю відкритістю, довірою, робить його майже товаришем для того, 
щоб у певний час «використати» його. Або інший спосіб впливу, який має  
відому назву «батога та пряника» - коли викладач застосовує то поблажливість, 
то необгрунтовану вимогливість.  
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Педагогічна етика не догма і завжди можна ставити питання про 
обговорення її окремих позицій. Змінюються соціально-економічні умови, 
зазнають уточнення ціннісні пріоритети, що веде за собою і зміни в правилах та 
способах взаємодії між тими, хто навчає, і тими, хто навчається. Викладач 
вищого навчального закладу має бути готовим до їхнього критичного аналізу та 
рефлексії. Разом з тим, варто пам’ятати, що основним орієнтиром у виробленні 
правил такої взаємодії має стати духовна сутність та моральні цінності.  
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ОСОБЛИВОСТІ ПОВЕДІНКИ ПЕДАГОГА І СТУДЕНТА В СИТУАЦІЇ 
ПЕДАГОГІЧНОГО КОНФЛІКТУ 

У сучасному світі йде активна перебудова всіх сфер життя суспільства і 
великий інтерес представляє проблематика соціальних конфліктів. Наростання 
такого інтересу обумовлене широким розповсюдженням конфліктів в 
суспільному житті. Конфлікти неминучі в будь-якій соціальній структурі, 
оскільки вони є необхідною умовою суспільного розвитку. Кожен прагне 
досягти поставленої мети, часто не звертаючи уваги на інших, що породжує 
суперництво і напруженість між людьми. Тому існує великий інтерес до 
проблем міжособистісної взаємодії  та можливостей людської особистості в 
такій взаємодії. Практично всі суспільні науки звертаються до цього предмету 
дослідження: проблема особистості та міжособистісної взаємодії стоїть в центрі 
і філософського, і соціологічного, і психологічного і педагогічного знання. 

Конфлікти – одне з найважливіших явищ сучасного соціального і 
політичного життя, вони супроводжують людину в усіх сферах її 
життєдіяльності. Всім добре відомо, що життя людини в суспільстві складне і 
повне суперечностей, які часто приводять до зіткнення інтересів як окремих 
людей, так великих і малих соціальних груп [3].   

Конфлікт (від лат. «confluctus») означає зіткнення сторін, думок, сил [2].  
Історія людської цивілізації насичена різного роду конфліктами. Одні 

конфлікти охоплювали цілі континенти і десятки країн і народів, інші залучали 
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великі і малі соціальні спільності, треті відбувалися між окремими людьми. З 
якнайдавніших часів люди намагаються вирішити виникаючі суперечності і 
мріють про безконфліктне суспільство. Державність теж можна розглядати як 
прагнення створити універсальний механізм для запобігання і вирішення 
конфліктів. У якнайдавніших законах жорстокого царя Хаммурапі (1792-
1750 рр. до н.е.) містяться десятки способів вирішення конфліктних ситуацій. 
За переказами цар Соломон (965-928 рр. до н.е.) прославився завдяки мудрості і 
умінню уникати і вирішувати конфлікти. 

Сьогодні конфлікти – повсякденна реальність. Можливо, 21 століття 
поставить людство перед альтернативою: або він стане століттям 
конфліктності, або він буде останнім століттям в історії цивілізації. Конфлікти 
в 20  в. стали основною причиною загибелі людей. Дві світові війни, локальні 
військові конфлікти, терор тоталітарних режимів, озброєна боротьба за владу, 
вбивства, самогубства, незгоди, суперечності між окремими людьми – всі ці 
види конфліктів за наближеною оцінкою понесли в минулому сторіччі до 300 
мільйонів людських життів. Повільне, але нестримне вдосконалення зброї 
масового ураження, випробування ядерної зброї свідчать про зростання 
небезпеки війни із застосуванням цієї зброї. Внутрішньополітична боротьба – 
один з вирішальних чинників розвитку більшості держав. Конфлікти в 
організаціях нерідко роблять визначальний вплив на якість їх діяльності. Згода 
в сім'ї є найважливішою умовою щасливого життя кожної людини. 

Все це говорить про вирішальну роль конфліктів в житті окремої людини, 
сім'ї, організації, держави, суспільства і людства в цілому. Кінець сторіччя 
поставив сучасні країни перед альтернативою: або влада і народ зможуть якщо 
не управляти, то хоч би утримувати соціальні конфлікти в якихось 
регульованих рамках, або конфлікти управлятимуть народом і владою 
диктуючи «безглузді і нещадні» сценарії в історії всіх і біографії кожного. 
Наше незнання законів виникнення, розвитку і вирішення конфліктів тільки за 
останнє десятиліття сплачене життями сотень тисяч людей, зруйнованими 
долями десятків мільйонів чоловік, розвалом багато в чому недосконалої, але 
все таки великої держави. 

Відомі дослідники конфлікту А.Я. Анцупов і А. І. Шипілов вирізняють 11 
галузей науки, що займаються конфліктами: соціологія, психологія, 
політологія, історія, філософія, мистецтвознавство, педагогіка, правознавство, 
соціобіологія, математика, військові науки. Послідовність переліку наук 
відповідає внеску кожної дисципліни у розробку конфліктології [1]. 

Серед фахівців, що займаються вивченням конфлікту, немає єдиної точки 
зору з питання його визначення. Теорія конфлікту насьогодні розроблена ще 
недостатньо. Конфліктологія є однією з наймолодших галузей наукового 
знання, яка розвивається на перехресті багатьох наук. Це обумовлено рядом 
причин: складністю самого феномена конфлікту, а також неоднозначним 
розумінням його природи. Для практиків, зокрема, як і раніше залишається 
неясним співвідношення понять «конфлікт – згода», хоча історичний досвід 
доводить, що суспільство забезпечує впорядкованість життя населення тільки 
через згоду, досягнення взаєморозуміння. 
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Конфліктологія сформувалась як самостійний напрямок в соціологічній 
науці наприкінці 50-х років ХХ ст. і з самого початку отримала назву 
«соціологія конфлікту». Ця подія пов’язана з роботами Р. Дарендорфа і 
Л. Козера.  

Соціологія та психологія описують конфлікти і поведінку людини в них, 
виходячи, в основному, з двох теоретичних позицій. Згідно першої, конфлікт – 
це окремий випадок соціальної ситуації, що має свої нормативні закони 
розвитку. У роботах цього напряму розвиваються уявлення К. Левіна про те, що 
поведінка визначається не звичайними чинниками середовища, самими по собі, 
як такими, а суб'єктивно відображеними і представленими в свідомості людини 
афективно зарядженими переживаннями і відносинами. Другий напрям 
досліджень конфліктної поведінки виходить з визнання специфіки особистості і 
індивідуальності людини як провідної причини конфліктів. Очевидно, що ці два 
способи опису конфліктної поведінки не суперечать один одному, а є 
взаємодоповнюючими. 

Поєднання соціологічного і психологічного вивчення конфлікту знайшло 
відображення у соціально-психологічних дослідженнях, в яких конфлікт 
вивчається в двох напрямках: соціально-психологічному і індивідуально-
психологічному (особистісному). У першому випадку досліджуються 
психологічні механізми усвідомлення суперечностей орієнтацій і цілей 
індивідів і груп в процесі їх спільної діяльності, форми взаємодії і розв’язання 
конфліктних ситуацій суб’єктами. У другому випадку вивчається вплив 
психофізіологічних особливостей і характеристики людини на виникнення 
конфлікту, динаміку поведінки в конфлікті і зворотній вплив досвіду 
конфліктних відносин на формування особистісних властивостей.  

В нашій країні ця наука ще набуває свого розвитку, хоч російською та 
українською мовою вже видано чимало робіт з психології конфлікту. Сучасний 
стан дослідження різних аспектів конфліктології пов'язаний з роботами таких 
авторів: А.Я. Анцупов, А.І. Шипілов, Є.М. Бабосов, Є.М. Богданов, 
В.Г. Зазикін, С.Л. Братченко, Н.В. Гришина, Ю.Г. Запрудський, Г.І. Козирєв, 
Г.М. Потанін, Е.А. Уткін, В.М. Шевцов, В.П. Шейнов і ін.    

Педагогічна наука також досліджує певну специфіку виникнення та 
функціонування конфліктів в педагогічному процесі. В системі освіти 
конфлікти, безумовно, також мають місце, оскільки основною формою 
педагогічного процесу є професійно-педагогічна комунікація, продуктивність 
якої обумовлюється цілями і цінностями спілкування, прийнятими всіма його 
cуб’єктами за норму індивідуальної поведінки. Педагогічний процес 
розгортається у процесі спільної комунікативної діяльності людей (суб’єкт – 
суб’єктної взаємодії), опосередкованої взаємообміном інформацією, за якої 
кожен з його учасників засвоює загальнолюдський досвід, суспільні, 
педагогічні, комунікативні, моральні та інші цінності, знання і способи 
комунікативної діяльності, виявляє, розкриває і розвиває власні психічні 
функції, формується як особистість і як суб’єкт комунікації. 

Педагогіка і психологія вищої школи як самостійна дисципліна склалася в 
системі інститутів підвищення кваліфікації викладачів вузів лише у 80-х роках 
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ХХ ст., хоч окремі дослідження з даної проблематики проводилися ще в 
минулому сторіччі. В 1986 році вийшов посібник «Основи педагогіки та 
психології вищої школи» за редакцією А.В. Петровсьского в МГУ. Дещо 
раніше були опубліковані навчальні посібники М.І. Д’яченко, Л.А. Кандибович, 
С.Л. Кандибович. Пізніше з’явилися інші видання, наприклад, С.Д. Смірнова. 
Більш сучасними є роботи з педагогіки вищої школи С.С. Вітвицької, 
З.Н. Курлянд, А.Г. Кузьмінського, М.М. Фіцули. Але, необхідно зазначити, що 
крім виданих в останній час навчальних посібників, психологічні та педагогічні 
аспекти освіти у вищій школі досліджені надзвичайно мало. Існує незначна 
кількість емпіричних досліджень індивідуальних особливостей студента і 
педагога, особливостей їх взаємодії та взаємовпливу. Значна частина 
педагогічних труднощів обумовлена не стільки недоліками наукової і 
методичної підготовки викладачів та студентів, скільки деформацією сфери 
професійно-педагогічного спілкування. Адже педагогічна діяльність – це 
процес активної взаємодії між педагогом і студентами, в результаті якого у 
студентів формуються певні знання і уміння на основі їх власної активності, а 
також відбувається їх психічний розвиток. Але взаємодія не завжди 
відбувається сприятливо та безконфліктно для обох сторін такої взаємодії. 
Серед існуючих наукових робіт з педагогіки та психології вищої школи ще 
менша кількість досліджень присвячена проблемі конфліктної взаємодії між 
викладачем і студентом в навчальному процесі.  

Дослідження ж особливостей поведінки в ситуаціях педагогічного 
конфлікту в різних системах навчальної діяльності (школа, ВНЗ), а також 
особистісних якостей, що супроводжують конфліктну поведінку учасників 
конфліктної взаємодії різних, в тому числі учнів коледжу, студентської молоді, 
а також педагогів (людей зрілого віку), на наш погляд, здійснено  недостатньо. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ ЗІ СТУДЕНТАМИ 
 У ВИЩІЙ ШКОЛІ 

Актуальність. Проблема виховання майбутніх фахівців у системі вищої 
освіти на сьогоднішній день набуває особливої актуальності. Метою 
суспільства стає духовне вдосконалення особистості, на що акцентовано увагу 
в державних нормативних документах та актах. Зокрема, Закон України «Про 
вищу освіту» передбачає створення таких умов навчання та виховання, які б 
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забезпечували «можливість інтелектуального, морального, духовного, 
естетичного і фізичного розвитку особи, що сприяє формуванню знаючої, 
вмілої та вихованої особистості» [1; 75].  

Виховання у вищих навчальних закладах - невід'ємна частина 
професійної діяльності всіх співробітників вишів, спрямована на формування у 
студентів системи переконань, моральних норм і загальнокультурних якостей. 
[2; 36].  

Проблему виховання в свої часи досліджували такі вчені, як 
А.С. Макаренко у праці «Методика організації виховного процесу» [3], 
В.О. Сухомлинський у своїй праці «Методика виховання колективу» [4], 
Т.Н. Коннікова, Ф. Ф. Брюховецький, Е. Г. Костяшкін та ін. 

Мета: охарактеризувати особливості організації виховної роботи в 
Запорізькій Державній Інженерній Академії (ЗДІА). 

У системі професійної підготовки фахівців у вищому навчальному 
закладі має продовжуватися процес виховання всебічно розвиненої особистості. 
Дбаючи про створення  оптимальних умов для виховної роботи, не варто 
виносити завдання виховання за рамки навчального процесу. Треба зважати на 
дієвість і впливовість великого спектру форм діяльності, які сприяють 
формуванню всебічно розвиненої особистості. Це навчальні заняття, практика, 
наукові гуртки, творчі студії, екскурсії, походи, різноманітні форми і види 
суспільно-корисної праці та ін. [5; 300]. 

У виховній роботі зі студентською молоддю у ЗДІА використовуються 
різні форми: безпосередньо навчальна та виробнича діяльність, участь у 
громадських справах тощо. Досягнення мети виховання можливе лише за 
умови комплексного підходу і залучення до цієї роботи всього професорсько-
викладацького складу ЗДІА, адміністрації, органів студентського 
самоврядування та громадських об’єднань студентської молоді. 

Отже, організація виховної роботи ЗДІА здійснюється за допомогою 
ректорату, кафедри, куратора, викладача, студентського самоврядування і 
активності самого студента, що, в свою чергу, формує багатогранну, цілісну, 
всебічно розвинену особистість.  

Процес виховання у Запорізькій Державній Інженерній Академії має свої 
особливості: 

- двоаспектний характер; 
- безперервність та довготривалість; 
- взаємозв'язок, взаємодоповнюваність процесів виховання, 

самовиховання і перевиховання; 
- багатофакторність різноманітних виховних впливів (батьки, друзі, 

навколишнє середовище, засоби масової інформації тощо); 
- латентний (прихований) характер результатів виховання; 
- концентризм формування якостей особистості з урахуванням 

індивідуальних, психічних і вікових можливостей; 
- різноманітність форм, методів і прийомів виховання; 
- специфіка й труднощі оцінювання поведінки та якостей особистості у 

зв'язку з неточністю методів діагностики виховання. 
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- багатогранність завдань і різноманітність змісту; 
- залежить від специфіки професійних завдань і необхідність формування 

громадянина - патріота України; 
- самокерованість. 
З метою вивчення особливостей організації виховної роботи у ЗДІА нами 

було проведено анкетування. Дослідження проводилось у 2012 році, було 
опитано 60 студентів 1-5 курсів різних факультетів. Результати опитування 
пересвідчили, що більшість студентів (96%) вважає, що проведення виховних 
заходів у виші є необхідним, але з тією умовою, що заходи повинні бути 
цікавими та нетрадиційними (77%). 

Не дивлячись на досить високий відсоток студентів, які бажають 
проведення таких заходів, існує невелика кількість студентів, що вважають 
виховні заходи, які проводяться у виші – безперспективними (8 %). 

Результати дослідження демонструють, що більшість опитаних нами 
студентів (63%)  вважає найбільш необхідними культурно-масові заходи, 29% 
опитаних студентів  - екологічне виховання, та 14%  - фізичне виховання. Серед 
інших виборів студентів - національно-патріотичне виховання (6,0% ), 
інтелектуально-духовне (12,0%), громадянсько-правове (10,5%), трудове 
виховання (6,0%). 

Основними причинами, які можуть перешкоджати участі у різноманітних 
виховних заходах студенти назвали: особисте небажання (44,5%), особистісні 
характеристики ( 10,5%), сімейні обставини (24,0%), нестачу часу (19,0%), не 
інформованість (2,0%). 

Окрім того, більша частина студентів вважає, що стиль спілкування 
педагогів та кураторів зі студентами у процесі проведення виховних заходів – 
демократичний, що сприятливо впливає на бажання брати участь у 
різноманітних конкурсах, екскурсіях тощо.  

Таким чином, на основі результатів дослідження  ми можемо зробити 
висновок про те, що більшість опитаних студентів вважають актуальною та 
необхідною виховну роботу у виші.   

Таким чином, вважаємо необхідним у подальшому розробляти виховні 
заходи зі студентською молоддю у Запорізькій Державній Інженерній Академії, 
виходячи з отриманих даних опитування та з урахуванням побажань студентів. 

Висновок: Отже, організація виховної роботи у вишах потребує 
постійного вдосконалення, пошуку і приведення в дію нових форм впливу на 
студентів, відпрацювання нових методик. Разом з тим, потрібно активізувати 
традиційні види діяльності, використовувати досягнення минулого. Виховання 
повинно носити творчий характер, орієнтуючись на проблеми пов’язані зі 
специфікою вищого навчального закладу. Надзвичайно важливе завдання 
адміністрації ЗДІА і органів самоврядування полягає у створенні належних 
умов для розвитку та задоволення культурних потреб студентів, для їх 
самореалізації. Випускники академії мають бути не просто компетентними 
спеціалістами, а людьми творчими, духовно багатими із демократичним 
світобаченням. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВИКЛАДАЧА АНГЛІЙСЬКОЇ 

МОВИ 

Україна початку XXI століття перебуває на етапі трансформації 
суспільного розвитку й радикальних перетворень у сфері освіти. Збільшення 
обсягу знань, якими має оволодіти майбутній фахівець іноземної мови за роки 
навчання у вищому навчальному закладі, підвищення вимог до рівня 
іншомовної й професійної підготовленості зумовлюють соціальну потребу 
всебічного й глибокого дослідження системи підготовки спеціалістів 
освітянської сфери, розкриття закономірностей і особливостей їхнього 
професійного становлення та врахування їх у навчально-виховному процесі 
вищої школи.  

Спрямованність вивчення мови та культури визначає одну зі стратегічних 
ліній сучасної мовної освіти та характеризується у мовній педагогіці як 
соціокультурний підхід. 

Багатоаспектна соціокультурна освіта (загальнокультурна, країнознавча, 
лінгво-країнознавча тощо) є обов'язковим компонентом мовної підготовки 
вчителя. Вітчизняних та закордонних наукових праць з соціокультурного 
підходу до навчання іноземних мов небагато [2,44]. Вченими визначені критерії 
сформованності особистого простору – індивідуальний мовний тезаурус, 
інтелект, індивідуальна мовленнєва стратегія вчителя ІМ [2,44], основи 
іншомовного спілкування ; визначені сфери міжкультурного спілкування [2, 
45]; здійснено спроби розробити модель навчання іноземної мови в 
соціокультурному контексті [2, 44]; розглянуті питання соціології навчання 
іноземних мов [2, 45]; аналізуються психологічні, лінгводидактичні принципи 
навчання іноземних мов у межах соціокультурного підходу [1,3]; описано 
соціально-психологічні передумови лінгво-соціокультурної компетенції [2, 7] 
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тощо. Однак питання підготовки вчителя не лише як спеціаліста-предметника, 
але й як педагога широких поглядів та мислення, з розумінням загального 
соціокультурного контексту своєї діяльності, який здатний самостійно 
орієнтуватися в культурному середовищі сучасного суспільства та брати участь 
в діалозі культур для вирішення проблемних завдань та навчити цього своїх 
майбутніх учнів, недостатньо висвітлене на сторінках методичної літератури 
[3,132].  

Одним із пріоритетних завдань навчання іноземних мов визнається 
формування у студентів соціокультурної компетентності, що передбачає 
наявність знань про національно-культурні особливості країни, мова якої 
вивчається, про норми мовленнєвої та немовленнєвої поведінки її носіїв і 
вміння будувати свою поведінку відповідно до цих особливостей і норм. Тим 
самим сучасна концепція мовної освіти робить важливий акцент на 
необхідності не обмежувати вивчення іноземної мови її вербальним кодом, а 
формувати у свідомості студента "картину світу", притаманну носієві цієї мови 
як представникові певної культури й певного соціуму.  

Питання про країнознавчий, лінгвокраїнознавчий та соціокультурний 
аспекти навчання іноземних мов, про зміст комунікативної компетенції 
знайшло теоретичне обґрунтування у працях багатьох учених (М.А. Аріян, 
Є.М. Верещагін, І.А. Воробйова, Н.І. Гез, М.Б. Євтух, І.О. Зимня, Н.Б. Ішханян, 
В.Г. Костомаров, О.О. Леонтьєв, Ю.І. Пассов, В.Г. Редько, В.В. Сафонова, 
Л.М. Смелякова, Г.Д. Томахін, В.М. Топалова, P. Adler, D. Brown, M. Byram, 
E. Hall, R. Lado та ін.) [3,135].  

В останні роки посилилась увага науковців до феномену соціокультурної 
компетентності як одного з важливих показників готовності особистості до 
міжкультурної комунікації. Ця проблема не є новою, однак у більшості 
наукових праць вона, здебільшого, розглядається у контексті навчання в 
початковій та основній школі (Н.І. Гез, О.О. Коломінова, З.В. Корнаєва, 
О.П. Первак, Ю.І. Пассов), а також у немовних та технічних вищих навчальних 
закладах (Н.Ф. Бориско, Н.Б. Ішханян, С.В. Козак, Т.В. Опанасенко, 
В.М. Топалова, Т.А. Третьякова). Вищим педагогічним навчальним закладам в 
цьому аспекті присвячено лише окремі роботи (Н.А. Ігнатенко, Р.П. Мільруд, 
Л.П. Рудакова) [3,136]. 

У Програмі з англійської мови для університетів / інститутів чітко 
окреслено зміст освітньої галузі "Іноземна мова", вихідні положення Програми, 
відповідно визначено й зміст соціокультурної компетентності як важливої 
змістової лінії у навчальному предметі "Англійська мова". Натомість у чинних 
типових програмах і підручниках для педагогічних університетів такого 
спрямування на оволодіння студентами іноземною мовою як засобом 
міжкультурного спілкування чітко не визначається. Проте саме для студентів, 
майбутніх викладачів іноземних мов, на наш погляд, існують найбільш 
сприятливі дидактико-методичні умови для формування соціокультурної 
компетенції з урахуванням їхніх вікових особливостей. У зв'язку з цим 
виявляється актуальним обрунтування змісту соціокультурної компетентності 
як обов'язкової складової процесу навчання іноземної мови, визначення 
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комплексу умов ефективного його формування у майбутніх учителів іноземних 
мов, впливу цього процесу на особистість студента. Все це сприятиме 
вдосконаленню навчального процесу у вищих навчальних закладах.  

Компетентність – психологічне новоутворення особистості, обумовлене 
інтеріоризацією теоретичного і практичного досвіду [1, 4]. 

Етимологічно термін «компетентність» утворений від слова 
«компетентний» (competens), яке в латинській мові буквально означає 
«відповідний, здатний», хоча найчастіше уживається в значеннях: 

1) що володіє компетенцією;  
2) що знає, досвідчений в певній області діяльності [1, 5]. 
Крім того, в латинській мові також існує споріднене йому поняття 

«компетенція» (competentia — приналежність по праву), яке визначається як:  
1) коло повноважень якого-небудь органу або посадової особистості;  
2) коло питань, в яких дана особистість володіє пізнаннями, досвідом [24, 

с. 32]. 
Термін «компетентність» вживається у найрізноманітніших контекстах і 

розуміється по-різному як у вітчизняній (А. П. Журавльов, О. І. Сібіль, 
Н. Ф. Таловіна, Р. К. Шакуров), так і у закордонній літературі (І. Стевік, Д. Юл, 
Дж. Мериль). У тлумачних словниках термін “компетентність” (лат. 
“competentia”, от competo – спільно домагатися, досягати) трактується як: 
“володіти знаннями, які дозволяють розмірковувати про щось”; “обізнаність”; 
“авторитетність”. 

Соціокультурна компетентність - надзвичайно важлива основоположна 
характеристика особистості сучасного педагога в плані його професійної та 
особистісної готовності до здійснення гуманістично зорієнтованого 
педагогічного процесу. Але, як показують дослідження, більшість вчителів 
іноземної мови не володіють достатньо розвиненою соціокультурною 
компетентністю, і це стає причиною їх безпорадності, некомпетентної 
поведінки і ускладнює завдання підготовки  молодих людей до життя в умовах, 
що соціально змінюються. Такі педагоги вряд чи зможуть розвивати й 
формувати у своїх вихованців те, що внутрішньо чуже чи байдуже їм самим. 

Наприкінці 20-го – на початку 21-го століть ідеї соціокультурної освіти 
отримали широке висвітлення у світовій літературі [2, 35]. Ефективність 
проведення нової мовної політики у значній мірі залежить від розуміння 
важливості соціокультурної освіти за допомогою використання засобів 
іноземної мови вчителями іноземної мови у школах, коледжах та вишах, від 
особистісного оволодіння її ідеями та положеннями та нового стилю 
педагогічної роботи як засобу присвоєння філософії мовної освіти з яскраво 
вираженою соціально-педагогічною домінантою на діалозі культур. 

Відсутність міждісциплінарного співробітництва у моделюванні системи 
навчання у вузі, слабка міждісциплінарна інтеграція під час вивчення рідної та 
іноземної мов у вузі не дозволяють розширити країнознавчо-обмежений підхід 
до вивчення культури країн, мова яких вивчається. 

Стосовно проблеми соціокультурної компетентності педагогів у науці 
склалась парадоксальна ситуація: з одного боку, існує велика кількість 
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досліджень, так або інакше пов'язаних з вивченням окремих аспектів 
визначеної проблеми, а з другого, не визначена однозначно сутність самого 
феномена соціокультурної компетентності як філософського, психологічного та 
педагогічного компонента професійної підготовки. Відзначається 
невизначеність і, як наслідок, невирішеність проблеми соціокультурної 
компетентності в плані загальної готовності спеціалістів до здійснення 
педагогічної діяльності. 

Багатогранні аспекти проблеми соціокультурної компетентності знайшли 
відображення в різних концептуальних моделях як зарубіжних (А. Печчеі, Д. 
Ікеда, А. Маслоу, К. Роджерс, Дж. Равен, Ю. Мель та інш.), так і вітчизняних 
дослідників (К. Ушинський, В.О. Сухомлинський, Ш. Амонашвілі, П.Ф. 
Каптєрєв, С.В. Контратьєва, М.Б.Євтух, В.А.Семиченко, С.Ю.Ніколаєва, 
Н.К.Скляренко, О.І.Петрушкова та інші ) [2, 39]. 

Соціокультурна компетентність є готовністю і здатністю партнерів по 
комунікації до ведення діалогу на основі знань власної культури і культури 
партнера. Вона припускає уміння орієнтуватися в часі і просторі, розуміння 
соціального статусу партнера, уміння використовувати різні мовні норми 
(формальний і неформальний стилі, жаргон, професійна лексика і так далі), 
знання міжкультурних відмінностей поведінкових ритуалів і так далі  

Іншими словами, зміст соціокультурної компетентності складають: 
– знання знаків і уміння користуватися знаковими системами 

відповідного соціокультурного оточення; 
– знання і уміння користуватися невербальними засобами комунікації, 

що впізнанними і розуміються в даному соціокультурному середовищі; 
– знання способів зв'язку і уміння користуватися каналами зв'язку, 

уміння аргументувати і розуміти сенс дій і вчинків своїх партнерів по 
спілкуванню [3, 114]. 

 На наш погляд, сучасний викладач іноземної мови не відбудеться як 
професіонал і як особистість, якщо не усвідомить, що без такої інтегральної 
якості, як соціокультурна компетентність, ні про яку ефективність педагогічної 
праці не може бути і мови. Але проблема формування соціокультурної 
компетентності не знайшла достатнього відображення в практиці  підготовки 
педагогів в рамках університетської освіти. 

Саме тому проблема формування соціокультурної компетентності у 
майбутніх викладачів іноземної мови являє собою не тільки теоретичний, але і 
практичний інтерес. 
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ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ДО ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ 

У Національній доктрині розвитку освіти України в ХХI столітті 
визначено основну мету освіти, спрямовану на виховання та всебічний 
розвиток дитини як найвищої соціальної цінності суспільства, формування її 
смаків, ідеалів та норм поведінки в суспільстві [ 1, с. 22-25]. 

Однією з складних проблем сучасної школи є проблема поведінки дітей 
та підлітків. Педагогічна практика стверджує, що серед учнів все більше стає 
важковиховуваних. Таку категорію дітей класифікують як діти та підлітки з 
нестандартною поведінкою. Проблема важковиховуваності – це насамперед 
проблема ставлення до особистості з певними відхиленнями в поведінці. Саме 
тому коригування поведінки учнів у колективі і через колектив відбувається як 
позитивно спрямоване відтворення системи гуманних стосунків такого учня з 
оточуючими його людьми і водночас як процес духовного становлення всіх 
особистостей, що беруть участь в цьому процесі [2]. 

Отже, проблема важковиховуваності вимагає особливої уваги педагогів і 
батьків, оскільки проблемна дитина – це в майбутньому доросла людина, яка 
внаслідок відхилень у поведінці, своєчасно непомічених і невиправлених, може 
стати на шлях злочину. Безперечно, такі проблеми слід визначити як суспільні. 
Саме тому дуже важливим є своєчасне виявлення і корекція поведінки дитини, 
яка певним чином відхиляється від норми. Питання визначення норми і 
відхилень завжди були складними і вимагали глибоких знань. 

Вивчення стану проблеми виховання особистості підлітків дало змогу в 
контексті дослідження виявити низку суперечностей, які об’єктивно існують у 
навчально-виховному процесі, зокрема між: процесом самовиховання 
особистості підлітка і системою авторитарних впливів, націлених на єдині 
стандарти; потребами розвитку і зниженням рівня загальної культури 
особистості; актуальністю, соціальною і педагогічною значущістю проблеми 
[3,с.23]. 

В освітньому середовищі зростає роль вчителя, який повинен бути 
підготовлений до виявлення проявів відхилень у поведінці школяра, а також 
здійснювати превенцію тобто попередження подібних відхилень. Таким чином, 
все більшої гостроти набуває питання, пов'язане з педагогічними аспектами 
забезпечення превенції девіантної поведінки школярів у діяльності. 

Існує декілька напрямків вивчення девіантної поведінки підлітків, а саме: 
соціально-педагогічних причин виникнення девіантних тенденцій у поведінці 
неповнолітніх; дослідження психологічної специфіки девіантної поведінки 
неповнолітніх; розробка питань діагностики відхилень у поведінці учнів; 
пошуки шляхів та засобів попередження та профілактики девіантної поведінки 
неповнолітніх. 
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Існує дуже багато факторів, які впливають на формування девіантної  
поведінки: особливості підліткового віку, клімат в сім’ї, соціальне становище та 
оточення, особливості особистісного розвитку та інші. 

Сучасні поведінкові тенденції, які проявляються в школі змушують 
проявляти високі вимоги вчителів шкіл. Ще К. Д. Ушинський відмічав, що 
вчитель повинен вміти виявляти причини, що пророкують погану поведінку 
учня, мотиви його аморальної поведінки [3]. 

К.Д.Ушинський звертав увагу учителя на подолання суб’єктивізму в 
оцінці якостей особистості. Він стверджував, що потрібно бути стриманим у 
вираженні особистої симпатії та антипатії. К.Д.Ушинський відмічав, що 
вихователь повинен вміти виявляти причини, що провокують погану поведінку 
учня, мотиви його аморальних вчинків, витоки моральної занедбаності [4]. 

Як головне завдання у підготовці вчителя С.Т.Шацький виділяв 
необхідність знайти вірне співвідношення між його теоретичними знаннями та 
практичними  вміннями педагогічної діяльності. Він сформулював такі 
напрямки підготовки майбутнього учителя: озброєння студентів вміннями, які 
потрібні для організації навчально-виховної роботи, її планування, управління 
та контролю, необхідність стимулювати потребу у самостійній роботі, у набутті 
знань, у самоосвіті [5]. 

Професійно-педагогічна спрямованість повинна включати у себе високий 
ступінь усвідомлення професійної необхідності поглибленого вивчення 
спеціальних дисциплін, що дозволить ефективно та професійно виконувати 
педагогічні функції. Цінною є не повнота та глибина знань, а їх мобільність, 
вміння обирати потрібне для кожної окремої ситуації, гнучко пристосовувати 
наявні знання, вміння та навички до шкільних умов. Саме ці характеристики 
педагогічних знань дають змогу студентові бути професійно придатним до 
своєї діяльності. 

Систематизувавши всі підходи ми розробили систему попередження 
поведінки, що відхиляється. 

Акцентуємо увагу на педагогічних умовах попередження виникнення 
девіантної поведінки підлітків: 

- врахування індивідуальних особливостей підлітка; 
- формування в класі дружніх відносин; 
- діагностика розвитку особистості, дитячого колективу; 
- складання класним керівником плану виховних заходів, щодо 

попередження виникнення девіантної поведінки. 
Для попередження виникнення девіантної поведінки підлітків, ми 

розробили комплекс класних годин, які представлені в таблиці 1. 
Дослідження наукової літератури з виховання дає можливість дійти 

висновку про те, що існують різні підходи щодо методики виховання. Численні 
тлумачення понять «правильне виховання» зумовлені багатогранністю цього 
процесу. Ми розуміємо виховання як процес взаємодії цілеспрямованого 
педагогічного впливу на особистість, її самовиховання і дії оточення, внаслідок 
якого в особистості розвивається здатність сприймання, активізується ціннісна 
позиція в житті, що виявляється у здатності інтерпретувати та відповідно 
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реагувати на життеві ситуації, а також завжди мати свою точку зору на будь-
яку ситуацію. Основною метою вчителя є виховання особистості, зі своїми 
смаками та поглядами на життя та події в суспільстві. 

Виходячи з отриманих даних вході дослідження можна сказати, що 
професійний рівень готовності майбутніх вчителів знаходиться на досить 
низькому рівні. Завдяки розробленій методиці по підготовці майбутніх 
вчителів, ми змогли підняти рівень обізнаності в проблемі девіації на 17%. 

При застосуванні розроблених методик на практиці, помічається 
зменшення проявів девіантної поведінки на 10%. 

Для більш ефективної підготовки студентів до педагогічної діяльності 
необхідно, більш в повній формі підіймати питання актуальні в сучасній школі. 
Ввести курс по підготовки майбутніх вчителів до активної педагогічної 
діяльності. 

Тематика класних годин 
№ Тема Форма проведення
1 Як виник етикет? лекція 

2 Етика і ми! круглий стіл 

3 Наша конституція, права та обов’язки. диспут 
4 Проблеми сучасного суспільства. дискусія 
5 Ким бути? Яким бути? Питання відповіді

6 Про мужність і жіночність. бесіда 
7 Чи є в тебе сила волі? дискусія 

8 Вміння керувати собою, своїми емоціями та почуттями. тренінг 
9 Ми активні, креативні! Представлення  

проектів 
10 Чи існує справжня дружба? диспут 

11 “Об’єднаємось разом” тренінг 
12 “Чи вмієш ти працювати в команді” тренінг 

13 Родина в моєму житті бесіда 

14 Давайте поговоримо про культуру мови лекція 
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ДИДАКТИЧНІ ПРИНЦИПИ В СИСТЕМІ ФІЗИЧНОГО 
 ВИХОВАННЯ ТА СПОРТУ 

Принципи навчання (дидактичні принципи) – це основоположні ідеї, що 
пронизують собою всю систему науково-дидактичного знання і субординують 
його. 

У філософському розумінні поняття “принцип” (від лат. principium – 
початок,  основа) означає: 1) першооснова, те, що лежить в основі певної 
сукупності фактів, теорій, науки; 2) внутрішні переконання людини, ті 
практичні, моральні й теоретичні засади, якими вона керується в житті, в 
різноманітних сферах діяльності [7, 410]. 

У Педагогічній  енциклопедії  відзначено, що дидактичні принципи – це 
принципи дидактики, що визначають зміст, організаційні форми і методи 
навчальної роботи в школі у відповідності з загальними цілями виховання і 
закономірностями процесу навчання [3, 732]. 

Дидактичні принципи абстрагуються з реального навчального процесу і 
тому трактуються як логічні категорії, як такі положення, що поширюються на 
всі явища навчального процесу. Вони виконують регулятивну функцію в двох 
аспектах: 1) як спосіб побудови дидактичних теорій, коли об'єктом аналізу є 
принципи як елементи науково-педагогічного знання; 2) як спосіб регуляції 
практики навчання. 

Принципи навчання залежать від прийнятої дидактичної концепції. В 
сучасній дидактиці існує система принципів, яку становлять як класичні, давно 
відомі, так і нові принципи, що з'явилися в процесі розвитку педагогічної науки 
і практики. 

У різні періоди історії, починаючи з епохи Я. Коменського, кількість  
дидактичних принципів постійно зростала, а їх зміст часом суттєво  
змінювався. Наприклад, соціальне замовлення комуністичної системи 
викликало розробку і пріоритетну  увагу до таких принципів, які стосувалися  
комуністичної  ідейності. 

Я.Коменський, ще у XVII ст. вперше  в історії  педагогіки  у свої працях 
виділив та розкрив сутність таких  дидактичних  принципів: принцип 
свідомості і активності, принцип наочності, принцип поступовості і 
систематичності знань, принцип  природо-відповідності навчання й виховання. 

Згодом вже у XIX ст. видатний російський  педагог Ушинський К.Д. 
значно розширив систему принципів і додав нові дидактичні принципи. 
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Дидактичні принципи, проголошені К.Д. Ушинським: принцип 
науковості, принцип доступності, принцип наочності, принцип свідомості, 
принцип активності  і самостійності, принцип народності 

Треба відмітити останній принцип в системі Ушинського – принцип 
народності, який вирізняє його серед інших педагогів які займалися питаннями 
дидактики. Цей принцип має актуальне значення у сучасній педагогіці. 

Термін "народність" Ушинський пояснює як своєрідність кожного 
народу, яка зумовлена його історичним розвитком, географічними, 
економічними, політичними та іншими умовами його життя. Народність – це 
національна самобутність народу і коріниться вона, на думку видатного 
педагога, перш за все, у характері народу. Він вважав, що громадське 
виховання є продуктом довготривалого історичного розвитку нації, його 
неможливо придумати у кабінеті або запозичити в інших народів. Мета 
виховання, на його думку, визначається особливою ідеєю про людину, 
властивою для кожного народу: "Кожний народ має свій особливий ідеал 
людини і вимагає від свого виховання відтворення цього ідеалу в окремих 
особистостях" [4, 165]. 

Сьогодні українська педагогіка шукає принципи дидактики, які 
відповідали би нашому часові й стратегічним цілям нашого народу. Численні 
спроби розробити систему дидактичних принципів були зроблені сучасними 
вітчизняними дослідниками. Українські науковці  Кузьмінський А.І., 
Омеляненко В.Л., Зайченко І.В., Фіцула М.М. та інші виділяють як 
основоположні, загальновизнані наступні принципи: принцип науковості, 
принцип систематичності і послідовності, принцип свідомості, принцип 
активності і самостійності у навчанні, принцип наочності, принцип 
грунтовності, принцип доступності навчання, принцип зв’язку навчання з 
практичною діяльністю, принцип емоційності навчання [2, 118-130]. 

Треба зауважити,  що нові концепції навчання викликають появу нових  
принципів, які доповнюють та розширюють систему існуючих принципів 
навчання. До відносно нових, сучасних принципів навчання можна віднести: 

1) Принцип  комп'ютеризації  навчання – передбачає  застосування  та 
впровадження  комп'ютерних  технологій  в  усі сфери  навчання. 

2) Принцип  психологічної  комфортності  навчання – передбачає зняття 
по можливості  всіх  стрессоутворюючих  чинників  навчального процесу, 
створення в школі  і  на  уроці  такої  атмосфери, яка  розковує дітей, і  в  якій  
вони  відчувають  себе "як вдома".  

3) Принцип варіативності – припускає розвиток в учнів варіативного 
мислення, тобто розуміння  можливості  різних  варіантів розв'язання задачі та 
уміння здійснювати систематичний перебір варіантів. 

4) Принцип  креативності – припускає максимальну орієнтацію на 
творчій початок  у навчальній  діяльності школярів, придбання ними власного 
досвіду творчої діяльності. 

5) Принцип діяльності – передбачає включення дитини в різні види  
навчально-пізнавальної   діяльності  з метою просування його в розвитку. 
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Ці принципи навчання, розвиваючи ідеї традиційної дидактики, 
інтегрують корисні  і  не  конфліктні між собою ідеї з нових концепцій 
навчання з позицій наступності наукових поглядів. Вони не відкидають, а 
продовжують і розвивають традиційну дидактику та напрями вирішення 
сучасних навчальних  завдань. Перераховані дидактичні принципи в певній мірі 
необхідні і достатні для реалізації сучасних цілей навчання і вже сьогодні 
можуть здійснюватися в різних учбових закладах. 

Роль та значення дидактичних принципів у фізичному вихованні та спорті 
важко переоцінити. Всі відомі та загальновизнані в наш час принципи повинні 
обов’язково використовуватися спеціалістами з фізичного виховання та спорту 
для оптимізації та високої ефективності процесу навчання. 

Б.М.Шиян так каже про значення принципів у фізичному вихованні: 
«Знання принципів та їх практична реалізація роблять процес фїзичного 
виховання школярів ефективнішим. Незнання принципів та їх ігнорування 
вчителем ускладнює процес фізичного виховання, робить шлях від постановки 
завдань до досягнення бажаного результату довшим, може зашкодити розвитку 
і здоров’ю дітей» [6, 110]. 

Отже, дані принципи дозволяють ефективно використовувати у 
фізичному вихованні можливості педагогічного процесу для всебічного та 
гармонійного розвитку особистості. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ 
ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

ВИКЛАДАЧІВ ДИСЦИПЛІН ГУМАНІТАРНОГО ЦИКЛУ 
У ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ОСВІТІ 

Обґрунтування проблеми. Розвиток сучасної освіти, збагачення її 
інноваційним змістом, технологіями, навчальними засобами зумовлює 
випереджальний характер післядипломної освіти викладачів дисциплін 
гуманітарного циклу. 



251 

В Україні склалася певна структура післядипломної освіти викладачів 
вищих навчальних закладів (курси підвищення кваліфікації, стажування, 
перепідготовка, спеціалізація, аспірантура), яку здійснюють такі інституції як 
інститути післядипломної педагогічної освіти, факультети (інститути) 
педагогічних університетів та ін. У міжкурсовий період викладачі підвищують 
свою професійну компетентність шляхом участі у науково-практичних 
конференціях та семінарах Всеукраїнського та регіонального рівня, у різних 
формах науково-методичної роботи, яка здійснюється у професійному 
середовищі вищих навчальних закладів (семінари, творчі групи, тренінги) та 
ін., а також шляхом самоосвіти. 

На сьогодні в системі післядипломної педагогічної освіти превалює 
знаннєва парадигма, згідно якої основна увага приділяється засвоєнню 
наукових знань і професійних методів організації діяльності, в той час як 
розвиток професійно важливих якостей викладача (критичність, гнучкість 
мислення, толерантність, комунікабельність, цілеспрямованість, креативність, 
рефлективність) залишаються поза межами процесу розвитку його професійної 
компетентності взагалі та методичної компетентності як її складової.  

У зв’язку з цим виникає актуальна проблема використання у всіх 
складових післядипломної освіти викладачів вищих навчальних закладів 
особистісно орієнтованих технологій розвитку методичної компетентності. 

Мета статті: проаналізувати потенціал інноваційних освітніх 
технологій у розвитку професійно важливих якостей викладачів дисциплін 
гуманітарного циклу. 

Ступінь дослідження проблеми.  
Дослідження присвячене проблемам оновлення системи післядипломної 

педагогічної освіти, зокрема інноваційним перетворенням її змісту, форм, 
методів, технологій на сучасних методологічних засадах синергетичної 
методології, гуманітаризації.  

Означені напрямки модернізації сучасної післядипломної освіти не 
знаходять достатньої реалізації у розвитку методичної компетентності 
викладачів дисциплін гуманітарного циклу. Зокрема, це стосується 
використання інноваційних технологій у навчальному процесі на курсах 
підвищення кваліфікації викладачів ВНЗ І – ІІ рівнів акредитації, у науково-
методичній роботі педагогічних колективів, кафедр ВНЗ, у формах проведення 
науково-методичних заходів Всеукраїнського та регіонального рівня. 

Основні матеріали дослідження.  
Принципами, якими слід керуватися, обґрунтовуючи використання 

інноваційних освітніх технологій у роботі з розвитку методичної 
компетентності викладачів та використовуючи необхідну професійну 
літературу ( приведену в кінці статті ), є наступні:  

- принцип відкритої перспективи: спрямованість на майбутнє, тобто на 
можливість використання тієї чи іншої технології у викладацькій діяльності 
педагога вищої школи; 

- принцип адекватності особистісним та професійним можливостям та 
запитам викладачів; 
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- принцип варіативності, який передбачає, що у розв’язанні будь-якої 
проблеми є декілька варіантів; це надає викладачу можливість вибору; 

- принцип зв’язку з професійною діяльністю викладачів, зокрема з 
методикою викладання та ін. 

У післядипломній педагогічній освіті цей досвід не є таким поширеним та 
теоретично узагальненим і обґрунтованим. 

Реалізація моделі розвитку методичної компетентності викладачів 
дисциплін гуманітарного циклу супроводжувалася запровадженням 
інноваційних освітніх технологій.  

Таблиця 1 
Поетапне запровадження інноваційних освітніх технологій 

як засобу розвитку методичної компетентності викладачів 

дисциплін гуманітарного циклу  
Етап Мета Технології реалізації мети 

Організаційний 
Мотивація викладачів до розвитку 

методичної компетентності 
Самодіагностика. Круглий 

стіл. Дискусія 

Формувальний 
Формування ставлення до методичної 

компетентності як професійної та 
особистісної цінності 

Педагогічний дискурс. 
Дебати. «Creative power» 

Розвивальний 
Виявлення викладачем суб’єктивної 

позиції 

Кейс-технологія. 
Організаційно-навчальна гра. 

Розвивальні вправи 

Етап взаємодії Накопичення і збагачення досвіду 
Науково-методичні проекти. 

Майстер-класи 

У межах статті доцільним є розглянути деякі з відзначених технологій. 
Технологія дискурсу спрямована на організацію конструктивної 

комунікації між науковим  керівництвом (педагог-фасілітатор, організатор, 
експерт-консультант) та викладачами, які навчаються та безпосередньо у 
практичній діяльності розв’язують проблеми, котрі винесено на обговорення. 
Дискурс – це єдність мовленнєвої практики (діалогу, інтеракції між його 
учасниками) і контексту (середовища) її здійснення та взаємодії учасників 
певного фахового співавторства. Використання технології педагогічного 
дискурсу у науково-методичній роботі з категорією викладачів дисциплін 
гуманітарного циклу є виправданим, тому методологія, яка закладена в її 
основу, потребує зіставляти філософські конструкти духовності з її 
соціокультурним репрезентаціями, враховувати соціокультурні передумови та 
вимоги щодо духовності особистості. 

Дискурс – це складний процес  установлення контактів між людьми, які 
мають потребу в спільній діяльності; він включає такі елементи: обмін 
інформацією, вироблення єдиної стратегії взаємодії; отримання й розуміння 
іншої людини, управління власною поведінкою, організація процесу 
взаємовідносин. Комунікація у процесі дискурсу відбувається як певна 
когнітивна подія: учасники дискурсу передають один одному за допомогою 
повідомлень певні елементи свого «когнітивного світу», унаслідок чого 
виникає загальний «когнітивний контекст», що дає можливість суб’єктам 
дискурсу зрозуміти один одного. 
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В основу технології «Creative power» (І. Єршова-Бабенко) покладено 
синергетичні принципи нелінійності та самоорганізації.  

Така технологія забезпечує спрямування викладача на розвиток 
методичної компетентності, готовність до ефективної професійної взаємодії з 
колегами, орієнтацію на постійне професійне самовдосконалення. 

Педагог, який використовує цю технологію, повинен володіти 
методологічною основою інтеграції педагогічних процесів, усвідомлення та 
вибудови зв’язків між окремими елементами знань, застосування 
комунікативно-ділових ситуацій за тематикою занять, забезпечення 
відповідності системи знань викладачів постдипломним програмам навчання. 

Впровадження запропонованої технології потребує створення 
рефлексивного середовища, яке може формуватися завдяки використанню 
спеціальних методів (рефлексивний полілог, рефлексивна позиційна дискусія, 
метод „рефлексивних відображень”, написання і презентація есе ), а також 
реалізації принципів й підходів до освіти дорослих (актуалізація і аналіз 
практичного досвіду викладачів, практична цінність навчання „тут і зараз”, 
розв’язання конкретних проблем, апробація альтернативних способів 
професійної взаємодії та їх інноваційність). 

Для ефективної групової роботи в організаційно – навчальній грі повинна 
бути забезпечена організація таких процесів, як змістовне колективне 
обговорення, мислення, розуміння, критика і оцінка, проблематизація, оцінка 
ефективності організаційних дій. 

В організаційно-навчальній грі використовуються наступні психолого-
педагогічні та організаційні засоби: моделювання, схематизація, ротація 
позицій гравців, критика та оцінка, змагання між групами.  

Висновки. Використання інноваційних освітніх технологій як засобу 
розвитку методичної компетентності викладачів дає можливість реалізувати 
декілька завдань:  

- створення умов для оволодіння сучасними технологіями навчання, котрі 
збагатять методичний арсенал викладачів вищих навчальних закладів; 

- розвиток професійно важливих якостей викладачів (критичність, 
гнучкість мислення, толерантність, комунікабельність, цілеспрямованість, 
креативність, рефлексивність); 

- підвищення готовності викладачів до ефективної професійної взаємодії 
з колегами. 

Запропоновані технології можуть бути використані у процесі науково-
методичної роботи з викладачами на нарадах, у педагогічних колективах ВНЗ, 
де вони здійснюють викладацьку діяльність, на курсах підвищення кваліфікації 
(для викладачів ВНЗ І – ІІ рівнів акредитації).  

Література  
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2. Підвищення кваліфікації керівників освіти за дистанційною формою 
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ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖУ ЗАСОБАМИ 
ЛІТЕРАТУРИ 

Характерною рисою сучасної освіти є спрямованість її змістовно-
цільових аспектів у бік гуманізації, отже, актуальним стає формування у 
студента естетичної культури, що забезпечує ціннісне відношення до 
навколишнього світу, емоційно-образне збагнення реальності, розвиток 
здатності сприймати красу у всьому її різноманітті і створювати прекрасне в 
навколишній дійсності. 

Різні аспекти естетичного виховання досліджували вчені: В.Г.Афанасьєв, 
В.П. Беспалько, І.В. Блауберг, Н.Д. Волкова, Н.В. Кузьміна, В.А. Сластьонін,  
І.Д. Фрідман, М.Г. Яновська та інші. Праці вчених свідчать про те, що 
найбільшими можливостями в естетичному вихованні в навчанні мають в 
своєму розпорядженні гуманітарні дисципліни і особливо література.  

Література як навчальна дисципліна містить безцінний виховний 
потенціал. Вона дає можливість скласти уявлення про естетичне виховання і 
моральні канони минулих епох і сучасності; допомагає зрозуміти і навіть 
розв’язати  часом досить складні етичні конфлікти. Література збагачує нашу 
моральну свідомість і вводить людину у світ естетики, тим самим сприяє 
вихованню всебічно розвинених, висококультурних людей, яким органічно 
властиві гуманність, самостійність суджень, принциповість у підході до явищ 
життя і власних вчинків.  

У цьому аспекті важливим постає питання про конкретні шляхи та засоби 
реалізації естетичного виховання на парах з літератури. Це зумовлює 
актуальність даної роботи. 

Мета наукового статті – з’ясувати можливості реалізації естетичного 
виховання під час вивчення літератури. 

Всебічний гармонійний розвиток особистості не можна уявити без її 
естетичної вихованості. Естетичне виховання передбачає розвиток в людини 
почуттів прекрасного, формування вмінь і навичок творити красу у 
навколишній дійсності, вміти відрізняти прекрасне від потворного, жити за 
законами духовної краси [2, 34]. Перед викладачем стоїть завдання: 
організувати навчально-виховний процес так, щоб студент сам приходив до 
твердих моральних переконань у результаті внутрішнього духовного зростання. 
Одним із могутніх факторів такого зростання є естетичний розвиток, який 
облагороджує людську свідомість. Адже естетичний розвиток має ширше 
значення у суспільному житті, ніж іноді думають: і трудова творчість, і 
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моральне обличчя, і форми побуту так чи інакше пов’язані з рівнем і 
характером естетичної культури. Йдеться не лише про безпосередній вплив 
мистецтва, а й про вироблення естетичного сприймання явищ дійсності, 
естетичного ставлення до дійсності в широкому розумінні цього слова.  

Під естетичним вихованням засобами літератури слід розуміти не тільки 
розвиток якостей і здібностей, а й становлення цілісної, гармонійно розвиненої 
особистості, для якої характерно: сформованість естетичної свідомості, 
наявність системи естетичних потреб та інтересів, здібностей до творчості, 
моральної поведінки [2, 41].  

Вищі навчальні заклади покликані допомогти усвідомити підростаючому 
поколінню пріоритетну значимість духовно-естетичних цінностей у 
самовизначенні і самореалізації особистості. Тому настільки актуальна задача, 
що стоїть перед сучасною вищою школою, – поєднання навчання і виховання в 
єдину систему, що сприяє формуванню інтелектуальної та духовної особистості 
майбутнього громадянина. Література, як навчальний предмет, володіє 
величезними можливостями для вирішення цієї суспільно-важливої проблеми 
завдяки тому, що в ній самій закладені концептуальні погляди на світ авторів 
творів. 

Навчання студентів коледжiв ставить перед викладачем нові важливі 
завдання. Це відповідальний період формування смаків та уподобань 
особистості. Проте досить часто можна стикнутися з тим фактом, що студенти 
не вміють сприймати мистецтво. Адже можна дивитися і не бачити, можна 
бачити і не розуміти, а коли не розумієш, залишаєшся байдужим. Так і 
студенти: причина їхньої байдужості до класичної музики, літератури та 
живопису, культури як своєї, так і інших народів – непідготовленість до 
художнього сприймання твору, недорозвиненість естетичної культури [3, 36]. 
Формування естетичних якостей студентів слід здійснювати шляхом емоційно-
естетичного впливу на них творів мистецтва, даний процес передбачає роботу 
уяви, творчої активності сприйняття, в тому числі, осмислення власного 
життєвого і творчого досвіду. 

Міцний зв’язок, що існує між літературою, музикою та образотворчим 
мистецтвом, визначається тим, що кожен з них своїми специфічними засобами 
розкриває внутрішній світ людини, особливості навколишнього світу[4, 56].  

Враховуючи специфіку впливу мистецтва на раціональну та емоційну 
сфери свідомості особистості, можна зробити висновок про необхідність 
забезпечення комплексного впливу різних видів мистецтва на студента при 
вивченні літератури. На парах з літератури наголошуємо студентам, що 
література і живопис часто типізують одні і ті ж явища, тематично споріднені. 
Так, вивчаючи твори Т.Г. Шевченка, демонструємо ілюстрації відомого 
художника І. Їжакевича до творів письменника: "Якби ви знали паничі", "І виріс 
я на чужині", поеми "Сон". При з’ясуванні життєпису великого Кобзаря 
розповідаємо про картини В. Касіяна "Т.Г. Шевченко", Г. Меліхова "Молодий 
Шевченко в художника К.П. Брюллова" та авторські шевченківські картини – 
"Автопортрет" (1841), "Хата батьків у селі Кирилівці", "Автопортрет" (1853). 
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Намічаємо систему завдань, як навчити студентів виділяти основні риси героя в 
літературному і живописному творах. 

До творів живопису звертаємося при формуванні в студентів теоретико-
літературних понять. Так, наприклад, коли йде мова про стильові особливості 
романтизму і реалізму в літературі, то використовуються для порівняння 
живописні полотна І. Рєпіна, Ф. Кричевського, К. Трутовського, В. Тропініна, 
К. Трохименка та ін. 

Цікаво проходять заняття, побудовані на інтеграції літератури і музики. 
Вивчаючи «Крейцерову сонату» Л. М. Толстого, прослуховуємо Сонату № 9 
Людвіга ван Бетховена, присвячену Рудольфу Крейцеру.  

Література – особлива дисципліна, тому тут потрібно настроїтись не 
тільки на розумову працю, а й на естетичне сприймання художнього твору як 
ідейно-художньої цілісності. Таким чином, важливого значення надається 
початковi уроку, оскiльки вiн має мiстити в собi емоцiйний заряд для всiєї 
наступної  роботи. Адже повноцiннiсть сприймання мистецтва, навiть 
високохудожнiх творiв, залежить вiд  певного настрою людини в момент 
сприйняття, її соцiального досвiду, психологiчної пiдготовки, рiвня знань. 
Багато методистів зауважують, що на початку будь-якого заняття з  літератури 
бажаний сильний естетично-емоційний подразник. Це може бути ліричний 
вступ викладача, ілюстрування рідкісної фотографії, показ старовинної книги, 
ознайомлення студентів з прототипом художнього образу, бувальщина або 
літературний анекдот. Наприклад, заннятя з вивчення твору «Алхімік» Паоло 
Коельо можна почати з нагадування про всім відомі сім чудес світу, адже це 
намагання людей зрозуміти будову Всесвіту, розгадати  таємниці життя, 
бажання проникнути у ці таємниці. За допомогою вони зверталися до чорної 
магії, до алхімії і до Бога.  Серед семи чудес світу одне — найтаємничіше і 
найзагадковіше. Яке, на вашу думку, чудо викликає найбільше зацікавлення? 
(Відповіді учнів). Дійсно, найдивовижніше чудо — піраміди в Єгипті. Люди 
упродовж багатьох віків вірили, що там заховані скарби. А ще — що там 
зберігаються скарби людської душі. Що це за скарби, намагався розгадати один 
із найвідоміших письменників нашого часу Паоло Коельо.  

Великого значення надається вивченню життєвого i творчого шляху 
письменника. Так, у коледжi вивчення бiографiї митця починається з 
обговорення на парi художнього твору про його життєпис. Заняття такого типу 
не тiльки поглиблюють, розширюють знання учнiв про письменника, а й 
виховують iнтерес до його творчостi, допомагають уяснити, як формується 
свiтогляд людини, як iдеали стають переконаннями i нормою повсякденної 
дiяльностi художника слова, сприяють формуванню у молодi кращих 
моральних якостей. Заняття з вивчення бiографiї – це дивовижнi мандрiвки, 
заочнi екскурсiї по мiсцях перебування, залах музеїв митцiв, проникнення в 
творчу лабораторiю письменника, це емоцiйнi, хвилюючi розповiдi викладача 
про нього. Наприклад, вивчаючи творчість Оскара Уайльда, можна згадати про 
такий випадок: подорожуючи, в аеропорті письменникові поставили питання: 
«Що ви будете декларувати?» Оскар Уайльд відповів: «Мені нічого 
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декларувати, окрім моєї геніальності». Після цього студентам можна поставити 
питання: «А що б задекларували ви?» 

В аспекті естетичного виховання важливими є заняття з літератури 
рідного краю. Вивчення літературного краєзнавства потрібно організовувати не 
на репродуктивному рівні, а як навчально-дослідницький процес, що дасть 
змогу збагатити наукові дослідження новими матеріалами з життя і творчості 
письменників певної місцевості, а викладачі-словесники та студенти зможуть 
стати співучасниками дослідження літератури рідного краю, яка має реальний 
вплив на формування естетичних і художніх смаків студентів. Заняття з 
літератури Запорізького краю можуть бути присвячені різним темам, 
наприклад, вивченню творчості, пов’язаній з островом Хортиця. Епіграфом до 
такої пари можуть стати слова запорізького поета В. Моремпольського: «Цей 
острів серед синіх хвиль Славути пливе, немов зелений корабель. Як горда 
чайка на казкових крилах пливе пісенна Хортиця в майбуть». Також не можна 
не згадати славетні строки Петра Ребра, зачитати вірші Лариси Коваль. 
Заздалегідь розділити студентів на декілька пошукових груп для підготовки 
різноманітних довідок: етимологи, краєзнавці, історики, шевченкознавці, 
поети-аматори. Обов’язковим є розгляд образа Хортиці в творах поетів-
земляків. Закінчити заняття з літератури рідного краю потрібно читанням 
творів, які написали самі студенти. Звичайно, для підвищення інтересу до теми, 
можна запропонувати студентам екскурсію до острову Хортиця. 

Всебічний гармонійний розвиток студента, формування у нього 
справжньої духовної культури – одне із головних завдань сучасної вищої 
школи, над яким повинен працювати викладач. Адже художня література, як 
синтетичний вид мистецтва, є спрямовуючою силою у духовному розвитку 
студентства. 

Отже, вивчення літератури дає широкі можливості щодо естетичного 
виховання студентів коледжу, і важливою задачею викладача є використання 
цих можливостей та свідома й цілеспрямована робота з формування естетичної 
особистості студента. Таким чином, естетичне виховання на заняттях  
літератури буде ефективним, якщо на парах систематично будуть 
використовуватися твори мистецтва, заняття будуть проходити емоціонально, 
цікавим буде вивчення біографій письменників, формування художніх смаків 
студентів буде здійснюватися засобами літературного краєзнавства, літературні 
твори будуть ретельно аналізуватися, а також буде простежуватися зв’язок 
літератури з мистецтвом і з реальним життям.  

Література 
1. Башманівська Л. А. Забезпечення високої художньо-естетичної освіченості 
шляхом формування художніх смаків засобами літератури. – Режим доступа: 
http://eprints.zu.edu.ua/2562/. 
2. Волошина Н. Й. Естетичне виховання у процесі вивченя літератури/  
Н.Й. Волошина. – К.: Радянська школа, 1985. – 104 с. 
3. Калашник Н. Г. Естетичні смаки і формування особистості / Н.Г. Калашник. 
– Запоріжжя, 2008. – 276 с. 
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4. Левшина Л. С. Как воспринимается произведение искусства / Л.С. Левшина. 
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Томченко Марина 
магістр ПВШ фак-ту СПП 

Наук. кер.: к.філос.н., доц. Іванова Л.С. 

ОСОБЛИВОСТІ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ ДО ВИКОНАННЯ 
ЗАВДАНЬ ІЗ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

Сучасна українська освіта передбачає підготовку кваліфікованих, 
компетентних фахівців, соціально й професійно мобільних, 
конкурентоспроможних на вітчизняному, європейському і світовому  ринках 
праці. Важливу роль в оволодінні студентами  знаннями відіграє самостійна 
робота, яка поступово стає однією з провідних форм навчання. Головною 
метою самостійної роботи студентів є можливість навчитися індивідуально 
здобувати, оновлювати, поповнювати знання, плідно використовувати їх під 
час навчання та в подальшій професійній діяльності без безпосередньої участі 
викладача, але під його керівництвом. Але для ефективної реалізації цієї мети 
повинна бути зацікавленість в досягненні результату, тобто мотивація, яка 
змушує особистість безперервно домагатися вдосконалення знань.  

Як відомо, процес самостійної роботи студента залежить перш за все, від 
його готовності до цього виду діяльності. Проте готовність до самостійної 
навчальної праці потребує певного рівня підготовки студента, наявність у нього 
сформованих навичок та вмінь, а також його бажання вчитися [6, 91]. 

У визначенні сутності поняття „мотивація” та „мотивація учіння” значну 
роль відіграли праці Асеєва В.Г., Вілюнаса В.К., Войтко В.І., Ковальова В.І., 
Магомед-Емінова М.Ш., Маркової О.К., Маслоу А.Г., Матюхіної М.В., 
Шопенгауера А., Якобсона П.М. Вивчення поглядів вчених дало змогу 
визначити, що мотивація до навчання характеризується складною структурою, 
однією із форм якої є структура внутрішньої (орієнтованої на процес і 
результат) і зовнішньої мотивації. 

Мотивація - це насамперед спонукання до певної діяльності, в даному 
контексті до самостійної роботи, тобто здатність студента діяльно задовольняти 
свої потреби в результаті освітньої діяльності.  

Внутрішня мотивація - це виконання певної роботи через інтерес до неї, 
відчуття її внутрішньої цінності. Зовнішня мотивація виникає внаслідок впливу 
навколишнього середовища, тобто студент виконує певні завдання за вимогою 
викладача, не проявляючи при цьому внутрішнього інтересу. З одного боку 
зовнішньо мотивувати студента набагато простіше і швидше, наприклад, за 
допомогою заохочення студентів за успіхи в навчанні (заохочувальні бали, 
проставляння «автоматом» заліків) і санкції за погане навчання, за роботу, 
здану раніше терміну, можна проставляти підвищену оцінку, або знижувати її. 
Таким чином, студент буде і відвідувати лекції, і готуватись до практичних, 
лабораторних та інших видів занять. Але така мотивація не дає можливості 
студенту відчути себе самодетермінованим, компетентним, включеним у 
корисність виконуваної роботи. Якщо студент знає, що результати його роботи 
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будуть використані в лекційному курсі, в методичній допомозі, в 
лабораторному практикумі, при підготовці публікації або іншим чином, то і 
відношення до виконання завдання істотно змінюється в кращий бік і якість 
виконуваної роботи зростає [7, 103].  

При зовнішній мотивації поведінка студента є нестійкою, вона зникає 
разом із підкріпленням. Зовнішньо мотивовані студенти обирають найпростіші 
завдання для швидшого отримання винагороди, знижується якість і швидкість 
виконання творчих завдань, поверхневе оволодіння навчальним матеріалом, 
такі студенти краще виконують стандартні завдання, при цьому знижується 
рівень креативності та спонтанності, з’являються негативні емоції [2, 67].  

Найсильніший мотивуючий чинник формується за потреби здобуття 
певної професії. Якщо навчальна діяльність скерована особистим інтересом, то 
така діяльність буде результативною. Самостійна навчальна діяльність студента 
буде успішною, а значить і результативною, за умови коли вона базуватиметься 
на внутрішній потребі. Діяльність внутрішньо мотивованих студентів 
характеризується високою креативністю і супроводжується задоволенням від 
здійснення самостійної навчальної діяльності, бажання працювати є стійким і 
тривалим, студенти обирають для себе складні завдання, краще виконують 
творчі завдання, що вимагають нестандартного підходу [2, 68]. Це може бути 
участь в науково-дослідній, дослідно-конструкторській або методичній роботі, 
що проводиться на тій або іншій кафедрі. Тому внутрішня мотивація, що 
впливає на результативність отримання знань студентів є найбільш позитивною 
з точки зору підготовки фахівців в сучасних умовах потреб ринку праці.  

Формуванню позитивної мотивації студентів до виконання самостійної 
роботи сприяють такі фактори: 1) чітка організація процесу самостійної роботи 
студентів; 2) зміст завдань і способи їх  виконання; 4) стимулювання 
контролюючої функції; 4) усунення деструктивних факторів [6, 100]. 

Необхідною умовою організації самостійної роботи є відповідна її 
навчально-методична та організаційно-педагогічна забезпеченість, яка 
передбачає: забезпечення студентів методичними рекомендаціями з вивчення 
усіх дисциплін у вигляді збільшення випуску навчально-методичних посібників 
вищим навчальним закладом; збільшення читальних залів, дисплейних класів; 
впровадження індивідуальних консультацій студентів. Головне в стратегічній 
лінії організації самостійної роботи студентів у вузі полягає не в оптимізації її 
окремих видів, а в створенні умов високої активності, самостійності і 
відповідальності студентів в аудиторії і поза нею в ході всіх видів учбової 
діяльності [5, 32]. Навчально-методичні матеріали для самостійної роботи 
повинні бути чітко сформульовані, містити завдання і зразки їх виконання, бути 
доступними для студентів. 

Зміст завдань для самостійного опрацювання і способи їх виконання 
забезпечать високий рівень мотивації, якщо будуть цікавими для студентів, 
відповідатимуть їхнім бажанням і можливостям. Реалізація цієї мети можлива 
при введенні в навчальний процес активних методів навчання, які 
передбачають безпосередню, активну, творчу участь студентів. Ці методи 
спонукають до шукання шляхів і способів вирішення окремих проблем і 



260 

ситуацій, з якими вони зустрічаються в процесі активної роботи. При підборі 
активних методів навчання дуже важливо правильно підібрати метод. Це 
залежить від змісту і мети заняття, від рівня підготовки групи учнів і 
кваліфікації викладача. Виконання завдань самостійної роботи створює базу 
для формування як внутрішньої мотивації вивчення конкретних дисциплін, так 
і навчання студентів загалом. 

Оцінювання повинно бути прозорим і зрозумілим для студентів. 
Студенти мають бути ознайомлені з критеріями оцінювання до початку 
навчання. Стимулювання контролюючої діяльності студентів забезпечує 
використання комунікативно спрямованих перевірочних завдань, тестів, 
елементів змагання (хто скоріше, хто краще виконає роботу); взаємоперевірки; 
можливості самостійно виправити помилки (самоконтроль). 

До деструктивних факторів належить авторитарний стиль педагогічного 
спілкування, який сприяє формуванню мотиву «уникнення невдач»: ще нічого 
не зробивши, студент вже чекає на неприємності і думає, як їх уникнути, а 
також перевантаження завдань самостійної роботи, непосильні вимоги до 
студентів. Зменшення впливу цих факторів сприяє формуванню внутрішньої 
мотивації навчання. [6, 93.] 

Таким чином, мотивація самостійної діяльності студентів буде лише тоді 
результативною, коли вона ґрунтуватиметься на внутрішній потребі, будуть 
чітко сформовані мотиви та особистий інтерес до здобуття та оволодіння 
певною професією.  
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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ 

Творче засвоєння дисциплін психолого-педагогічного циклу і ефективне 
використання здобутих знань у професійній діяльності в значній мірі залежить 
від правильно організованого навчального процесу, від структури і змісту цих 
предметів, а також від того, якими методами, формами організації навчання 
користуються в ньому викладачі та студенти.  

В останнє десятиріччя проблеми викладання означених дисциплін 
привертали увагу багатьох науковців (К. Левін, В. Д. Гончаров) та викладачів 
вищих навчальних закладів. В результаті цього вища школа має певний 
теоретичний і практичний матеріал у вигляді навчальних планів, програм, 
підручників, навчальних посібників з дисциплін психолого-педагогічного 
циклу. 

Розвиток методики викладання психології та педагогіки у вищих 
навчальних закладах фінансово-економічного профілю відбувається в умовах 
докорінного реформування вищої освіти, розробки нових концепцій навчання, 
переоцінки попереднього досвіду, ломки застарілих стереотипів, приведення 
змісту, форм, методів навчання і виховання до вимог та потреб суспільства. 

Згідно змісту психолого-педагогічної підготовки вирішується питання як 
краще й ефективніше організувати навчально-виховний процес, як краще 
навчати, розвивати і виховувати студентів.  

Традиційний курс «Основи психології та педагогіки» формує у студентів 
основи психолого-педагогічних знань, умінь, застосування їх при вирішенні 
завдань практичної діяльності. Він є базовим для вивчення курсу «Психологія 
та етика ділових відносин», котрий дає змогу сформувати у студентів систему 
знань з психології ділових відносин на рівні розуміння; допомогти усвідомити 
особисту зацікавленість в опануванні психологічних знань та придбанні 
навичок на рівні внутрішньої потреби; гармонійно сумістити теоретичні 
положення курсу з практичним їх значенням; виробити навички ефективного 
міжособистісного та ділового спілкування. Оволодіння майбутніми 
економістами запропонованим в цих курсах матеріалом поглибить їх знання, 
які лежать в основі сприйняття і розуміння партнера по спілкуванню, 
допоможуть врахувати його індивідуальні особливості, проектувати можливі 
варіанти поведінки у спілкуванні. 

Значні можливості курсу прослідковуються у його спрямованості на 
включення студентів в ситуації, які моделюють майбутню керівну, фінансово-
економічну діяльність. Але існуючі у деяких вищих навчальних закладах 
навчальні плани, які передбачають вивчення курсу «Основи психології і 
педагогіки» в першому семестрі, а курсу «Психологія та етика ділових 
відносин» у п’ятому семестрі, порушує логіку і наступність у вивченні цих 
предметів. 
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Для підвищення ефективності навчального процесу у вищій школі 
необхідно спиратися як на розробку нових підходів до навчання та виховання, 
так і на розширення можливостей вже відомих, традиційних форм і методів 
роботи. 

Організаційна форма навчання – це зовнішній вигляд організації 
навчального процесу, який пов’язаний з кількістю студентів, місцем і часом 
їхнього навчання й порядком його реалізації [2, 240]. 

Практична робота в галузі активізації навчальної діяльності студентів 
складається з управління мотивацією і психічними процесами, які задіяні в 
процесі вирішення поставлених завдань. Для мотивації навчання необхідно: 
створення чіткої цільової установки студентів фінансово-економічного 
профілю, адже розуміння ними мети свого навчання має великий вплив на його 
ефективність; вказівка на необхідність вивченого матеріалу в курсах дисциплін 
психолого-педагогічного циклу для вивчення інших дисциплін (маркетинг, 
менеджмент) та для майбутньої професійної діяльності економіста; відбір 
змісту психолого-педагогічної підготовки у відповідності до пізнавальних 
вимог студентів; забезпечення професійної спрямованості цього змісту. 

Мотивацію і професіоналізацію діяльності студентів необхідно 
враховувати і при виборі форм організації навчальної роботи. 

Традиційна форма організації навчальної діяльності студентів має ряд 
недоліків: недостатність управління процесом навчання внаслідок відсутності 
повноцінного зворотного зв’язку, низький рівень активізації, недостатня 
індивідуалізація навчального процесу, що негативно впливає на процес 
психолого-педагогічної підготовки у вищому навчальному закладі.  

Численними дослідженнями з педагогіки та психології вищої школи 
доведено, що використання групових форм навчання сприяє вирішенню низки 
актуальних проблем професійної підготовки: підвищенню ефективності та 
результативності навчання та виховання, забезпеченню особистісного розвитку 
студентів, їх соціалізації та професіоналізації. Майбутній економіст 
працюватиме в колективі, вирішуватиме професійні задачі у робочій групі. 
Аналіз наукової літератури з питань використання групових форм роботи 
показав, що у дослідженнях соціальних психологів виявлено вплив окремих 
структурно-формальних особливостей групи і існуючих у ній відносин на 
ефективність спільної діяльності. 

Групова робота як організаційна форма навчання впливає на хід і 
результати індивідуальної діяльності, розвиток індивідуальних особливостей 
студентів, на успішність навчання, ефективність професійної підготовки. Тому 
пропонується більш широко використовувати групові форми навчання при 
вивченні дисциплін психолого-педагогічного циклу в фінансово-економічному 
вищому навчальному закладі, зокрема при проведенні семінарських занять.  

Семінар полягає в самостійному вивченні студентами за завданням 
педагога окремих питань і тем лекційного курсу з наступним оформленням 
матеріалу у вигляді реферату, доповіді тощо [2, 300]. 
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Саме тому така організаційна форма навчальної діяльності сприяє 
розвитку у студентів навичок самостійної роботи з навчальним матеріалом та 
першоджерелами. 

На семінарських заняттях з дисциплін психолого-педагогічного циклу 
необхідним моментом є створення таких умов, за яких ці семінари сприяли б не 
тільки конкретизації, поглибленню і закріпленню знань студентів, а й впливали 
б на формування відповідного ставлення до них, розвиток творчого мислення, 
відпрацювання професійних вмінь і навичок в плані комунікативної діяльності 
майбутніх економістів. 

Доцільно впроваджувати такі етапи організації семінарських занять з 
дисциплін психолого-педагогічного циклу із застосуванням групових форм 
навчання:  

– повідомлення викладачем теми і мети семінару; 
– фронтальна робота; 
– робота студентів у мікрогрупах; 
– фронтальні звіти навчальних мікрогруп про виконання завдання; 
– підсумковий етап заняття, на якому слід надати слово тим студентам, 

що мали оцінювати роботу мікрогруп в цілому, якість звіту доповідача, 
звертаючи увагу на його послідовність, доказовість, науковість, техніку і 
культуру мовлення, вміння відповідати на питання, дискутувати. 

Важливе навчально-пізнавальне значення мають практичні заняття 
(форма навчального заняття, за якого педагог організує детальний розгляд 
студентами теоретичних положень навчального предмета й формує уміння та 
навички їх практичного застосування шляхом індивідуального виконання 
студентом відповідно сформованих завдань [2, 268]). Систематичне їх 
виконання сприяє розвитку пізнавальних процесів і самостійності студентів, 
формуванню психолого-педагогічних умінь, необхідних для майбутньої 
професійної діяльності економіста, для їх самоосвіти. Вони також сприяють 
конкретизації та закріпленню знань, розвивають уміння спостерігати й 
пояснювати явища, що вивчаються в курсі дисциплін психолого-педагогічного 
циклу. 

Доцільно використовувати таку технологію проведення практичних 
занять з використанням групових форм навчання: 

– організаційний етап; 
– актуалізація базових теоретичних положень; 
– виконання тренувальних вправ, завдань; 
– моделювання професійної діяльності майбутніх економістів; 
– підведення підсумків заняття. 
При організації групових форм навчання необхідно утворювати 

приблизно однакові за кількістю учасників підгрупи; пропонувати різні за 
змістом завдання, щоб сприяти конструктивному прояву будь-яких 
індивідуально-психологічних властивостей студентів; при здійсненні розподілу 
студентів за ролями враховувати їх індивідуально-психологічні властивості і 
так проектувати розподіл групових ролей, щоб надати можливість прояву 
студентам з різними індивідуально-психічними властивостями; створювати 
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оптимальне співвідношення керування і самокерування роботою підгруп під 
час виконання студентами групових завдань. 

Для виховання у студентів почуття відповідальності, розвитку волі, 
характеру, самостійності мислення, стимулювання їх до використання знань у 
нових поєднаннях необхідно використовувати механізм контролю в 
навчальному процесі. Він відіграє важливу роль у пізнавальній діяльності 
студентів.  

Педагогічний контроль – це спосіб отримання інформації про якісний 
стан навчального процесу [1, 247]. Контроль педагога за процесом і 
результатом праці спрямований як на діяльність студентів, так і на власну 
діяльність, а також на взаємодію студентів і викладача. 

Для покращення контролю за рівнем засвоєння знань студентами 
необхідно проводити підсумковий і міжсесійний контроль. В організацію 
міжсесійного контролю доцільно ввести відомості відкритого обліку знань, 
п’ятихвилинне опитування з кожної лекції, творчі самоаналізи, взаємооцінки на 
семінарі. Цільова підготовка фахівця фінансово-економічного профілю вимагає 
професійної спрямованості контролю. Це підвищує мотивацію пізнавальної 
діяльності студента та позитивно впливає на підготовку висококваліфікованого 
фахівця. 

Отже, в якості організаційної умови ефективного засвоєння дисциплін 
психолого-педагогічного циклу доцільне використання групових форм 
навчання. Найбільш широкі можливості для їх застосування мають практичні та 
семінарські заняття. Групові форми навчання сприяють як поглибленню знань 
студентів, так і формуванню позитивного ставлення до психолого-педагогічної 
підготовки, а також розвитку творчого мислення, комунікативних умінь. 

Використання групової роботи сприяє виробленню у майбутніх фахівців 
фінансово-економічного профілю уміння приймати колективні рішення, робити 
вибір на підґрунті оцінок альтернатив і керуючись установленими правилами. 
На хід вибору впливають стосунки учасників, особиста зацікавленість, 
об’єктивність, особисті якості. Це також необхідно враховувати при організації 
групової роботи в умовах вільного вибору. Якщо група знає всі можливості 
альтернативи рішення проблеми і якщо вона може з певністю вибрати одне 
рішення з найбільшою віддачею, то знайдене рішення буде вірним. І навчити 
студентів знаходити правильні рішення при роботі в групі – одне з головних 
завдань психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців фінансово-
економічного профілю. 

Література 
1. Басова Н.В. Педагогика и практическая психология / Н.В. Басова. – Ростов 
н/Д.: Феникс, 2000. – 416 с. 
2. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник / С.У. Гончаренко. – 
К.: Либідь, 1997. – 374 с. 
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Холіна Г.Д. 
магістрант кафедри педагогіки та психології 

освітньої діяльності 
Наук.кер.: д.психол.н., проф. Шевченко Н.Ф. 

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ 
ЯК ПРОФЕСІЙНОЇ ЯКОСТІ ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ 

Актуальність дослідження визначається потребами суспільства у 
випереджальній освіті і професійно-особистісному розвитку викладача вищого 
навчального закладу. Ці вимоги обумовлені комплексом причин:  

• швидко змінюваною структурою потреб суспільства в цілому і його 
соціальних інститутів;  

• технічним прогресом, що визначає необхідність володіння 
складним комплексом знань, умінь і навичок у професійній і соціальній 
діяльності; 

• збільшенням інформаційного навантаження, на тлі якого знання 
мають тенденцію швидко застарівати, що обумовлює необхідність постійного 
удосконалення і самовдосконалення фахівців;  

• необхідністю вміти «працювати в команді», виявляти готовність до 
співробітництва і самостійно орієнтуватися в суміжних галузях; 

• висуванням на перший план таких якостей, як уміння брати на себе 
відповідальність, здатність самостійно думати і діяти. 

Наукова актуальність проблеми визначається тім, що у наш час відсутня 
концепція розгляду толерантності як фактора успішної діяльності організації; 
різноманітність трактовок терміну та тенденція його редукції до близьких 
понять (повазі, прийняттю, емпатії та ін.) ускладнюють проведення емпіричних 
досліджень і реалізацію високоефективних практико-орієнтованих програм, 
особливо для дорослих. Відсутність чітких класифікацій та їх критеріїв, а також 
детального описання психологічних механізмів толерантності свідчить про те, 
що ця проблематика поки що є недостатньо розробленою.  

Для розгляду проблеми толерантності як фактора успішної діяльності 
організації необхідно виділити його специфічні психологічні особливості:  

- по-перше інтерпретувати науковий зміст категорії;  
- по-друге описати його феноменологію, що дозволило б здійснити 

диференціацію від близьких за змістом понять. 
У зв’язку з вище зазначеним є актуальною розробка концепції 

міжособистісної толерантності як основи для створення практико-особистісно-
орієнтованих програм, що навчають представників допоміжних професій 
(психологів, педагогів, конфліктологів). 

Підкреслимо, що толерантність як фактор успішної діяльності організації 
розуміється нами, з одного боку, як невід’ємна характеристика (показник) 
професіоналізму та зрілості особистості, сферою діяльності якої є взаємодія в 
межах «людина - людина», з другого боку, як конструюємий в процесі навчання 
образ (ідеальна модель), що виконує системоформуючу функцію. При цьому 
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феноменологія толерантності розглядається як одне з виявлень внутрішнього 
протиріччя, яке сприяє саморозвитку суб’єкта спілкування. 

Толерантність вважалась людською позитивною рисою у всі часи. Вона 
передбачала терпимість до відмінностей між людьми, вміння жити, не 
заважаючи іншим, здатність мати права і свободи, не порушуючи прав і свобод 
інших людей. Толерантність також є основою демократії і прав людини. 
Нетерпимість у поліетнічному, поліконфесійному або полікультурному 
суспільстві призводить до порушень прав людини, насильству і збройних 
конфліктів. Сьогодні політики та науковці усвідомлюють загрозу суспільству, 
яка пов’язана з проявленням форм інтолерантності та нетерпимості в сучасному 
світі. Проте необхідність формування установок толерантної поведінки, 
протидія і конструктивна профілактика різних видів інтолерантності має для 
сучасного українського суспільства значення не тільки в аспекті національної 
безпеки. 

У Декларації принципів терпимості — основному міжнародному 
документі, що проголошує принципи людського єднання у світі, зазначені й 
шляхи реалізації цих принципів. «Толерантність» означає повагу, прийняття й 
розуміння багатої розмаїтості культур нашого миру, наших форм 
самовираження й способів прояву людської індивідуальності. Їй сприяють 
знання, відкритість, спілкування й воля думки, совісті й переконань. 
Толерантність — це гармонія в різноманітті. Це не тільки моральний борг, але й 
політична й правова потреба. Толерантність — це чеснота, що уможливлює 
досягнення миру й сприяє заміні культу війни культом миру... 

Прояв толерантності, що співзвучний повазі прав людини, не означає 
терпимого відношення до соціальної несправедливості, відмови від своїх 
переконанні. Це означає, що кожний вільний дотримуватися своїх переконань і 
визнає таке ж право за іншими. Це означає визнання того, що люди по своїй 
природі розрізняються по зовнішньому вигляді, положенню, мові, поводженню 
й цінностям і мають право жити у світі й зберігати свою індивідуальність. Це 
також означає, що погляди однієї людини не можуть бути нав'язані іншими [1, 
с. 5-6]. 

Толерантність трактується як (лат. tolerans – терпимість) як прояв 
терпимості до чужих думок, вірувань, світоглядних уподобань, а отже, 
визнання за людиною права на власну думку, публічне її оприлюднення та 
доведення та доведення правомірності; спокійне, виважене ставлення індивіда 
до суджень інших людей [2, с. 258]. 

Толерантність формується на основі визнання єдності і різноманіття 
людства, взаємозалежності всіх від кожного і кожного від всіх, пошана має 
рацію іншого, а також утримується від спричинення шкоди, оскільки шкода, що 
заподіюється іншому, означає шкоду для всіх і для самого себе. 

Толерантність, відповідно до багатьох досліджень, не має єдиного 
визначення й трактується різними науками неоднозначно: і як активна форма 
відносини до миру, і як пристосувальна функція організму, і як одна зі сторін і 
міра розрізняємості, і як моральна категорія, і як терпимість, емоційна 
стійкість, терплячість і т.д. 
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При діагностуванні за методикою діагностики спрямованості особистості 
Б. Басса встановлено, що завдяки спеціально підібраним вправам можна 
формувати у викладачів вищої школи відповідне ставлення до власної 
діяльності. Після повторного дослідження за методикою «Оцінка способів 
реагування в конфлікті» К.Н. Томаса в експериментальній і контрольній групах 
отримані дані свідчать про те, що в експериментальній групі сформоване 
толерантне відношення педагогів до власної поведінки в конфліктній ситуації. 
Отже, ефективність розроблених завдань тренінгу підтвердилася. 

Література 
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конференции ЮНЕСКО от 16 ноября 1995 года  // Век толерантности. – 2001. – 
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Хоміцька Д.В. 
викладач Економіко-правничого коледжу ЗНУ 

ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ 
ЇХ ВИКОРИСТАННЯ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ 

Однією з умов успішного соціального розвитку суспільства є підготовка 
закладами освіти висококваліфікованих, конкурентоспроможних на сучасному 
ринку праці фахівців, які відповідатимуть вимогам інформаційного суспільства, 
ефективно діятимуть у професійному та соціальному середовищах. На жаль, 
незважаючи на те, що за останні часи розвитку суспільства сталось чимало 
позитивних змін у системі освіти, класична дидактика вищої освіти з її 
закономірностями, принципами, формами та методами навчання не завжди 
відповідає вимогам сучасності.  

Тому, як зазначають численні науковці, зокрема Л. О. Чеховей, однією з 
тенденцій розвитку професійної освіти в Україні є “спрямованість навчально-
виховного процесу на запровадження інтерактивних освітніх технологій, 
створення під час професійної підготовки умов для ефективного 
інтелектуального розвитку особистості майбутнього фахівця” [8, с. 12 – 13].  

Особливого значення впровадження інтерактивних технологій набуває у 
підготовці майбутніх спеціалістів, “оскільки вже протягом тривалого часу 
спостерігається зниження рівня професійної компетентності вчителів, 
формалізм набутих знань, не усвідомлення міри відповідальності за 
формування особистості учнів-вихованців” [5, с. 45 – 46]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій дозволяє зробити висновок про 
певні труднощі та проблеми, які існують в сучасній системі професійної освіти. 
Зокрема процес реформування освіти, який триває в Україні, часто зводиться до 
застосування нових форм роботи в межах традиційної системи, збільшення 
кількості навчальних предметів, розширення навчальних програм. До того ж 
серйозну конкуренцію традиційним технологіям навчання становить сучасний 
рівень розвитку інформаційних технологій. Тому, на нашу думку, потрібна 
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принципово нова демократична освітньо-педагогічна технологія. Про це 
йдеться у дослідженнях цілого ряду науковців, а саме: 
Л. В. Мельник, О. І. Пометун, Л. О. Чеховей, Л. В. Шелестової. 

Зокрема  Л. В. Шелестова зазначає, що “на всіх щаблях освіти від 
початкової до вищої школи необхідна переорієнтація з інформаційного на 
проблемно-діяльнісний тип освіти. Необхідно знайти шляхи, що забезпечили б 
активність студентів та їх взаємодію в групі, в ході навчального процесу” [9, 
с. 12 – 13]. Дослідник робить висновок, що на допомогу класичним 
технологічним аспектам мають прийти нові – інтерактивні технології навчання. 

У своїх дослідженнях Л. О. Чеховей зазначає, що важливою вимогою 
суспільства до особистості є не енциклопедичність знань, а набуття вмінь та 
навичок, що сприяють розвиткові та самореалізації особистості. На думку 
науковця, це завдання значною мірою вирішується через запровадження 
інноваційних технологій, серед яких важливу роль відіграють інтерактивні 
технології. Саме інтерактивні технології “активізують пізнавальну діяльність, 
творчість студентів, спираючись на процеси сприймання, пам’яті, уваги, а 
передусім на продуктивне мислення, поведінку, спілкування” [8, с. 12 – 13]. 

Метою статті є визначення сутності поняття інтерактивних технологій, 
виявлення переваг застосування інтерактивних технологій у процесі 
формування знань та умінь у майбутніх фахівців. 

Аналіз історико-педагогічної літератури дозволяє зробити висновок, що 
елементи інтерактивного навчання можна знайти у працях 
В. О. Сухомлинського, у творчості учителів-новаторів 1970 – 1980 рр. ХХ 
століття (Ш. О. Амонашвілі, В. Ф. Шаталов, Є. А. Ільїна,  С. М. Лисенкова). 
Так, В. О. Сухомлинський говорив: “Немає абстрактного учня…мистецтво і 
майстерність навчання і виховання полягає в тому, щоб, розкривши сили й 
можливості кожної дитини, дати їй радість успіху в розумовій праці”. 

Науковий інтерес викликає дослідження Е .Я. Голанта, який у 60 рр. ХХ 
століття подав класифікацію типів та методів навчання, поділивши їх на на 
активні та пасивні залежно від участі учнів і педагогів  у навчальній діяльності 
[6, с. 72 – 73]. 

За класифікацією Е. Я. Голанта, пасивний тип навчання полягає в 
тому, що – об’єкт навчання має засвоїти і відтворити матеріал, переданий йому 
вчителем, текстом підручника тощо – тобто джерелом знань. До відповідних 
методів пасивного типу навчання належать методи, що вимагають від учнів 
лише слухати й дивитися. Звісно, термін “пасивне” є умовним, адже будь-яка 
організація навчального процесу неодмінно передбачає певний рівень 
пізнавальної активності суб’єкта інакше досягнення навіть мінімального 
результату неможливе. У своїй класифікації Е. Я. Голант використовує 
“пасивність” як визначення низького рівня активності учнів, переважно 
репродуктивної діяльності за майже цілковитої відсутності самостійності й 
творчості [6, с. 72 – 73]. 

Активне навчання, за Е. Я. Голантом, – такий тип навчання, який 
передбачає застосування методів, що стимулюють пізнавальну активність і 
самостійність учнів, він виступає “суб’єктом” навчання, виконує творчі 
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завдання, вступає в діалог з учителем. Основними методами цього навчання є: 
самостійна робота, проблемні й творчі завдання, розвиваючі творче мислення 
запитання учня до вчителя і навпаки 

До класифікації Е. Я. Голанта ми можемо додати такий тип навчання, як 
інтерактивне навчання, але розглядати його як різновид активного, який має 
свої закономірності та особливості. 

У Педагогічному словнику знаходимо визначення сутності даного 
поняття: “Інтерактивне навчання (від лат. Іnteraction – взаємодія) – навчання, 
побудована на взаємодії учнів з навчальним оточенням, навчальним 
середовищем, що служить сферою засвоєння знань”. Поняття “інтерактивне 
навчання” уявляє собою переклад англомовного терміну interactive learning, 
який означає учіння (стихійне чи спеціально організоване), засноване на 
взаємодії, і навчання, побудоване на взаємодії [1, с. 107 – 108]. 

Отже, пасивний тип навчання вважається найбільш неефективним з точки 
зору рівня засвоєння студентами навчального матеріалу, однією з переваг є 
можливість викласти велику кількість навчального матеріалу в обмежених 
часових рамках. Особливістю активного типу навчання є те, що викладач та 
студент взаємодіють один з одним. Якщо в пасивному основною дієвою 
фігурою є викладач, то в активному викладач та студент мають рівні права. 
Активний тип навчання пропагує демократичний стиль взаємодії. Активний та 
інтерактивний тип навчання мають багато спільного. Але, на відміну від 
активного інтерактивний тип орієнтований на більш широку взаємодію 
студентів не тільки з викладачем, але й один з одним і на домінування 
активності студентів у процесі навчання. 

Аналіз психолого-педагогічної літератури дав змогу констатувати, що за 
останні роки у науковий обіг ввійшло поняття “технологія навчання” та 
“інтерактивна технологія навчання”. Більш детальніше зупинимось на 
виявленні їхньої сутності. За визначенням О. І. Пометун педагогічна технологія 
– це сукупність способів (методів, прийомів, операцій) педагогічної взаємодії, 
послідовна реалізація яких створює умови для розвитку учасників 
педагогічного процесу і передбачає певний результат. Педагогічні технології є 
одним з провідних засобів у діяльності викладача [7, с. 47 – 48]. Науковець 
розглядає дві основні групи педагогічних технологій: репродуктивні 
(особистісно відчужені) продуктивні (особистісно орієнтовані) [7, с. 47 – 48]. 
Аналіз наукового доробку дослідниці дозволили зробити зведену таблицю 
основних характеристик репродуктивних та продуктивних педагогічних 
технологій. Результати аналізу подано у таблиці 1. 

З огляду на вищесказане можна охарактеризувати одну з інноваційних 
педагогічних технологій, яка за своїми базовими характеристиками належить 
до продуктивних, – технологію інтерактивного навчання. Ключовим поняттям, 
що визначає сутність інтерактивних технологій, є “взаємодія”. Взаємодію 
розуміють як безпосередню міжособистісну комунікацію, найважливішою 
особливістю якої є здатність людини “приймати роль іншого”, уявляти, як її 
сприймає партнер по спілкуванню або група, і відповідно інтерпретувати 
ситуацію і конструювати власні дії. 
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В “Енциклопедії вищої освіти” поняття інтерактивної технології навчання 
визначається як така організація навчального процесу, за якої неможлива 
неучасть студента в колективному, заснованому на взаємодії всіх його 
учасників процесі навчального пізнання: бо кожен учасник має конкретне 
завдання, за яке він повинен публічно прозвітуватись, або від його діяльності 
залежить якість виконання поставленого перед групою завдання [4, с. 357 –
 358]. 

Отже, інтерактивна технологія навчання – це технологія організації 
навчального процесу, посилена педагогічна взаємодія, взаємовплив учасників 
педагогічного процесу через призму власної індивідуальності, особистого 
досвіду життєдіяльності. Це процес інтенсивної міжсуб’єктної комунікації 
(викладач – суб’єкт власної професійної діяльності ставить в позицію суб’єкта 
освітньої діяльності студента).  

Більшість науковців характеризують інтерактивні технології як технології 
з високим ступенем інтенсивності спілкування її учасників, їхньої комунікації, 
обміну діяльностями, зміною і різноманітністю її видів, форм, прийомів, 
цілеспрямованою рефлексією учасників діяльності і взаємодії, що відбулася. 
Реалізація інтерактивних технологій спрямовані на зміну, вдосконалення 
моделей поведінки і діяльності учасників педагогічного процесу [6, с. 72 – 73].  

На сьогодні накопичений досвід в Україні та за кордоном, переконливо 
засвідчує, що інтерактивні технології сприяють інтенсифікації та оптимізації 
навчального процесу. Вони дозволяють студентам аналізувати навчальну 
інформацію, творчо підходити до засвоєння навчального матеріалу й тому 
зробити засвоєння знань більш доступним; навчитись формулювати власну 
думку, правильно її виражати, доводити власну точку зору, аргументувати й 
дискутувати; навчитись слухати іншу людину, поважати альтернативну думку; 
моделювати різні соціальні ситуації, збагачувати власний соціальний досвід 
через включення в різні життєві ситуації; вчитись будувати конструктивні 
відносини в групі, визначати своє місце в ній, уникати конфліктів, розв’язувати 
їх, шукати компроміси, прагнути діалогу; знаходити спільне розв’язання 
діалогу; розвивати навички проектної діяльності, самостійної роботи, 
виконання творчих робіт. 

Цікаву інформацію щодо досліджень, проведених Національним тренінг-
центром (США, штат Меріленд) у 1980-х роках, знаходимо у наукових 
напрацюваннях Л.О Чеховей [8, с. 12 – 13]. Американські дослідники зробили 
висновок, що інтерактивне навчання уможливлює різке збільшення відсотка 
засвоєння матеріалу, бо впливає не лише на свідомість учня, а й на його 
почуття, волю. Результати цих досліджень представлено у схемі, яка дістала 
назву “Піраміда навчання”. 

“Піраміда навчання” демонструє, що найменших результатів можна 
досягти за умов пасивного навчання (лекція – 5%, читання – 10%), а 
найбільших – інтерактивного (дискусійні групи – 50%, практика через дію – 
75%, навчання інших або негайне застосування знань – 90%). Ці дані є 
середньостатистичними, тому у конкретних випадках результати можуть 
різнитися, але в середньому таку закономірність може простежити кожен 
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педагог. Усі зазначені ознаки інтерактивних технологій обумовлені одна одною 
, інтегруються в єдиний комплекс атрибутів, що становлять змістову 
технологічну основу використання в педагогічному процесі інтерактивних 
технологій [8, с. 12 – 13]. 

Визначивши сутність інтерактивних технологій як інноваційних можна 
зробити висновок, що будь-яка педагогічна технологія буде не дієвою, якщо не 
розглядати її як цілісну систему в єдності усіх компонентів і взаємозв’язків. 
Порівняння та аналіз особливостей застосування різних типів навчання у 
процесі підготовки майбутніх педагогів дав нам можливість виявити певні 
переваги інтерактивних технологій, які полягають у тому, що студенти 
засвоюють всі рівні пізнання (знання, розуміння, застосуваня, оцінка). 
Студенти займають активну позицію, зростає інтерес в отриманні знань. Також 
значно підвищується роль вчителя – він виступає як організатор, лідер. Але 
треба зазначити, використання інтерактивних технологій вимагають від 
викладача високого рівня підготовки. Сукупність цих ознак і умов говорить про 
принципову інноваційність педагогічної технології інтерактивного навчання в 
порівнянні з традиційними формами його організації. Тому широке його 
застосування у сучасній вищій школі передбачає серйозну увагу до цього 
навчання  працівників ВНЗ, оскільки тільки послідовна цілеспрямована робота  
справді допоможе їм опанувати даним типом навчальної технології, яка так 
важлива сьогодні, коли йдеться про формування принципово нового типу 
особистості – людини інформаційного суспільства. 

У процесі роботи ми переконалися у перспективності досліджуваної 
проблеми. Проте, її масштабність не дало змоги охопити всі аспекти у ході 
нашого дослідження. Подальшого дослідження потребують науково-методичне 
обґрунтування змісту, форм і методів інтерактивної технології навчання та 
розробка практичних рекомендацій щодо її використання у професійній 
підготовці майбутніх спеціалістів. 
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Хребтова В.В. 
здобувач 

 Наук. кер.: д.пед.н., проф. Іваненко В.К. 

ДО ПРОБЛЕМИ ПОЛІКУЛЬТУРНОГО ВИХОВАННЯ 

Інтеграційні, політичні та економічні процеси, що відбуваються в 
сучасному світі, актуалізують полікультурне виховання. Саме таке виховання 
покликане підтримати існування великих і малих націй в умовах інтеграції 
України до Євросоюзу та приєднання до Болонського процесу. Полікультурне 
середовище життєдіяльності людини стає невід’ємною ознакою сучасного 
світу. Проблема існування в полікультурному соціумі стосується кожної 
окремої особистості, групи людей і цілих країн, цивілізацій. Її стрижневими 
моментами в усі часи були і залишаються толерантне ставлення до інших рас, 
релігій, соціальних утворень і культурних традицій, ствердження нового типу 
міжнаціональної, інтеркультурної взаємодії, гармонізація мовленнєвого 
діалогу, емоційна співчутливість, гнучкість і варіативність, формування 
особистісних високоморальних якостей, співчуття й готовність допомагати 
іншим людям.   

Розвиток національної системи освіти в Україні відбувається шляхом 
гуманізації й демократизації, про що свідчать зміст реформ, сутність державних 
документів, які визначають стан і перспективи освіти: Закони “Про загальну 
середню освіту” (1999), “Про позашкільну освіту” (2000), “Про вищу освіту” 
(2002), Національна доктрина розвитку освіти (2002), Концепція національного 
виховання (1994), Концепція 12-річної загальної середньої освіти (2000), 
Концепція громадянського виховання (2002), Концепція державної мовної 
політики (2010), Національна доповідь Президента “Цілі розвитку тисячоліття. 
Україна - 2010” (2010) та ін. У цих документах визначаються принципи, що 
мають домінувати в процесі структурно-змістових перетворень освіти: її 
особистісна орієнтація, полікультурна спрямованість, комунікативно-
діяльнісний підхід. 

Сьогодні сучасний студент має широкий спектр можливостей 
іншомовного спілкування зі своїми ровесниками з країн, мова яких вивчається. 
Саме тому, іноземна мова як навчальний предмет стає інструментом 
полікультурного розвитку особистості, сприяє усвідомленню себе як 
культурно-історичного суб’єкта, який вивчає історію людства, відчуває 
відповідальність за свої вчинки, за свою країну, за майбутнє всієї людської 
цивілізації. Вивчення іноземної мови в навчальному закладі повинно бути 
спрямоване на розвиток самосвідомості студента як культурно-історичного 
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суб’єкта, носія колективних та індивідуальних соціокультурних характеристик і 
його ролі як суб’єкта діалогу культур, інтегративних загальнокультурних та 
полікультурних умінь застосовувати іноземну мову як засіб культурного 
спілкування. 

Основними положеннями сучасної концепції полікультурного виховання 
є: пріоритети загальнолюдських цінностей; сприйняття світу як єдиної системи 
різноманітних форм існування культур, мов, ідей, поглядів; уміння 
спілкуватися та адаптуватися. Мета концепції – виховання полікультурної 
особистості, людини як громадянина країни, Європи та світу, формування 
таких якостей, як гуманність, толерантність, об’єктивність, творче 
співробітництво, здатність до самостійного вибору в оцінках та вчинках, 
усвідомлення єдності загальнолюдських цінностей.  

Одним з головних способів організації полікультурного виховання є 
забезпечення культурологічної спрямованості філологічної освіти та введення 
полікультурного компоненту в різні навчальні дисципліни. Лідирує при цьому 
двомовне та багатомовне навчання, яке не тільки сприяє комунікації, але й 
дозволяє прилучатися до різних способів мислення, відчуття, поведінки. 
Іноземна мова є не об’єктом вивчення, а засобом отримання знань, і, як 
наслідок, виникає подвійний ефект – одночасно таким шляхом набуваються 
нові знання і мовленнєві навички. Потрібно визначити зародження нової фази 
вивчення іноземних мов, коли людина розпочинає вивчати іноземну мову як 
важливе джерело культури. Будучи близьким ідеї гуманного міжнаціонального 
співіснування, полікультурне виховання відкидає консолідацію на базі 
корпоративної ворожнечі, протистояння іншим соціальним групам, 
цивілізаціям та духовним цінностям. З одного боку, полікультурне виховання 
відхиляє формування людини поза національної культури, а з іншого – сприяє 
зародженню мультиідентичній особистості як зосередження та перетин 
декількох цивілізацій.  

Державна політика і освітня система нашої країни відповідає 
європейським підходам до встановлення порозуміння між представниками 
різних культур. Але сучасна освіта потребує навчально-виховних програм, 
спрямованих на вивчення людини, її морального та духовного світу, її 
самовдосконалення та саморозвитку, на вміння орієнтуватися в 
полікультурному середовищі, на цілісну організацію освітнього простору. Саме 
з цим ми пов’язуємо перспективи подальшого дослідження проблеми 
полікультурного виховання студентської молоді. 

 
Шевченко Руслана 

студентка магістратури фак-ту СПП 
Наук. кер.: к.пед.н. Філь О.В. 

КОМУНІКАТИВНА КУЛЬТУРА ЯК НЕОБХІДНА СКЛАДОВА 
ГОТОВНОСТІ МЕНЕДЖЕРА З ТУРИЗМУ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 
Основним завданням сучасного менеджера з туризму є ефективне 

використання необхідних знань, умінь і здібностей, які відповідають не тільки 
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цілям туристичного бізнесу а й суспільства в цілому. Однією з головних 
складових конкурентоспроможності майбутнього фахівця є його комунікативна 
культура, формуванню якої слід приділяти особливу увагу в процесі навчання у 
вищому навчальному закладі.  

У діяльності менеджера з туризму набувають поширення активні форми 
спілкування, що вимагають більш високої культури й коректності. Уміння 
вислухати співрозмовника, зрозуміти його по-справжньому вимагає від будь-
якого фахівця мужності й можливості регулювати свій емоційний стан. В 
управлінській діяльності порушення такту в спілкуванні може призвести до не 
бажаних наслідків – конфліктів. 

Комунікативна культура менеджера з туризму проявляється в його 
комунікативній діяльності, тобто в процесі професійного спілкування. У наш 
час визначають три функції спілкування: комунікативну (обмін інформацією 
між суб’єктами спілкування), інтерактивну (організація взаємодії між 
суб’єктами спілкування) та перцептивну (процес, у якому партнери 
сприймають одне одного, і на цій основі виникає взаєморозуміння). Головне, 
що всі ці функції спілкування реалізуються в один і той же час. Комунікативна 
сторона реалізується в обміні інформацією, інтерактивна – у регулюванні 
взаємодії партнерів спілкування, перцептивна – у таких психологічних 
механізмах, як порівняння, ідентифікація, апперцепція та рефлексія. 

Комунікативна культура особистості визначається як система знань, 
норм, цінностей і зразків поведінки, прийнятих у суспільстві, а також вміння 
природно використовувати їх у діловому та емоційному спілкуванні. 
Культурний компонент комунікації пов'язаний із системою еталонів і уявлень 
особистості, які включаються в момент взаємодії з іншими суб'єктами. 

Комунікативна культура менеджера туристичної діяльності – це й 
культура фахівця в певній галузі знань, і культура особистості, здатної не 
тільки керувати, делегувати повноваження, планувати екскурсійний процес, а й 
транслювати знання, створювати сприятливе психологічне середовище, бути 
взірцем для оточуючих тощо [1]. 

Основним завданням комунікативної культури менеджера з туризму є 
формування необхідних правил організації комунікативного процесу, що 
сприяють взаєморозумінню суб’єктів у процесі туристично-економічних та 
управлінських відносин. 

Розглядаючи роль комунікативної культури в складі професійної 
культури менеджера, учені виділяють дві підструктури: 

− цінності, знання, уміння, навички,  особистісні якості, значимі для 
реалізації ефективної професійної діяльності (діяльністна підструктура); 

− цінності, знання, уміння, навички, особистісні якості, значимі для 
реалізації ефективного професійного спілкування (комунікативна 
підструктура). 

Аналізуючи  комунікативну культуру, В. Садовська визначає три 
компоненти, які знаходяться в тісній взаємодії, формуючи цілісну, динамічну 
структуру комунікативної культури: інваріантний, технологічний і варіативний 
[1].  
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Інваріантний (аксіологічний) компонент представляє основні цінності 
комунікативної культури та складається з: 
− гуманістичної позиції, інтересу до людей; 
− загальної культури фахівця; 
− морально-етичних норм, що містять професійну мораль, такт, етику, 
естетичний компонент. 

Технологічний компонент відображає операційну сторону спілкування і 
включає: 
− загальнотеоретичні знання (знання основ міжособистісної комунікації, 
спілкування, теорій формування особистості, психологічних особливостей 
контрагента); 
− знання власних індивідуально-типологічних особливостей; 
− комунікативно-значимі вміння та навички (уміння розуміння й сприйняття;  
уміння взаємодії; уміння техніки спілкування); 
− творчий характер діяльності, що дозволяє відстежити динаміку розвитку й 
саморозвитку фахівця в комунікативній діяльності. 

Варіативний компонент включає такі комунікативно-значимі якості 
особистості, як: 
− рефлексія комунікативної діяльності; 
− гнучкість (оперативне творче мислення, що дозволяє орієнтуватися в 
непідготовлених ситуаціях спілкування); 
− емпатія;  
− товариськість; 
− емоційно-психологічна  саморегуляція, особистісна атракція [1].  

Результатом і показником високого рівня комунікативної культури 
фахівця туристичної галузі є побудова гуманних взаємостосунків у колективі, 
досягнення партнерського взаєморозуміння на основі спільних інтересів, 
активна та скоординована участь у житті фірми всіх учасників туристичної 
діяльності та представників інших організацій, із якими взаємодіє туристична 
фірма [2]. При цьому також треба врахувати, що комунікативна культура 
менеджера з туризму  впливає на інших людей, у процесі й результаті чого в 
них з’являються специфічні якості та мотиви, що стають підґрунтям для 
ефективної професійної туристичної діяльності. 

Аналіз роботи російського фахівця Г.Тараторкіна дозволяє зробити 
висновок, що для здійснення успішної діяльності у сфері комунікацій 
менеджеру з туризму необхідно мати такі складові комунікативної культури:  
− на рівні індивіда: природні задатки, пластичність нервової системи, гарні 
репрезентативні системи опрацювання інформації (аудіальна, візуальна); 
темперамент (активність і емоційність);  
− на рівні суб'єкта спілкування: знання правил спілкування, високий рівень 
розвитку комунікативних здібностей, стійкі способи та стилі комунікативного 
поводження, обумовлені характерологічними особливостями;  
− на рівні особистості: потреба в спілкуванні, комунікативна спрямованість 
(на себе, на інших, на завдання), схильності, морально-етичні цінності;  
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− на рівні індивідуальності: адекватна самооцінка, саморегуляція [2, с. 321]. 
Отже, необхідність у навчанні майбутніх менеджерів туристичної галузі 

активному спілкуванню пов’язана зі специфікою управлінської діяльності, яку 
прийнято відносити до «комунікативних професій». Основою підготовки 
менеджерів з туризму повинно стати не тільки навчання дисциплінам 
туристичної діяльності, а й умінню спілкування, тобто розвитку комунікативної 
культури. 

Лі Якокка писав: "Не з собаками, не з мавпами має справу менеджер, а з 
людьми, тільки з людьми. Якщо він не здатен правильно вибудовувати 
взаємини з іншими, то яка користь від нього для фірми? Його єдине 
призначення як керівника — це підштовхувати до діяльності інших людей. 
Якщо він не вміє це робити, то він не на своєму місці [3, с. 48–49].  

Отже, при формуванні комунікативної культури майбутнього менеджера 
туристичної діяльності треба виходили з положень про те, що:  
− рівень розвитку комунікативної культури фахівця є показником його 
особистісного зростання;  
− професійна комунікативна культура, що формується на основі загальної 
культури, надає специфіки особистісним проявам індивіда поза межами 
професійного середовища;  
− професія менеджера з туризму вимагає такого поєднання загальної та 
професійної культури, що дозволяє говорити про необхідність сформованості в 
нього комунікативної культури як інтегральної якості особистості; 
− комунікативна культура менеджера з туризму завжди проявляє свою 
ефективність у міжособистісних ситуаціях і залежить від адекватності 
сприймання себе в ній, а тому її підвищення доцільно здійснювати через 
усвідомлення себе та інших у професійно-значущих ситуаціях; 
− аналіз міжособистісної ситуації та підвищення комунікативної культури 
вимагає застосування комплексу активних методів навчання, основним засобом 
яких є феномен навчального та перетворювального впливу на поведінку й 
особистість досліджуваних.  
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