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ІСТОРИЧНІ НАУКИ 
Ковальчук Я.М., 

аспірант історичного факультету  

Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди  

 

ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ НАУКОВОЇ ШКОЛИ М. Д. СТРАЖЕСКА 
 

Наукова школа – це професійна співдружність людей, що сформувалась під егідою особистості – ученого-

лідера, яким і являвся М. Стражеско. Вона займається активною дослідницькою роботою в актуальних 

напрямах й об’єднана ідеями, науковими традиціями, які розширюються і доповнюються членами школи.  

Микола Стражеско закінчив з відзнакою медичний факультет Київського університету в 1899 р. Після цього 

почав працювати в Київській міській лікарні під керівництвом В. П. Образцова. У 1910 році М. Д. Стражеско 

обирається завідуючим кафедрою спеціальної патології і терапії Київських жіночих вищих курсів і 

продовжує працювати з Образцовим у факультетській клініці.  

В 1917 році помирає Н. І. Клопотовський – завідувач кафедрою лікарської діагностики 

пропедевтичної клініки Київських вищих жіночих курсів. На його місце обирається Микола Дмитрович, 

який, до того ж, обирається завідуючим терапевтичного відділення Міської лікарні – бази пропедевтичної 

клініки проф. Н. І. Клопотовського. Стражеско отримав велике відділення, в якому мав змогу почати свою 

самостійну клінічну діяльність і, в майбутньому, створити власну наукову школу. «Тут, навколо мене 

з’явились кадри асистентів і екстернів, яким я намагався прищепити свій світогляд і свої погляди на 

біологію і медицину, навчити їх методів наукової роботи. В цей час почала формуватись моя клінічна 

школа»[1] - пише Микола Стражеско у своїй статті «Від сутінків до світла».  

Штат лікарів клініки складався з двох асистентів (К. Н. Кулик-Мияковської і А. К. Роминської) та 

двох лікарів-інтернів (Г. К. Торопової і Р. С. Духовної). Потрібні були ще лікарі, виникла необхідність 

розширювати клініку. На початку 1918 року в клініку, після закінчення Першої світової війни, прийшли 

демобілізовані лікарі – Є. Г. Трахтенберг, Е. Е. Крістер, Е. Я. Івануха, Л. Н.Єланська, які були змушені 

працювати безкоштовно, адже штатних місць не було. 

1918 році у відставку, в зв’язку з тяжкою хворобою, йде В. П. Образцов, тому всі приват-доценти, 

асистенти і лікарі-екстерни, які працювали у факультетській клініці Київського університету з Василем 

Парментовичем, перейшли до М. Д. Стражеска. Серед них були доктори наук Ф. А. Удінцев, В. Н. 

Михалов, М. М. Губергріц, лікарі – М. В. Межиборський, В. Н. Нечай-Грузевич, В. П. Гомоляко та ін. 

Громадянська війна змусила і М. Д. Стражеска з сім’єю в 1919 році переїхати в рідне місто Одесу. 

В 1922 році Вчена рада Київського медичного інституту запрошує М. Стражеска очолити кафедру 

пропедевтичної терапевтичної клініки даного навчального закладу, тому він повертається до Києва. 

Професор Михайлов В. Н., який його заміщав, починає очолювати кафедру інфекційних хвороб, яка 

знаходилась в міській лікарні в інфекційному відділенні. Так відновився зв'язок М. Д. Стражеска зі своїми 

учнями, з якими він працював до від’їзду в Одесу. 

Але «не всіх своїх старих товаришів застав Стражеско в клініці. Одні з них – М. М. Губергріц, Ф. А. Удінцев, 

В. М. Михайлов, - одержали самостійні кафедри, інші – В. П. Гомоляко, М. М. Межиборський, В. Я. 

Нечай-Грузевич перйшли на практичну роботу; колишні його асистенти – К. Н. Кулик-Міяковська і А. К. 

Роминська загинули від висипного тифу»[2]. 

З поверненням М. Д. Стражеска значно активізувалась наукова діяльність клініки. Штат кафедри 

розширювався, приходили нові, молоді кадри (в цей час приходять працювати Н. А. Грубштейн, 

Н. А. Скульський, Т. Р. Крижановський, Н. Н. Іваненко-Чоповський, Я. М. Габай, Л. А. Белановська, 

Н. А. Тюленєв, М. Шмуленсон та інші), розширювались старі і створювались нові лабораторії, кафедра 

забезпечувалась новим обладнанням для роботи. 1925 р. також приходять працювати асистенти – Н. І. Садкевич, 

А. Н. Колесницький і Д. Н. Требинський.  

В 1927 р. в зв’язку зі смертю професора В. В. Виноградова М. Д. Стражеско обирається Вченою Радою 

інституту завідуючим кафедрою госпітальної терапії. В тому ж році в клініці з’являються нові лікарняні інтерни, 

аспіранти, лікарі-екстерни, починають працювати в клініці М. Л. Авіосор, Д. Н. Яновський, Н. Б. Щупак, 

А. Д. Аденський, С. О. Ромм, Т. М. Бугославська, М. Л. Євтухова, Д. А. Соколинський, А. С. Кушнір, 

Д. Айзенштейн, Г. П. Косман та інші.  
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Після смерті завідуючого кафедрою факультетської терапії академіка Ф. Г. Яновського Стражеско 

обирається в 1929 р. завідуючим цією кафедрою. Він одержує нову клініку, проте не залишає клініки в 

міській лікарні. Відбулось нове вливання кадрів в колектив. В складі кафедри почали працювати 

асистенти В. Х. Василенко, Ф. Я. Примак, С. А. Айзенберг, І. Г. Тонконогий, М. Л. Качер, І. М. Туровець, 

Я. С. Бенієв, доцент В. Н. Іванов.  

Поєднання управління двома кафедрами дало можливість для розширення можливостей вивчення 

проблем терапії. Згодом він (за пропозицією О. О. Богомольця) організував клінічний відділ Українського 

інституту експериментальної біології і патології (1931). Тут починають працювати лікар-екстерн І. Б. Шур, 

лаборанти К. М. Хацкевич та Г. Є. Пінес, аспірант (згодом асистент) А. А. Айзенберг, а з 1933 року 

починає працювати В. В. Гомоляко.  

В 1934 р. М. Д. Стражеско був обраним дійним членом АН УРСР, а також був запрошений керувати 

клінічним відділенням Інституту клінічної фізіології Академії наук УРСР(1934). З року в рік росла 

наукова і клінічна база діяльності наукової школи М. Д. Стражеска, але він розумів, що неможливо 

вирішити всі клінічні проблеми силами лише терапевтів, потрібна була новітня наукова база для 

досліджень і практики. Виникла ідея створити Український інститут клінічної медицини. Ідея була 

підтримана партійним керівництвом і з весни 1936 року почалось будівництво інституту на виділеній в 

Печерському районі Києва території.  

Поки йшло будівництво, інститут почав свою діяльність на базі ряду клінік київських медичних ВНЗ. 

«В цих умовах була можливість організувати наступні клініки, кабінети, лабораторії:  

1. Функціональної патології і обміну речовин (керівник – М. Д. Стражеско) – на базі факультетської 

клініки Київського медичного інституту. 

2. Функціональної діагностики (керівник – Е. Е. Крістер) – на базі другого відділення факультетської 

клініки (перше терапевтичне відділення Київської міської лікарні ім. Жовтневої революції). 

3. Клінічної фармакології (керівник – В. А. Ельберг) – на тій же базі. 

4. Клінічної гематології (керівник – Д. Н. Яновський) – на тій же базі 

5. Функціональної терапії (керівник – В. Х. Василенко) – на базі клініки внутрішніх захворювань 

Київського інституту удосконалення лікарів. 

6. Клінічної фізіології – на базі клініки госпітальної терапії 2-го Київського медичного інституту. 

7. Клінічної і експериментальної хірургії (керівник – І. Н. Іщенко) – раніше входив в структуру 

Інституту експериментальної біології і патології»[3]. 

Саме в цих установах проходила плідна робота Миколи Стражеска та представників його наукової 

школи, виховувалась плеяда нових науковців, створювались ґрунтовні праці, які зробили внесок в 

розвиток медицини як в СРСР так і за його межами. Даний час став апогеєм формування терапевтичної, 

наукової школи М. Д. Стражеска. Далі почалась війна, але це вже зовсім інша історія.  

Київська терапевтична школа М. Д. Стражеска, разом з ленінградською школою Г. Ф. Ланга та 

московською школою М. П. Кончаловського давно загальновизнані і істориками медицини, і терапевтами 

провідними науковими школами в історії радянської клініки внутрішніх хвороб. Основні події в її 

формуванні було висвітлено в даних тезах. М. Стражеско проклав нові, прогресивні шляхи у вивченні 

проблем внутрішньої медицини, створив провідну терапевтичну школу і разом зі своїми учнями вніс 

неоціненний внесок  в терапію – одну із найбільш обширних і складних областей науки.  
 

Література: 
 

1. Стражеско М. Д. Від сутінків до світла / Лікарська справа 1952р. - №2. с. 102 

2. Крістер Е. Е. Із спогадів про терапевтичну школу академіка М. Д. Стражеска / Е. Е. Крістер // Нариси 

історії терапії в УРСР [Текст] / ред.: В. А. Міхньов, К. Ф. Дупленко. - Київ : Державне медичне 

видавництво УРСР, 1960. - с. 71 
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7 

Матей Ю.Ф., 

студентка історичного факультету 

Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди 

 

РОЛЬ КАЗАХСТАНУ В ФОРМУВАННІ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОЇ БАЗИ СТАТУСУ 

КАСПІЙСЬКОГО МОРЯ 
 

Аналіз перспектив розвитку Республіки Казахстан і співробітництва не тільки з найближчими 

сусідами по регіону, а й з іншими державами світу тісно пов'язаний з різними аспектами каспійської 

проблеми - визначенням статусу Каспійського моря, розробкою його мінеральних і біологічних ресурсів, 

розв’язанням екологічних проблем. 

У період активного освоєння мінеральних ресурсів Каспійського моря все гостріше постають питання, 

пов'язані з визначенням його правового статусу.  Фактично, це широкий комплекс проблем регулювання 

державної приналежності акваторії, суверенних прав на використання ресурсів, узгодженої природоохоронної 

політики.  Разом з тим, також це проблема енергетичної безпеки, включно з транспортуванням нафти та газу, 

які видобуваються на шельфі Каспію і території прикаспійських держав, на світові ринки. 

Правовий статус Каспійського моря до розпаду Радянського Союзу регулювався договорами між 

РФССР і Персією від 26 лютого 1921 року і між СРСР та Іраном від 25 березня 1940 р. Згідно з секретним 

наказом народного комісара внутрішніх справ від 1935 р. Ірану відводилася акваторія на півдні моря, за  

лінією Астара-Гасанкулі, на якій несли службу радянські прикордонники і та перетин якої по воді або 

повітрям проводилося лише з дозволу радянської сторони.  Таким чином, Каспій фактично був 

внутрішнім морем СРСР. 

Геополітичні зміни у світі, що відбулися в останні роки ХХ ст., спричинили принципово нову 

ситуацію і в регіоні Каспію. На місці Радянського Союзу, що був поряд з Іраном одним з двох держав на 

Каспійському морі, в 1991 р. виникли три нові суверенні прикаспійські держави - Азербайджан, 

Казахстан, Туркменістан, які також отримали доступ до ресурсів Каспію. 

Казахстан, Азербайджан і Туркменістан належать до внутрішньоконтинентальних країн, які не мають виходу 

до відкритого моря.  Внаслідок цього комунікаційне значення Каспію для цих держав значно зросло, не кажучи 

вже про реальну можливість самостійно освоювати й реалізувати на світовому ринку його енергоресурси. 

У підсумку в середині 90-х рр.  ХХ ст. каспійська регіональна проблематика висувалася на перший 

план у зовнішній політиці світових держав. 

Казахстан став ініціатором переговорного процесу п'яти прикаспійських країн, розробивши та 

представивши в 1994 р. свій проект Конвенції правового статусу Каспійського моря.  Проведені в 1994 і 

1995 рр.  багатосторонні та двосторонні консультації підтвердили усвідомлення всіма без винятку 

прикаспійськими державами необхідності невідкладного розгляду пов'язаних з Каспієм проблем, глибоку 

зацікавленість у співпраці та їх спільному вирішенні. 

До середини 90-х рр. ХХ ст. між каспійськими державами склалося певне взаєморозуміння з питань 

судноплавства, рибальства і використання інших біоресурсів і захисту екології.  Казахстан як ініціатор 

процесу переговорів представляв розв’язання цих питань у такий спосіб: 

1. усі прикаспійські країни згодні з тим, що Каспійське море має бути морем дружби, 

добросусідства та співробітництва й використовуватися тільки в мирних цілях [3, c. 120]; 

2. взаємодія щодо Каспію має будуватися на повазі суверенітету держав, на основі рівноправності і 

взаємовигоди, не допускаючи нав'язування волі одних держав іншим [3, c. 121]; 

3. режим Каспійського моря в тому вигляді, в якому він визначений в договорах 1921 і 1940 років, 

не відповідає сучасній політичної ситуації, новим реаліям, тому необхідно спільно розробити новий 

правовий статус Каспію [3, c. 121]; 

4. назріла необхідність у створенні постійно діючого механізму переговорного процесу 

прикаспійських держав [5, c. 248-249]. 

Позиція Казахстану з приводу Каспійського моря викладена в проекті Конвенції про правовий статус 

Каспійського моря, який був представлений 19 липня 1994 р [1]. Цей проект заснований на концепції 

замкнутого моря і являє собою варіант застосування до Каспію основних принципів і положень Конвенції 

ООН з морського права 1982 р. Державний кордон встановлюється на ширині територіальних вод, а також 

встановлюються межі виняткової економічної зони кожної держави.  Казахстанська сторона пропонує 
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адаптувати загальні принципи та положення Конвенції ООН до Каспію, надаючи їм оновлений правовий 

зміст і нове термінологічне оформлення з урахуванням особливостей Каспійського моря, індивідуальних 

і загальних інтересів усіх прибережних держав. 

Активна позиція Казахстану була продиктована тим величезним значенням, яке ресурси Каспійського моря 

стали грати в економічному і, що не менш важливо, в політичному житті країни і її співпраці з зовнішнім світом.  

Успішний соціально-економічний розвиток країни тісно пов'язувався з ефективною діяльністю опорних 

галузей, насамперед нафтогазового комплексу, на основі широкого залучення іноземних інвестицій. 

На думку казахстанської сторони, Конвенція про правовий статус Каспійського моря повинна бути 

концептуальним документом, що укладається на довготривалу перспективу. З метою охорони 

природного середовища Каспійського моря, його унікальної осетрової популяції та безперешкодного 

судноплавства, Казахстан вважає недоцільним розділити море на національні сектори, пропонуючи 

застосувати на Каспії принцип визначення узгоджених параметрів територіального моря, а іншу частину 

товщі та поверхні води залишити для спільного користування [4, c. 18]. 

Двосторонні переговори взимку 1998 р. дозволили виробити єдину узгоджену позицію;  наступний 

крок - спроба узгодження позицій всіх п'яти прикаспійських держав - був зроблений на аналогічних 

двосторонніх переговорах з іншими країнами регіону, проведених з ініціативи Казахстану і Росії. 

Підписуючи 6 липня 1998 року Угоду про розмежування північної частини Каспійського моря з 

метою здійснення суверенних прав на використання ресурсів, Казахстан і Росія виходили з того, що вона 

замінить необхідну визначеність правового статусу північного Каспію. Це відкриє перспективу 

широкомасштабного казахстансько-російського співробітництва за участю інших країн в області розвідки 

та розробки мінеральних ресурсів. Тим самим в питанні визначення правового статусу Каспійського моря 

був здійснений прорив.  Дві прикаспійські держави досягли домовленості про розподіл моря з метою 

набуття законних прав на використання його ресурсів [5, c. 18]. 

Ця угода, фактично, ввела в практику міжнародних відносин в прикаспійському регіоні поняття 

модифікованій серединній лінії: вона прив'язана до класичної серединної лінії, але може відхилятися за 

взаємною згодою на користь того чи іншого боку.  Кордони стають, таким чином, не державними 

кордонами, а межами використання ресурсів;  акваторія моря залишається спільною і не підлягає поділу, 

що негативно відбилося б на єдиній екосистемі моря та свободі судноплавства. 

У жовтні 2000 р. глави держав Казахстану і Росії виступили зі спільною декларацією, заявивши, що в 

основу консенсусного рішення про новий правовий статус Каспійського моря в якості одного з його 

найважливіших компонентів доцільно покласти компромісну пропозицію про розмежування моря між 

суміжними та протилежними державами по серединній  лінії, модифікованої за домовленістю сторін, з 

метою здійснення ними суверенних прав на використання ресурсів при збереженні в загальному 

користуванні водного простору для забезпечення свободи судноплавства, узгоджених норм рибальства і 

захисту навколишнього середовища [6, c. 101]. 

Підводячи підсумок, можна зробити наступні узагальнення: 

1. позиція Республіки Казахстан з питання правового статусу Каспійського моря після довгих 

переговорів все ж була прийнята за основу в підписаних двосторонніх угодах між Україною і Російською 

Федерацією і Республікою Казахстан в 1998, 2000 рр.; 

2. незважаючи на той факт, що правовий статус Каспію досі точно не визначено, двосторонній 

формат переговорів прикаспійських держав став провідним в наступних дипломатичних діях. 
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«МЕЛОДІЯ СІРОГО МОДЕРНУ:  

ЖИТТЯ ТА ТВОРЧІСТЬ О.І. РЖЕПІШЕВСЬКОГО (1879-1930)» 
 
Харків - перше місто в Україні, яке отримало повний комплект нагород Ради Європи: Диплом, 

Почесний Прапор, Таблицю Європи  і Приз Європи. В цьому є глибокий історичний сенс та визнання 
результатів творчої роботи всіх поколінь, які створювали наше місто. Харків несе звання європейського 
міста, а отже має шанувати свою історію. Нажаль, архітектурна складова історії нашого міста, місцевий 
архітектурний колорит не відображені в музеях та на виставках. Особливо це стосується відображення 
архітектурного стилю модерн, який є визначним стилем європейської архітектури. В жодному музеї 
нашого міста не відображено історію архітектури скрізь призму особистості архітектора.  

Відчутну долю у забудові міст України мав так званий північний модерн, який зародився і розвивався у 
Швеції, Норвегії, Данії, Фінляндії, Північній Німеччині. Спорудам в стилі північний модерн притаманні 
монументальність, гострий та виразний силует, асиметрія на фасадах, використання природного каменю або 
цегли, стриманість та символізм декору. Харків, як жодне інше українське місто того часу, був тісно ідеологічно 
пов'язаний з північною столицею імперії, Петербургом, в тому, що стосується містобудівних і архітектурних 
переконань і принципів. Будівництво багатьох значимих споруд в Харкові велося петербуржцями. 

Але, все ж таки, харківський модерн - явище полівалентне. Тоді як модерн Петербургу має явні 
скандинавські і німецькі риси, через інтенсивність культурних контактів того часу з країнами північної 
Європи, в Харківській стилістиці архітектури модерну знаходять собі місце три характерні напрями: 
декоративний, що виражений рельєфними і площинними орнаментальними прикрасами фасадів з 
використанням рослинних і тваринних мотивів; конструктивний, акцент в якому робився на виявлення 
пластичних особливостей матеріалів; вільне трактування форм і пропорцій історичних стилів. 

Архітектори початку ХХ століття виявилися в незвичайній, для свого часу, ситуації - зламу епох, 
швидкого нарощення темпів розвитку науки і техніки, відкриття нових технологій, змінення ставлення до 
принципів проектування. На той час забудова Харкова була, переважно, 2-х і 3-х поверховою. За рахунок 
сільського населення виник масовий споживач, який прагне володіти вищими досягненнями мистецтва 
та прогресу. Тому потреба у громадському і житловому державному та приватному будівництві 
збільшується, що визначає формування нових типів споруд, характер розміщення забудови і зростання 
території міста. Місто поглинув будівельний бум. З року в рік все збільшувалися темпи і обсяги 
будівництва. Змінювалася психологія замовників і підрядників. При цьому архітектори являли собою 
стримуючий фактор, який контролює всіх учасників процесу і спрямовує.  

У Харкові є безліч непримітних, на перший погляд, будівель, які зберігають у собі пам'ять про минуле 
міста, але багато з них у занедбаному стані.Завдяки різноманіттю витворівХарків можна назвати музеєм 
архітектури. Тут можна побачити вишуканий будинок О.М. Бекетова, садибупрофесора Сурукчі і 
старовинні маєтки, яким вже більше 200 років, а також сучасніші будинки радянської епохи.  

Спадок модерну, що є результатом більш ніж півстолітнього інтенсивного будівництва, досі 
становить величезний реальний фонд будівель, які в більшості своїй продовжують використовуватися за 
первісним призначенням та до цих пір багато в чому визначають характер навколишнього архітектурного 
середовища. В даній роботі спадок модерну представляє один з найяскравіших представників стилю в 
архітектурі м. Харкова – Олександр Іванович Ржепішевський. 

Ідейний задум проекту «Мелодія сірого модерну: життя та творчість О.І. Ржепішевського (1879-
1930)» - за допомогою музейних засобів розкрити потенціал ветхого фонду міста, привернути увагу 
суспільства та влади до занедбаних, але історично важливих та економічно цінних архітектурних ресурсів 
міста. Головною метою є відновлення та збереження будівель, як історичнихпам’яток та їх постійна 
експлуатація.Тема проекту розкриваєосновні етапи життя і творчості видатного архітектора Олександра 
Івановича Ржепішевського та передає специфіку його мистецького стилю, особливості стилю модерн. 

За допомогою експозиційних засобів будуть розглянуті наступні наскрізні проблеми, пов’язані з 
розкриттям особливостей місцевого колориту стилю модерн скрізь призму особистості 
О.І. Ржепішевського: 1. Формування особистості архітектора. Сім’я як підґрунтя розвитку таланту. 2. 
Розквіт «сірого модерну» у місті Харкові. Дореволюційний період життя та творчості 
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О.І. Ржепішевського. 3. Нове кохання та занепад творчості. Післяреволюційний період життя 
архітектора.4. Увіковічення ім’я архітектора у місті Харкові. 

За будівлю для розміщення експозиції обрано колишню мануфактуру Міндовского, яка знаходиться на 
вул. Різдвяній, 6 (колишня вул. Енгельса) та архітектором якої був О.І. Ржепішевський. Це має надати 
особливий сенс експозиції, яка присвячена життю та творчості архітектора. Особливості архітектурного 
проектування будівлі дозволять з перших кроків поринути в атмосферу, яка панувала під час життя та 
творчості О.І. Ржепішевського. При будівництві автор застосував суцільне скління на всю висоту будівлі, що 
забезпечить натуральне денне освітленням музейної експозиції. Розташування зали добре підходить для 
екскурсійного маршруту. Колишня мануфактура Міндовского була унікальною спорудою для Харкова того 
часу. До 1970-х років в будівлі розташовувалася протезна фабрика, а в1990-х будинок почали 
реконструювати і побудували там казино. Зараз будівля повністю закинута - в лютому 2017 року там сталася 
пожежа, винуватців якого правоохоронці так і не знайшли. Саме в цієї будівлі проводиться експозиція. Є 
можливість доторкнутися до історії та, не залишаючи експозицію, оцінити творчий задум архітектора. 

Кожний мешканець або гість міста, незалежно від віку, зможе знайти для себе багато інформації про 
наше місто, а саме: інформацію про одного з найвидатніших архітекторів, який створив теперішній вигляд 
міста Харкова. Зможе впізнати на фото будівлі, повз які, можливо, щоденно проходить.  

В той же час, фахівцям архітектурної спрямованості буде цікаво визначити будівлі О.І. Ржепішевського 
за їх особливостями та архітектурним стилем. 

Додатково для відвідувачів пропонується екскурсія містом з відвідуванням найвидатніших будівель 
архітектора О.І. Ржепішевського. Екскурсію проводить чоловік, одягнений у костюм, стилізований до 
одягу дореволюційного часу. 

У ході здійснення даного дослідження сформульовано ідейний задум, тематичну спрямованість і 
методологічну основу майбутньої експозиції. Роль інформаційного посередника виконують будівлі 
авторства О.І. Ржепішевського, несучи певну інформацію про суспільство та побут того часу.  
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КУЛЬТУРА ЯК СУСПІЛЬНЕ ЯВИЩЕ 
 

Дослідження культури має дуже глибоке коріння і викликає інтерес у вчених різних наук – філософії, історії, 

соціології, психології, археології, етнографії. Культура та духовність є важливим підґрунтям не тільки для 

кожної людини, але й для всього суспільства. Життя суспільства – складний, цілісний процес активно-творчої 

діяльності людей, спрямованої на освоєння та перетворення світу, створення, збереження, примноження, 

засвоєння культури, у ході чого задовольняються, виробляються, розвиваються людські потреби. 

Виходячи з розуміння культури як історично зумовленого рівня розвитку суспільства, сукупності 

творчих сил і здібностей людини, виражених у типах і формах організації життя й діяльності людей, 

можна зазначити, що культура є певним сукупним способом існування людини в суспільстві. У 

загальному значенні культура – це системна, інтегративна якість спілкування, що виражає рівень 

досягнутого в його розвитку. Це відноситься до всіх типів, видів культури, її проявів. Під культурою 

завжди мають на увазі явища, процеси, відносини, що якісно відрізняють суспільство, людину від 

природи, культура є результатом соціальної взаємодії [1, с. 264]. 

Суть взаємодії культури з суспільством виражається у таких аспектах: по-перше, культура відображає 

стан морального здоров’я суспільства, рівень економічних та політичних свобод, характеризує його 

духовний потенціал; по-друге, культура функціонує за своїми специфічними законами, сягаючи корінням 

у традиції попередніх поколінь, синтезуючи позитивний досвід минулого з сучасним і тенденціями 

майбутнього; по-третє, певний тип суспільних відносин, економічний уклад, політичний режим, 

соціально-класова структура, етнічні і національні стосунки впливають на зміст і форми культурного 

процесу, з одного боку, а з другого – культура вносить відповідні корективи у духовну композицію 

суспільства, служить передумовою радикалізації і стабілізації всіх сторін суспільного буття і тим самим 

забезпечує відповідну рівновагу при переході його з одного історично-культурного стану в інший. 

Конкретизуючи названі аспекти взаємодії культури з суспільством, слід сказати, що в першу чергу 

культура віддзеркалює перебіг суспільних процесів у певних історичних періодах. 

Сучасні реалії й виклики в суспільно-політичному і культурному житті України вимагають 

переосмислення й вироблення оновленого підходу при висвітленні суспільних явищ, культурних 

процесів, взаємодії культури з суспільством як відносно самостійної субстанції. Визначаючись 

суспільними відносинами і одночасно впливаючи на них, культура все ж має свої специфічні особливості 

розвитку. Це пояснюється тим, що культурний процес не завжди перебуває в прямій залежності від даного 

типу суспільства, він черпає свою енергію в традиціях культури минулого. Взаємодія культури і 

суспільства передбачає аналіз деяких закономірностей впливу суспільних факторів на культуру з одного 

боку, та ролі культурної бази в процесі революційних суспільних змін – з другого. 

Серед суспільних факторів, що впливають на становлення культури, можна виділити: спосіб 

виробництва, політичний режим, соціально-класову структуру, становище індивіда в соціальній групі, яке 

характеризує міру прояву його індивідуальної свободи або залежності від колективних форм співжиття, 

ступінь сакралізації свідомості. 

Спосіб виробництва визначає не тільки задоволення матеріальних потреб людини, але й міру прояву 

її творчого потенціалу. Піднесення культури хоч і залежить від способу виробництва матеріальних благ, 

але в значно більшій мірі визначається типом державності, політичним режимом. Демократичний 

суспільний і державний устрій завжди створює сприятливі умови для духовного розвитку, розвитку 

творчого потенціалу особистості, орієнтації, громадської поведінки в рамках моральних і правових норм; 

і навпаки, тоталітарний режим паралізує духовне життя, культивує в масових масштабах споживацький 

егоїзм, політичну інфантильність і правовий нігілізм. 

Соціально-класова структура суспільства сприяє змаганню культурних напрямків, що виражають 

естетичні уподобання різних соціальних груп. 
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Хоч уже на ранніх історичних етапах культура відображала класову специфіку суспільства, проте це 

не означає, що її творцями був якийсь один клас чи соціальний стан. У культурному творенні брали участь 

представники різних соціальних прошарків, які репрезентували різноманітні течії, напрямки, відмінні за 

соціально-класовою формою, але близькі за своєю культурологічною суттю. 

Якби в суспільстві не існувало культури, ми не змогли б спілкуватися один з одним, не мали б 

самопізнання, а наші можливості інтелектуальної діяльності були б дуже обмежені [2, с. 10]. І якими б 

складними не ставали суспільні відносини, нові технології, шляхи розв’язання проблем, в їх основі був, є 

і залишається людський елемент – суб’єкт розвитку культури. 

Враховуючи сказане, можна зробити висновок, що в тій мірі, у якій суспільство формує культуру, 

сприяючи її розквіту чи спричиняючи занепад, культурогенні фактори, фіксуючи перебування народу на 

певній стадії суспільного прогресу, служать передумовою революційного оновлення суспільства. Без 

достатнього духовно-культурного потенціалу, суспільство не спроможне перейти на якісно новий виток 

свого розвитку, а за несприятливих обставин може бути відкинене далеко назад. 
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ 
 

Сучасна ситуація у сфері міжнародної безпеки характеризується глибокими змінами, які пов’язані 

насамперед із посиленням інтеграційних процесів на глобальному та регіональному рівнях.  Процеси 

глобалізації залишили свій слід у всіх сферах світової цивілізації, особливо в обороні та безпеці.  Сьогодні 

процеси глобалізації мають вирішальний вплив на міжнародні, регіональні та національні системи безпеки і 

разом із новими можливостями створюють низку нових загроз.  Україна не є винятком за цих умов. 

Нові загрози, які представляють процеси глобалізації, випливають із самої природи сучасних 

міжнародних відносин і є об'єктивним явищем.  З огляду на це, національний рівень безпеки вже не є 

достатнім для їх запобігання та подолання. 

Враховуючи зв’язок між глобалізацією та безпекою, можна визначити критичні сфери, де наслідки 

впливу глобалізації межують на питання безпеки, а саме: 

- конфлікт цінностей; 

- маргіналізація країн і регіонів; 

- розпад політичних утворень і поява "держав, що не відбулися"; 

- технологічні прориви у створенні нових поколінь зброї з використанням новітніх технологій; 

- інші[1, с.35]. 

У сучасних умовах глобальним загрозам можна протидіяти лише глобальними засобами, для чого 

система міжнародних відносин створює можливості.  Основними формами такої протидії є створення 

глобальних та регіональних моделей безпеки із засобами колективної профілактики загроз та їх 

подолання.  В результаті поширення глобалізації звужується здатність незалежних суверенних держав 

визначати темпи та напрями політичних змін у державах та у світі в цілому.  Тенденція злиття 

національно-державних та глобальних проблем є цілком зрозумілою. 

Аналіз ситуації з безпекою в Україні показує, що більшість загроз мають внутрішнє походження.  Це 

корупція, організована злочинність, поширення наркоманії, неформальна економіка, спотворення 
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економічного, соціального та демографічного розвитку, екологічні та технологічні проблеми тощо.  

Однак за останні роки вплив зовнішніх загроз зріс через появу низки абсолютно нових негативних 

факторів та значного збільшення існуючих.  Такі тенденції характерні не лише для України - це негативні 

наслідки глобалізації сучасного світу. 

Для України життєво важливо брати участь у певних моделях та системах забезпечення національної безпеки.  

Слід мати на увазі, що організація угоди про колективну безпеку (далі ОКБД) формується за принципом 

корпоративної організації, передбачає підпорядкування інтересів держав-членів цим регіональним організаціям.  У 

кооперативних системах безпеки (наприклад, НАТО) таке визначення зведено до мінімуму.  Таким чином, з огляду 

на необхідність збереження суверенітету України та протистояння зовнішньому втручанню у внутрішньополітичні 

процеси країни, Києву доцільно брати участь головним чином у кооперативних системах безпеки, де немає 

вертикальної інтеграції.  Сьогодні таку систему має лише НАТО[2,с.112]. 

Таким чином, загальна структура забезпечення національної безпеки України в умовах глобалізації 

повинна бути багатовимірна та взаємодоповнююча, щоб кожен із рівнів доповнював один одного та 

посилював загальну ефективність національної безпеки, а всі вони були послідовними.  зі стратегічним 

напрямком і не мають суперечностей. 
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ФОРМУВАННЯ ЦІЛІСНОЇ СИСТЕМИ ЗАКОНОДАВЧИХ АКТІВ У СФЕРІ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ 
 

Система вітчизняних нормативних актів у сфері національної безпеки не відповідає сучасним вимогам.  

Перш за все, він не є цілісним і нерівномірно регулює процес забезпечення різних, взаємопов'язаних видів 

безпеки.  Так, в Україні діє Закон "Про основи національної безпеки України", прийнято нову Стратегію 

національної безпеки та Військову доктрину, розробляється Концепція інформаційної безпеки.  Однак, крім 

військової та інформаційної складових національної безпеки, її забезпечують політична, економічна, 

гуманітарна, соціальна, наукова та технологічна сфери.  Крім того, ці норми не є належним чином 

узгодженими та мають ряд недоліків, які негативно впливають на рівень національної безпеки[1]. 

Пропонується розпочати розробку комплексної системи регуляторної та національної безпеки.  Це 

передбачає введення пунктів системи нормативно-правових актів. 

Пункт 1. Закон "Про основи національної безпеки України" - основоположні положення, 

відображення основних цінностей та національних інтересів. 

Пункт 2. На основі Закону розробляються галузеві доктрини політичної, екологічної, гуманітарної, 

соціальної (тощо) безпеки.  На цьому рівні конкретизується зміст національних інтересів, загроз об'єктам 

національної безпеки у відповідній сфері, визначаються пріоритетні напрями політики безпеки на 

підтримку національних екологічних, політичних, гуманітарних, військових інтересів[2]. 

Пункт 3. Стратегія національної безпеки.  Розроблено та скориговано з урахуванням змісту галузевих 

доктрин національної безпеки.  Він відображає цілі та заходи політики національної безпеки в різних сферах 

життя суспільства.  Стратегію національної безпеки можна щороку коригувати відповідно до сучасних умов. 
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Пункт 4. На основі Стратегії національної безпеки слід розробити відповідні галузеві щорічні 

державні програми для визначення державних органів, відповідальних за їх реалізацію (наприклад, 

Державна програма військової безпеки України на 2017 рік тощо). 

Таким чином, формується цілісна система взаємопов'язаних нормативно-правових актів, що 

регулюють діяльність державних та недержавних суб'єктів національної безпеки. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОНАВСЬКОЇ САМОРЕГУЛЯЦІЇ У СТУДЕНТІВ 

СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ МУЗИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 
 

На сучасному етапі розвитку суспільства набуває особливого значення необхідність формування 

саморегуляції студента в процесі його професійної підготовки у спеціалізованому музичному 

навчальному закладі. Адже успішна виконавська діяльність музиканта залежить, перш за все, від його 

уміння правильно керувати власним емоційним станом та здатності критично оцінювати власні дії.  

Аналіз наукової літератури показав, що дане поняття розглядається в двох напрямах. Відповідно першої 

позиції, саморегуляція забезпечує формування навичок управління різноманітними видами та формами активності 

особистості. В другому аспекті, саморегуляція розглядається як пояснення факту регуляції особистісної діяльності, 

поведінки, станів та психічних процесів (О. Конопкін, О. Леонтьєв, С. Рубінштейн, І. Сеченов).     

У великому тлумачному психологічному словнику поняття «саморегуляція особистості» (з лат. – 

підпорядкування певному правилу) трактується як керівництво людиною власним фізичним та психічним 

станом та вчинками. Це засіб зниження втоми, напруги, зняття хвилювань, зміни мотивів діяльності, 

підвищення стійкості до стресів, а також подолання страху [1]. 

За твердженням академіка І. Павлова, людина - це система, яка сама себе регулює, виправляє і навіть 

удосконалює. Психічна саморегуляція здійснюється у поєднанні її енергетичних, динамічних і соціально-

змістових аспектів. Людина не автоматично переключається з однієї діяльності на іншу, а свідомо, з 

урахуванням соціальної ситуації, важливості виконуваних операцій, можливих результатів своїх вчинків 

тощо. Вона має можливість вибору, і в цьому полягає її свобода волі. Як свідомий індивід, особистість 

несе відповідальність за наслідки здійснених виборів і скоєних дій [3]. 

Аналіз загальних закономірностей саморегуляції індивіда дозволив встановити, що вони залежать 

також від особливостей нервової діяльності, від особистісних якостей та від його звичок в організації дій, 

сформованих у процесі діяльності. 

Особистість як самокерована система може здійснювати: 

• контроль за діяльністю за допомогою порівняння наміченої програми та виконаних дій; 

• узгодження спонукань, переключення психічної активності, координацію дій; 

• санкціонування - виклик або затримку процесів (дій, вчинків); 

• посилення або послаблення активності (прискорення або уповільнення психічної діяльності). 

В своїх дослідженнях В. Моросанова, при вивченні особливостей саморегуляції, виокремлює її  три 

структурні елементи: 

 зміст (джерела активності особистості, внутрішня мотивація); 

 процес (варіанти регуляції діяльності на певному рівні досягнень); 

 самооцінка (основа, яка визначає мотиви, спрямованість, засоби та оцінку результатів діяльності) [2]. 
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Оскільки проблема саморегуляції саме в навчальній діяльності стає все більш актуальною для 

сучасних науковців, в даному контексті, в процесі вивчення індивідуально – типологічних особливостей 

системи саморегуляції довільної активності, В. Моросанова виокремлює таку категорію як 

«індивідуальний стиль саморегуляції». Дане поняття автор визначає як індивідуальні особливості 

наступних регуляторних процесів: цілі, моделювання умов, програмування дій, оцінювання результатів, 

а також стильові особливості – самостійність, ініціативність та гнучкість [3]. 

Для того, щоб процес здатності до виконавської саморегуляції для кожного студента став його 

важливою складовою, перед викладачем спеціалізованого музичного навчального закладу постає 

першочергове завдання - розкрити не тільки індивідуальні здібності студента та індивідуальний стиль як 

музиканта-виконавця, але й його потенційні можливості у професійному плані. 

З огляду на особливості системи музичної спеціалізованої освіти, в процесі підготовки студентів як 

до занять з викладачами, так й до концертних виступів, академконцертів й іспитів, необхідно обов’язково 

звернути увагу на важливість формування у них здатності до виконавської саморегуляції. Адже 

оволодіння музикантом навичками саморегуляції сформує уміння не тільки керувати своїм тілом (рухами, 

жестами), власними емоціями й настроєм, налаштовувати себе, за будь – яких обставин, на стабільне 

концертне виконання та зняти розумове й емоційне напруження, а головне, надасть студентам можливість 

в повній мірі використати свої природні та потенційні можливості. 

Саморегуляція у виконавській діяльності має таку ж структуру, що й саморегуляція в будь-якій іншій 

діяльності, а саме: планування, визначення цілі та послідовності здійснення навчальних цілей; 

моделювання, урахування значущих умов навчальної діяльності, необхідних для її виконання; 

програмування та визначення послідовності виконання дій; оцінка результатів та їх співвідношення з 

критеріями, визначеними викладачем чи самим студентом; контроль за результатами та корекція 

навчальних дій на основі індивідуально прийнятих еталонів успішності.  

Однак, на думку С. Тетерук, здатність до саморегуляції в процесі професійного навчання є ефективною 

лише за умови усвідомлення її самим студентом. Оскільки переважна більшість студентів-музикантів в 

повній мірі усвідомлюють необхідність володіння здатністю до саморегуляції у виконавській діяльності та 

чинниками й механізмами її ефективного формування,  проте студенти не завжди вміють визначати власні 

сильні й слабкі сторони, а також планувати конкретні цілі щодо поліпшення своєї діяльності й контролювати 

ефективність свого виконання. Така ситуація, в більшості випадків, складається ще й тому, що в процесі 

виконавської діяльності окремі етапи саморегуляції в студентів є недостатньо сформованими, адже слабкими 

ланками даного процесу виступають цілепокладання, планування, самоконтроль, корекція та визначення 

критеріїв оцінки якості навчальної діяльності [5]. 

Таким чином, дивлячись через призму особливостей індивідуальної форми занять з музичного 

інструменту, безпосередню участь, в процесі цілепокладань, планувань, корекції та визначення критеріїв 

оцінки, повинен приймати саме викладач із спецкласу. Адже, з позиції свого професійного та 

педагогічного досвіду, тільки викладач може розкрити не тільки індивідуальність студента-музиканта, але 

й допомогти кожному сформувати здатність до саморегуляції для успішної виконавської діяльності.  

Отже, необхідність дослідження взаємозв’язку між процесом формування здатності до виконавської 

саморегуляції студентів спеціалізованих музичних навчальних закладів та їх успішності в професійній 

діяльності є вкрай важливою та потребує подальшого вивчення.  
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ВИКОРИСТАННЯ ІНДЕКСУ ЗАДОВОЛЕНОСТІ СПОЖИВАЧІВ В ОСВІТНІЙ 

ДІЯЛЬНОСТІ 
 

Важливість сектора послуг та якість обслуговування давно вийшли за границі теоретичних дискусій. 

Більшість компаній розділяють точку зору, що підвищення якості обслуговування клієнтів, є ключовим 

фактором успіху в конкурентній боротьбі [1]. 

Високий рівень задоволеності якістю послуг покупця завжди було важливою метою управління для 

організацій, у тому числі для некомерційних та освітніх. Нові виклики в освіти, які пов’язані зі мною форм 

навчання, зокрема ведення дистанційної, змішаної, гібридної форми потребують оцінки учасників 

освітнього процесу щодо задоволеності надання їм якісних освітніх послуг закладами освіти та 

суб’єктами освітньої діяльності різної форм власності. 

Для визначення задоволеності споживачів світові компанії використовують різні індекси, які 

базуються на результатах проведених опитувань учасників. 

Визначення загального рівня задоволеності споживачів освітніх послуг (учасників опитування) 

процесами, що пов'язані із нинішнім використанням технологій дистанційного навчання, є надзвичайно 

цінним фідбеком від суспільства для органів державної влади, який послугує пошуком конструктивних 

шляхів реалізації освітніх політик, а також подолання загроз та вирішення проблем, які стали спільними 

для міжнародної освітньої системи, та які вимагають більш практичного та усвідомленого підходу не 

лише в межах країни, а й світу. 

Індекс задоволеності споживачів (Customer satisfaction Index, CSI) – це оцінка рівня задоволеності клієнта 

після взаємодії з компанією. CSI відображає наскільки успішним був клієнтський досвід споживача.  

Розрахунок індексу задоволеності (CSI) дозволяє виявити значення та співвідношення цін, якості, 

доступності та інших факторів, що впливають на лояльність споживача. 

Всі розрахунки проводяться за базовими моделями CSI (Index Satisfaction Index), які відображають 

процес прийняття рішень про придбання товарів / послуг. Процес прийняття рішень на основі очікування 

споживачів та досвіду використання продуктів компаній [2]. 

Для розрахунку індексу в освітній діяльності пропонується використати підхід ACSI, або 

американський індекс задоволеності споживачів, який показує рейтинг, який ґрунтується на аналізі 

бажань і очікувань споживача, як він сприймає ціну і якість. Завдяки цим індексом компанії можуть 

виміряти задоволеність клієнтів не тільки на безперервній основі, але і щоквартально. Джерелом даних 

будуть служити різні опитування клієнтів. 

Індекс розраховується з трьох питань, які можна поставити учасникам у формі: 

- наскільки ви задоволені в цілому якістю продуктів цієї компанії; 

- наскільки воно відповідає вашим всім вашим вимогам і очікуванням; 

- наскільки якість продукту близький до ідеального. 

Вимірювання можуть проводитися за різними шкалами 5, 7 10-бальною шкалою. 

Для розрахунку індексу задоволеності учасника освітнього процесу пропонується використати формулу: 
 

 

P – кількість нормованих відповідей учасників опитування. 

Методика розрахунку за формулою (1) використовується для даних які вимірювалися за 

десятибальною шкалою. 

Як результат можна отримати індекс задоволеності учасника освітнього процесу від надання послуг 

та побудувати рейтинг за статусами, або за освітніми сферами. Індекс може слугувати, як один із 

індикаторів якості освітніх послуг.   
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СИНХРОННЕ ТА АСИНХРОННЕ НАВЧАННЯ – НЕВІД’ЄМНІ СКЛАДОВІ 

ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ 
 
Пандемія коронавірусу змінила наше життя, вплинула на заклади освіти, які змушені застосовувати 

багато нововведень щодо надання освітніх послуг. COVID-19 змусив викладачів нашого коледжу 
здійснювати інноваційні рішення, запроваджувати дистанційне навчання з використанням різних 
вебсерверів, платформ, ресурсів та соціальних мереж. Це спричинило збільшення навантаження на 
педагогічних працівників, які зуміли об’єднати свої зусилля для того, щоб забезпечити високий рівень освіти 
серед здобувачів освіти. Тому, серед студентів та курсантів Кременчуцького льотного коледжу Харківського 
національного університету питання дистанційної освіти під час карантину є найбільш актуальним. 

Для того, щоб забезпечити організацію освітнього процесу та виконати освітні програми при 
дистанційному навчанні викладачі нашого закладу використовують різноманітні методи надання 
навчальної інформації в синхронному та асинхронному режимі [3,с.200].  

Що це за синхронне та асинхронне навчання? 
Синхронне навчання – це дистанційне навчання, під час якого здобувач освіти та викладач одночасно 

беруть участь у навчальному процесі. Учасники, знаходячись вдома, спілкуються між собою в реальному 
часі, використовуючи ґаджети. Цей зв'язок здійснюється за допомогою таких програм: Skype, Zoom, Viber 
та інших. Воно подібне до класичної моделі навчання у вищому закладі освіти. Відрізняється лише тим, 
що викладач і студенти (курсанти) знаходяться на відстані один від одного.  

Асинхронне навчання (локальне незалежне) - це також дистанційне навчання, яке відбувається в 
зручний для здобувачів освіти час. Зв’язок між учасниками навчання здійснюється за допомогою 
електронної пошти. Основне завдання викладача – забезпечити студентів (курсантів) всіма можливими 
матеріалами для читання, лекції для перегляду, завдання для виконання та іспити для оцінювання. А 
здобувачі освіти, у свою чергу, повинні свідомо ставитися до виконання завдань [2,с.198]. 

Можна стверджувати, що асинхронне та синхронне онлайн-навчання доповнюють одне одного. 
Поєднавши ці типи електронного навчання, можна отримати кілька способів обміну інформацією між 
учасниками освітнього процесу. Але ці види навчання мають як переваги, так і недоліки. 

Переваги синхронного навчання: 
- залучення учасників у визначений час; 
- миттєвий зворотній зв'язок; 
- активізація пасивних учасників; 
- здійснення контролю за роботою кожного студента (курсанта) та його здатністю брати участь в обговоренні; 
- здобувачі освіти тримаються більш-менш звичного для них розкладу. 
Недоліки синхронного навчання: 
- обмеження в часі; 
- індивідуальна увага. 
Переваги асинхронного навчання: 
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- незалежність; 
- гнучкість;  
- індивідуальний темп; 
- не перевантаження онлайн-присутністю. 
Недоліки асинхронного навчання: 
- обмежений контакт між викладачем та студентами (курсантами); 
- якість навчання залежить від самодисципліни здобувача освіти. 
Таким чином, можна зробити висновок, що технології, які пов’язані з синхронним та асинхронним 

навчанням, покращують якість взаємодії студентів (курсантів) і викладачів. Вони сприяють підвищенню 
залучення здобувачів освіти та покращення результатів навчання [1,с.120].  
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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ВИХОВАТЕЛЕМ ОСВІТНЬОГО Е-

СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕМАТИЧНОГО НАВЧАННЯ СТАРШИХ 

ДОШКІЛЬНИКІВ 
 
Зміни, що відбулися у суспільному житті країни та, зокрема, в дошкільної освіті, зумовили активізацію 

процесу інформатизації освітнього простору закладів дошкільної освіти. Модернізація української 
дошкільної освіти одним зі своїх пріоритетів виділяє е-навчання, головним завданням якої є створення 
єдиного освітнього е-середовища, що розглядається як одна з умов досягнення нової якості освіти.  

Питання моделювання та проектування освітнього е-середовища  відкритої освіти ґрунтовно висвітлені 
науковцями України (А. Ардеєв, С. Атанасян, В. Бабеко, Г. Бєляєв, І. Захарова, Н. Клокар, В. Кухаренко, 
А. Манако, О. Співаковський). 

Освітнє е-середовище – це інформаційне середовище, яка заснована на використанні комп'ютерної 
техніки, цілеспрямовано створюється для здійснення безперервно освітньої діяльності. Освітнє е-
середовище є не тільки необхідним для розуміння і дослідження сутності освітнього середовища, а й для 
практичного використання, перетворення, розвитку освітньої сфери, методології освіти і реалізації цілей 
в сучасних умовах [2, с. 39]. 

Засоби і технології виховання освітнього е-середовища пов'язані з використанням інформаційно-
комунікаційних технологій (ІКТ, електронних освітніх ресурсів, цифрового інтерактивного обладнання. 
Вони допомагають забезпечувати сучасній освіті: вільний доступ до різних інформаційних ресурсів; 
швидке зростання інформаційно-ресурсної бази; дистанційність (віддаленість); мобільність; можливість 
створювати соціальні освітні мережі та спільноти.  

Освітнє е-середовище містить в собі інформаційні ресурси. Інформаційні ресурси – це знання, 
накопичені людьми для суспільного використання в соціальному середовищі і зафіксовані на 
матеріальному носії [2, с. 40].  
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У сучасному світі інформаційні ресурси тісно пов'язані з технічними засобами, що здійснюють їх 

відтворення. І в першу чергу, це комп'ютер. Якщо об'єднати два і більше комп'ютера в мережу – можна 

вільно обмінюватися всілякою інформацією. Фізично вона буде зберігатися в пам'яті комп'ютера і може 

бути спрямована для візуалізації, як на екран даного комп'ютера, так і на екран будь-якого іншого, 

підключеного до мережі. Все вищесказане підтверджує, що для інформаційного ресурсу притаманна 

відкритість доступу.  

Освітнє е-середовище містить все необхідне інформаційне вираження соціокультури суспільства, що, в 

свою чергу, призводить до нових можливостей реалізації виховних функцій освіти, розвитку особистої 

соціокультури, світогляду дітей. Освітнє е-середовище – це не просто електроне освітнє середовище, а саме 

її представлення у вигляді образів, проекцій в інформаційних засобах, ресурсах, технологіях, навчальних і 

керуючих системах, виражених у формі документів, методично пристосованих для освіти [1, с. 124]. 

Інформатизований процес в закладів дошкільної освіти визначений суспільною потребою в 

збільшенні якості навчання, виховання дітей дошкільного віку, запитами сучасного соціуму, якому 

необхідно, щоб його члени були готові до праці більш продуктивного, творчого, творчого.  

Інформатизація дошкільної освіти – це всебічний, різноплановий, ресурсомісткий процес, де беруть 

участь діти, вихователі, адміністрація ЗДО, створюється єдиний інформаційний освітній простір ЗДО, 

використовуються інформаційні технології в безпосередньо освітній діяльності, розробляються інтегровані 

заняття, ведеться проектна діяльність, активно використовується мережа Інтернет в освіті [2, с. 40].  

Процес інформатизації дошкільної освіти відкриває педагогам прекрасні можливості для великого 

введення в педагогічну практику нових методичних напрацювань, спрямованих на інтенсифікацію та 

здійснення інноваційних ідей освітнього виховного процесу. Тому творчим вихователям, які намагаються 

йти в ногу з часом, потрібно освоювати і опановувати можливості застосування і впровадження нових 

ІКТ в свою педагогічну практику, бути для дітей провідником у світ нових технологій, розвивати основи 

інформаційної культури його особистості [4, с. 82]. 

Освітнє е-середовище закладу дошкільної освіти зобов'язана забезпечувати можливість реалізовувати 

в електронній формі такі види діяльності: 

 планування освітнього процесу; 

 розміщення і збереження матеріалів освітнього процесу – в тому числі-робіт вихованців і 

педагогів, використовуваних учасниками освітнього процесу інформаційних ресурсів; 

 реєстрацію ходу освітнього процесу та результатів освоєння основної освітньої програми освіти; 

 взаємодія між учасниками освітнього процесу – в тому числі-дистанційне за допомогою мережі 

Інтернет, можливість використання даних, що формуються в ході освітнього процесу для вирішення 

завдань управління освітньою діяльністю; 

 взаємодія освітнього закладу з органами, що здійснюють управління у сфері освіти та з іншими 

освітніми установами, організаціями [3]. 

Виділяють внутрішні умови роботи вихователя в позиції суб'єкта:  

 зацікавленість до професійного доручення або питання, дозвіл якого можливо за допомогою 

освітнього е-середовища; 

 високий рівень мотивації використання освітнього е-середовища стосовно змісту і процесу 

роботи, що не вимагає підкріплення з боку;  

 усвідомлене ставлення до своєї діяльності;  

 володіння потрібними для роботи в інформаційному освітньому середовищі передумововими 

професійно-педагогічними знаннями, вміннями, навичками;  

 а також здатність до відповідальності, володіння вміннями та операціями роботи з інформацією, 

з використанням комп'ютера [2, с. 73]. 

Педагогічні умови формування вихователем освітнього е-середовища для забезпечення тематичного 

навчання старших дошкільників [3]: 

1. Створення необхідної матеріально-технічної бази з інформатизації освітнього процесу. 

Матеріально-технічне забезпечення передбачає наявність в ЗДО адміністративних комп'ютерів, 

ноутбуків, мультимедійної системи, інтерактивної дошки та комп'ютерної техніки. Бажано, щоб всі 

комп'ютери дитячого садка були об'єднані в єдину локальну мережу. 

Відсутню зв'язок всіх ПК в локальну мережу може замінити сайт ЗДО, пов'язаний гіперпосиланнями 

з груповими сайтами і сайтами фахівців [3]. 
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2. Забезпечення раціонального та ефективного використання сучасних ІКТ в освітньому просторі 

дошкільного закладу. Використання ІКТ в освітній діяльності педагогів направлено на підвищення 

результативності освітнього процесу. У ЗДО повинна бути сформована електронна бібліотека і для 

педагогів (де будуть дидактичні та методичні матеріали, електронні посібники та ін.), і для дітей 

(презентації, дидактичні ігри, мультфільми та ін.). 

Безсумнівною перевагою використання електронних освітніх ресурсів, сучасних інформаційних 

технологій є возможность індивідуалізації освітнього процесу з урахуванням переваг, індивідуальних 

освітніх потреб, рівня знань, умінь і навичок вихованців. 

3. Інформаційну інтеграцію ЗДО з батьками та педагогічною громадськістю. Для цього необхідно 

розробити механізм взаємодії з батьками, закладами освіти і культури, мережевими педагогічними 

спільнотами в умовах розширення інформаційно-освітнього простору. 

Єдине освітнє е-середовище ЗДО об'єднує зусилля адміністрації, педагогів і батьків. Відбувається 

інформування сімей дошкільнят про діяльність ЗДО, про рекламу освітніх послуг, надається інформація 

про сучасні технології розвитку дітей і т. д. 

У комплекс заходів для батьків слід включити: створення електронної бібліотеки для батьків; 

консультування батьків в підборі комп'ютерних розвиваючих і навчальних ігор, програмних продуктів 

для дітей різних вікових груп [3]. 

Виходячи з усього вищесказаного, слід зазначити наскільки колосальна роль у сучасного дошкільника 

освітнє е-середовище і тому хочеться з упевненістю сказати, що в ЗДО необхідно використовувати весь 

процес інформатизації, електронні ресурси, ІКТ, так як вони дозволяють модернізувати навчально-виховний 

процес, підвищити його ефективність, результативність, мотивувати дітей на пошукову діяльність, 

диференціювати навчання з урахуванням індивідуальних особливостей дітей. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ ПІД ЧАС 

ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В СУЧАСНІЙ ШКОЛІ 
 

Сьогодні здоров’я розглядається як стан повного фізичного, духовного, психічного та соціального 

благополуччя людини. Здоров’я є елементом індивідуальної культури життєдіяльності людини. Ця 

культура визначається рівнем розвитку вмінь та навичок, що сприяють збереженню, зміцненню і 

відновленню здоров’я людини, реалізації з цією метою внутрішніх резервів її організму.  

Серед пріоритетних напрямів, визначених Національною доктриною розвитку освіти (Указ 

Президента України від 17.04.2002 р. № 347/2002), є «пропаганда здорового способу життя, 

стимулювання у молоді прагнення до здорового способу життя». Завданням кожного навчального закладу 

має бути забезпечення здорового способу життя всього шкільного колективу завдяки створенню такого 

середовища, яке б сприяло зміцненню здоров’я всіх його членів. 

«Шкільні» фактори ризику – це той комплекс проблем, які є результатом діяльності освітнього 

закладу. Отже, зниження їх негативного впливу (або повна їх ліквідація) знаходиться в межах діяльності 

освітнього закладу. Багаторічні дослідження дозволяють виявити ті шкільні фактори ризику, які 

негативно впливають на здоров'я дітей, зокрема:  

 стресова педагогічна тактика; інтенсифікація навчального процесу; 

 невідповідність методик і технологій навчання віковим та функціональним можливостям школярів;  

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1695-12
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 передчасний початок дошкільного систематичного навчання; невиконання елементарних 

фізіологічних та гігієнічних вимог до організації навчального процесу;  

 функціональна неграмотність батьків у питаннях збереження та зміцнення здоров’я;  

 часткове руйнування служб шкільного лікарського контролю;  

 недоліки в існуючій системі фізичного виховання;  

 відсутність системи роботи з формування цінності здоров’я і здорового способу життя (в тому числі 

профілактики шкідливих звичок, статевого виховання, недостатнє використання засобів фізичного виховання) [1, 43]. 

Здоров’я людини більш, ніж на 50 % залежить від її способу життя. Спосіб життя – це біосоціальна 

категорія, що визначає тип життєдіяльності в духовній і матеріальній сферах життя людини. У даному 

випадку це категорія, що відображає найбільш загальні і типові способи матеріальної й духовної 

життєдіяльності людей, узятих у єдності з природними і соціальними умовами (рисунок 1) 
 

 
Рис. 1. Фактори впливу на здоровий спосіб життя людини 

 

Проте дослідження, проведені Українським інститутом охорони дітей та підлітків МОЗ України та 

дані медичної статистики свідчать, що здоровими можна вважати 27% дітей дошкільного віку, 90% 

випускників школи мають відхилення у стані здоров’я, у 41% дітей шкільного віку – хронічні 

захворювання. Медична статистика вказує на те, що у 1 клас іде 15-16% хворих дітей, а до 15-17 років 

хворими стають 53-54% учнів. 

Звичайно, вирішення проблеми здоров’я дітей та підлітків потребує пильної уваги всіх зацікавлених 

у цьому: педагогів, медиків, батьків, представників громадськості. Але особливе місце та відповідальність 

в оздоровчій діяльності відводиться освітній системі, яка повинна і має усі можливості для того, щоб 

зробити навчально-освітній процес здоров’язбережувальним. І в цьому випадку мова йде вже не просто 

про стан здоров'я сучасних школярів, а про майбутнє України [2, 48]. 

Отже, у школі здоровий спосіб життя для дітей визначається такими параметрами:  

 володіння культурно-гігієнічними навичками;  

 раціональне харчування та культура споживання їжі;  

 руховий і повітряний режими;  

 режим активної діяльності та відпочинку;  

 профілактичні заходи для збереження здоров’я, зокрема, профілактика шкідливих звичок тощо.  

Загалом процес навчання в умовах здоров’язбережувальної педагогіки складається з трьох етапів: 

1. Етап початкового ознайомлення з основними поняттями та уявленнями. Метою цього етапу є 

формування в учнів елементарних уявлення про основні поняття здорового способу життя, а головним 

завданням - створити мотивацію на ведення здорового способу життя. 
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Ще з дошкільних освітніх закладів діти вивчають правила особистої гігієни, догляду за особистими 

речами, виконують ранкову гімнастику, привчаються до режиму дня, ефективного спілкування з 

дорослими та однолітками, а при переході до школи прослідковується тенденція втрати цих умінь та їх 

недотримання. Тому не тільки в початковій школі, а й в середній та старшій слід виконувати фізхвилинки 

у різних варіаціях (акупунктурні, вправи енергізатори «Подарунок», «Один до одного», «Рубання дров», 

«Вітер дує», психоемоційні «Морозиво», «Настрій», «Бінго», «Веселка»). Що ж стосується мотивації, то 

дитина краще запам’ятовує, виконує, засвоює те, що роблять навколо неї дорослі, тому на цьому етапі 

велику увагу слід приділити роботі з батьками (тематичні батьківські збори, спільні з учнями та батьками 

свята, конкурси, проекти, активне позашкільне дозвілля). 

2. Етап поглибленого вивчення. Метою цього етапу є формування повноцінного розуміння основ 

здорового способу життя, а головним завданням – свідоме застосування елементарних правил, знань, 

умінь та навичок збереження та зміцнення здоров’я у повсякденному житті. 

 На цьому етапі велика роль відводиться виховній роботі класних керівників та вчителів-

предметників. Саме на цьому етапі, особливо у підлітків, втрачається або знижується мотивація, тому слід 

залучати учнів до занять спортивних гуртків та секцій, роботи тематичних клубів. Ще одним із дієвих 

способів підтримати в собі мотивацію - візуалізація бажаного, тому практичні або тренінгові заняття для 

постановки та уявлення цілі допоможуть прийти до кінцевого результату і усвідомлено дійти до мети. 

3. Етап закріплення знань, умінь і навичок збереження та зміцнення здоров'я та їх подальшого 

вдосконалення. Метою цього етапу є формування вміння зберігати здоров'я та перевести це в навичку, що 

буде використовуватися в повсякденному житті, а головним завданням - варіативне використання правил 

здорового способу життя в залежності від конкретних практичних умов. 

У освітньому процесі теоретичний та практичний аспект щодо здорового способу життя реалізується 

через наступні предмети: Я досліджую світ, Фізкультура, Основи здоров’я, Я у світі, Природознавство, 

Біологія, Медицина, різноманітні факультативи та через проведення тематичних виховних годин. На 

сучасному етапі реформування освіти України кожна школа, а відповідно і вчитель, здобувають 

автономність, яку можливо застосовувати до викладання предметів у світлі практичної життєвої компетенції, 

як приклад: під час уроків біології та основ здоров’я давати змогу дітям складати щоденне корисне меню, а 

під час уроків технологій готувати страви цього меню; самостійно добирати комплекс фізичних вправ для 

хлопців та дівчат на уроках основ здоров’я та біології, а на уроках фізкультури практично їх відпрацьовувати. 

Таким чином нове інформатизоване покоління з кліповим мисленням матиме змогу краще для себе 

визначити та засвоїти користь здорового способу життя та стати на шляху до його дотримання. У групі 

(фітнес, розсилки, форуми) завжди легше підтримувати в собі мотивацію, особливо під час її «падіння». А 

цей час завжди приходить. Енергія, що циркулює в групах допомагає «підняти» мотивацію і дає людині нові 

сили для просування, тому на цьому етапі доцільним є використання соцмереж, блогів для висвітлення 

досягнень, підтримки, мотивації учнів на стежці здорового життя. 

Отже, формуючи культуру здоров’я учнів, сучасні педагоги всіх рівнів повинні допомогти їм усвідомити 

важливість розумного, дбайливого ставлення до власного здоров’я, прищепити почуття відповідальності, 

розуміння, що саме здоров’я визначає якість життя, формувати прагнення бути здоровим, сприяти засвоєнню 

системи знань і практичних навичок здорового способу життя та безпечної поведінки. 
 

Література: 
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ОСОБИСТІСНИЙ РОЗВИТОК МАЙБУТНІХ МЕДИЧНИХ СЕСТЕР У 

ПРОЕКТИВНОМУ ВИМІРІ ГУМАНІСТИЧНОЇ ПАРАДИГМИ 
 

Вступ. З огляду на сучасні тенденції девальвації духовних та моральних цінностей, а також ті загрози та 

виклики, які сприймають гуманітарні науки, в тому числі і педагогіка, доцільно говорити про загальну кризу 

світоглядно-культурного змісту, що безпосередньо проектується в особистісну площину. Тому формування 

світоглядної культури майбутніх медичних сестер нині потребує особливо зважених підходів щодо вибору тих 

методологічних координат і тієї основи, яка може забезпечити особистісний розвиток фахівця медичної сфери.  

Основна частина. У цьому контексті йдеться в основному про гуманізацію професійної освіти як процесу, 

що відображає «спрямованість розвитку освіти на гуманні стосунки в суспільстві як загальнолюдську цінність» 

[5, с. 157], необхідність оптимального поєднання традиційних національних педагогічних настанов з 

інноваційними домінантами глобальної культури. На думку Г. Балла, цивілізаційна основа гуманізації освіти 

гарантована процесом переходу суспільства на новий рівень, що означає підвищення попиту на креативність, 

ініціативу, відповідальність та комунікабельність. Ідея гуманізації освіти полягає передусім в орієнтації її цілей, 

змісту, форм і методів на особистість та гармонізацію її розвитку [1].  

Апелюючи до сучасних наукових теорії розвитку особистості, пропонованих педагогічною та 

психологічною наукою в особі таких відомих дослідників, як Г. Балл, І. Бех, О. Бондаревська, М. Чобітько, 

І. Якиманська тощо, відстежуємо їх виразні гуманістичні імперативи, кордоцентричні інтенції, іманентні 

українській освітній парадигмі. Так, завданнями гуманізації освіти Ю. Колісник-Гуменюк вважає: 

«залучення індивіда до системи культурних цінностей і вироблення особливого ставлення до них; розкриття 

змісту загальносуспільних норм гуманістичної моралі (доброти, взаєморозуміння, милосердя, співчуття та 

ін.) і культивування інтелігентності як значущого особистісного параметра; розвиток інтелектуально-

моральної свободи індивіда, здатності до самооцінки, саморегуляції поведінки та діяльності, світоглядної 

рефлексії; відродження традицій національної культури, почуття патріотизму та поваги до законів країни й 

громадянських прав особистості; формування ставлення до праці як до соціально і особистісно значущої 

діяльності, джерела й чинника матеріальних й духовних цінностей» [6, с. 65]. 

Сучасна педагогічна наука особливий наголос ставить на необхідності збереження цілісного 

світогляду особистості, її творчої самореалізації, поєднанні внутрішньої та зовнішньої активності. Так, 

Р. Вайнола, узагальнюючи наявні підходи до визначення поняття розвиток особистості, трактує його «як 

процес розгортання людського в людині, явище, що стосується цілісної зміни особистості, а не покращення 

окремих її властивостей і здібностей, та незмінно пов’язується з актуалізацією позитивних сил зростання 

особистості, її творчого потенціалу, духовно-моральним удосконаленням людини» [4]. Водночас дослідниця 

називає ті фактори впливу на особистісний розвиток майбутнього фахівця, які стверджують особливу роль 

у цьому процесі освітнього середовища закладу вищої освіти. Вони вибудувані відповідно до їх 

педагогічного та соціокультурного впливу на особистість студента і передбачають: 

- активізацію ролі соціально-виховних впливів; 

- створення еталонного освітнього середовища; 

- забезпечення конструктивності соціокультурного оточення;  

- відповідність змісту навчальновиховного процесу новітнім культурним, духовним, матеріальним 

запитам сучасного студентства; 

- комплексний характер загальнопедагогічної підготовки майбутнього фахівця;  

- загальну педагогізацію процесу фахової підготовки;  

- підвищення якісності освітніх послуг» [4, c.10].  

Згідно з І. Булах, особистісне становлення неможливе без самоусвідомлення і ціннісного сприймання 

власного Я, що «актуалізує нові рівні відкриття у самого себе моральних та духовних якостей і моральних 

почуттів та підносить особистість до осмисленого переживання власних дій як вільних і відповідальних 



24 

вчинків» [3, с. 19]. До психологічних механізмів, що зумовлюють процес особистісного розвитку науковці 

(Н. Битянова, І. Маноха, Т. Титаренко) відносять: 

- самопізнання (невпинний рух до повнішого знання про себе через самоспостереження, 

самоусвідомлення, самоставлення, самоаналіз, самооцінку);  

- самоспонукання (використання внутрішніх прийомів спонукання себе до професійного та 

особистісного саморозвитку через самонакази, самозабов’язання, самопримуси);  

- програмування (формулювання) цілей та завдань, визначення шляхів, засобів та методів 

діяльності з особистісного зростання;  

- самореалізацію (здійснення програми особистісного зростання), осмислення і переосмислення 

життя [2; 7; 8.].  

Особистісний розвиток майбутньої медичної сестри , на наш погляд, ‒ це експлікація творчого та фахового 

потенціалу особистості, її світоглядно-культурних імперативів, що засвідчує здатність виходу за межі 

стереотипів з метою вдосконалення власного життєвого світу на основі гуманізму та пріоритету етичних норм. 

У змісті професійної підготовки майбутнього медичного працівника доцільно передбачати участь 

студентів у розробці та аналізі тих ситуативних завдань, розв’язок яких дозволяє діагностувати рівень 

засвоєння морально-етичних вимог, стресостійкість, адекватність емоційних реакцій на зовнішні 

подразники, толерантність, здатність проникати у внутрішній світ іншої людини тощо. Педагог має 

досконало засвоїти особистісно-розвивальні педагогічні технології, серед яких: кейс-технології, проектне 

навчання, імітаційно-ігрове навчання тощо. При цьому не можна нехтувати апробованими формами 

педагогічного впливу, що усувають бар’єр між студентом і наставником-педагогом. До них зокрема 

відносимо: бесіду, що може мати як індивідуальний, так і колективний характер, диспут, що навчає 

студентів уникати маніпулятивних впливів, рольову гру тощо.  

Не варто також ігнорувати і таку форму впливу як особистісний підхід, що базується на тісній та 

цілеспрямованій взаємодії фахівця-професіонала та студента. При цьому зростає роль навчальних 

дисциплін, які представлені у навчальному плані в курсі підготовки медичних сестер на базі повної 

загальної середньої освіти, зокрема.  

Висновки. Підбиваючи підсумок, можна сказати, що через предметне навчання студенти послідовно 

і цілеспрямовано долучаються до загальнолюдської культури, глибше розуміють власну духовну 

традицію, виявляють причетність до гуманістичних імперативів сучасності, вбудовуючи отримані знання 

у власний особистий досвід. Відтак саме це сприяє успішному особистісному розвитку майбутніх 

медичних сестер у проективному вимірі гуманістичної парадигми. 
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ДОСЛІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЯК СПОСІБ 

ФОРМУВАННЯ СВІТОГЛЯДУ 
 
Сучасне суспільство стрімко розвивається. Зміни відбуваються у всіх сферах життя: політичній, 

економічній, соціальній, культурній. Для того, щоб випускник школи відповідав вимогам сучасного 
суспільства, зміни необхідні і в системі освіти. В якості одного з найважливіших завдань сучасної освіти 
розглядається досягнення такого рівня освіченості учнів, який був би достатній для самостійного творчого 
вирішення завдань теоретичного і прикладного характеру. Так, відповідно до діючого Державного стандарту 
початкової освіти «метою початкової освіти є всебічний розвиток дитини, її талантів, здібностей, 
компетентностей та наскрізних умінь відповідно до вікових та індивідуальних психофізіологічних 
особливостей і потреб, формування цінностей, розвиток самостійності, творчості та допитливості» [1]. 

Аналізуємо питання висвітлення дослідницької діяльності у Державному стандарті початкової освіти: 
у пункті 7 даного документу зазначено, що до ключових компетентностей належать: «компетентності у 
галузі природничих наук, техніки і технологій, що передбачають формування допитливості, прагнення 
шукати і пропонувати нові ідеї, самостійно чи в групі спостерігати та досліджувати, формулювати 
припущення і робити висновки на основі проведених дослідів, пізнавати себе і навколишній світ шляхом 
спостереження та дослідження» [1]. 

У Концепції Нової української школи зазначено, що необхідній у початковій школі є методи викладання, 
засновані на співпраці, зокрема дослідницькі завдання, де учні залучатимуться до спільної діяльності [2]. 

Вивченню дослідницької діяльності дітей молодшого шкільного віку присвячували свої роботи 
І.  Комарова, М. Махмутов, О. Савенков та ін.; а проблему використання психолого-педагогічних методів 
для розвитку дослідницьких умінь вивчали Л. Виноградова, Т. Громова, О. Івашова, Н. Румянцева, 
В. Феоктистова, Н. Семенова та ін. 

Мета статті – теоретичне вивчення дослідницької діяльності молодших школярів, висвітлення 
результатів практичного дослідження на базі Херсонської загальноосвітня школи І-ІІІ ступенів №46 
Херсонської міської ради. 

У кожної дитини є здібності і таланти. Діти від природи допитливі і сповнені бажання вчитися, і саме 
період життя молодших школярів відрізняється величезним прагненням до творчості, пізнання, активної 
діяльності. Дослідницька діяльність – одне з найважливіших джерел отримання дитиною уявлень про світ, 
побудоване на основі природного прагнення дитини до самостійного вивчення навколишнього світу. 

Головною метою дослідницької діяльності є формування здатності самостійно, творчо освоювати і 
перебудовувати нові способи діяльності в будь-якій сфері людської культури [4, с. 211]. Саме тому 
підготовка дитини до дослідницької діяльності серед найважливіших завдань сучасної освіти. 

Ми визначаємо дослідницьку діяльність молодших школярів як спеціально організовану пізнавальну 
творчу діяльність учнів, що характеризується цілеспрямованістю, активністю, предметністю, 
вмотивованістю і свідомістю. 

Огляд психолого-педагогічної літератури дає підстави визначити вміння молодших школярів, 
необхідні для дослідницької діяльності:  

1. Вміння організувати свою роботу (організаційні). 
2. Знання та навики, пов'язані зі здійсненням дослідження (пошукові). 
3. Вміння працювати з інформацією, текстом (інформаційні). 
4. Вміння оформити і представити результат своєї роботи. 
5. Вміння, пов'язані з аналізом своєї діяльності і з оціночною діяльністю (оціночні). 
Нами було проведено дослідження на базі 2-В класу Херсонської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№46 Херсонської міської ради протягом вересня-листопада 2020 року (кількість учнів – 24). Спостереження 
і вивчення робіт учнів дозволили визначити показники сформованості дослідницьких умінь учнів: 

1. Практична готовність учня до здійснення дослідницької діяльності. 
2. Вмотивованість дослідницької діяльності учнів. 
3. Прояв креативності в дослідницькій діяльності дітей. 
4. Ступінь прояви самостійності. 
Вважаємо, що дослідницька діяльність молодших школярів буде успішною при дотриманні 

наступних педагогічних умов: 
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1. Ознайомлення молодших школярів з вмістом і технікою виконання досліджень. 
2. Формування в учнів умінь і навичок самостійної роботи. 
3. Формування навичок самоконтролю. 
4. Розвиток творчих здібностей та ініціативи учнів. 
Творчі завдання є необов'язковими для дітей, вони виконуються за власним бажанням школярів. У 

процесі включення молодших школярів у навчально-дослідну діяльність перед учителем постає проблема 
організації рішення єдиних навчально-дослідницьких завдань при різному рівні розвитку дослідницького 
досвіду учнів [3, с.256]. У вирішенні цієї проблеми слід виходити з того, що необхідно підбирати такі прийоми 
і форми роботи, в яких учні змогли б проявити і збагатити свій індивідуальний дослідницький досвід. 

Дослідницька діяльність пронизує всі галузі початкової ланки освіти: мовно-літературної освітньої 
галузі (наприклад, змістові лінії: «Досліджуємо медіа», «Досліджуємо мовлення»), математичної освітньої 
галузі (у рамках змістових  ліній «Вимірювання величин», «Просторові відношення. Геометричні фігури», 
«Робота з даними».), природничої освітньої галузі (змістові лінії: «Я пізнаю природу», «Я у природі», «Я у 
рукотворному світі»), інформатичної освітньої галузі (наприклад, за змістовими лініями «Я у світі інформації 
(Дані. Інформація. Моделі)», «Моя цифрова творчість», «Комунікація та співпраця») та інших [5].  

Наведемо приклад теми для дослідницької діяльності учнів під час реалізації різних освітніх галузей: 
на уроках з предмету «Я досліджую світ» учні отримують базові знання про таку речовину, як вода, її стан 
та особливості. Під час вивчення математики школярі зустрінуться з одиницями вимірювання об`єму, 
тому пропедевтикою може стати дослід з вивчення стану води, вимірювання її об’єму. На уроці з основ 
інформатики запропонуємо учням знайти відео про існування води в космосі. Таким чином, матеріал для 
досліджень є вже теоретично знайомим учням, а міжпредметні зв`язки дозволять закріпити теорію та 
сформувати системне розуміння теми. 

Дослідницька діяльність пов`язана з формуванням світогляду учнів. Світогляд – характерна форма 
свідомості людини, яка включає в себе систему її знань, поглядів, переконань, ідеалів, яка виражає її 
ставлення до природи і суспільства, визначає її соціальну і морально-естетичну позицію і поведінку в різних 
життєвих сферах. Саме дослідницька діяльність дозволяє розвинути світоглядні вміння: узагальнювати 
теоретичні факти і робити світоглядні висновки; вміння виявляти зміст ідей, оцінювати природні і соціальні 
явища; вміти відстоювати і аргументувати свою позицію, доводити неспроможні ідеї співрозмовника. 

Досвід використання завдань для формування дослідницької діяльності дозволяє зробити наступні висновки: 
• дослідницький метод в навчанні полягає в самостійному рішенні учнями проблем, важких завдань 

пізнавального і практичного характеру; 
• здійснюючи дослідницьку діяльність, діти шукають не тільки шляхи вирішення поставлених 

проблем, а й спонукають до самостійної їх постановки, до висування цілей своєї діяльності. 
Таким чином, головною метою дослідницької діяльності є формування здатності самостійно, творчо 

освоювати і перебудовувати нові способи діяльності в будь-якій сфері людської культури. Для організації 
дослідницької діяльності молодших школярів було визначено такі вміння учнів: вміння організувати свою 
роботу (організаційні), знання та навики, пов'язані зі здійсненням дослідження (пошукові), вміння 
працювати з інформацією, текстом (інформаційні), вміння оформити і представити результат своєї 
роботи, вміння, пов'язані з аналізом своєї діяльності і з оціночною діяльністю (оціночні). Вважаємо, що 
дослідницька діяльність молодших школярів буде успішною при дотриманні наступних педагогічних 
умов: ознайомлення молодших школярів з вмістом і технікою виконання досліджень, формування в учнів 
умінь і навичок самостійної роботи, формування навичок самоконтролю, розвиток творчих здібностей та 
ініціативи учнів. Реалізація в освітньому процесі даних організаційно-педагогічних умов дозволить 
навчити молодших школярів новим способам добування знань і розвинути їх дослідницькі вміння. 
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ФОРМУВАННЯ ПАТРІОТИЗМУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ НАРОДНОЇ 

ПЕДАГОГІКИ 
 

Формування гармонійної та цілісної особистості майбутнього покоління неможливе без формування 

знань про свою Батьківщину, а також усвідомлення себе її частиною. Сукупність історичних цінностей та 

культурних традицій, які формуються впродовж певного історичного періоду, складають національний 

фонд певного народу. Його пізнання спрямоване на формування національної свідомості дітей. 

Патріотичне виховання є одним із основних напрямів діяльності освітніх закладів у тісному 

взаємозв’язку з іншими соціальними утвореннями, в тому числі з родиною, оскільки родина є первинною 

формою соціуму для дитини та основним джерелом знань на різних рівнях. 

Проблемою патріотичного виховання дітей займалися такі відомі науковці, як Г. Сковорода, О. Духнович, 

С. Русова, О. Сухомлинський, К. Ушинський, Я.Чепіга та інші. Новітні тенденції сучасного патріотичного 

виховання молоді висвітлено в працях І. Беха, В. Борисова, М. Боришевського, П. Гнатенко, Д. Ельконіна. 

Молодший шкільний вік є важливим етапом формування багатосторонньої особистості, коли 

формується свідомість та самосвідомість. Також, поступово у дітей формується національно-культурна 

ідентифікація, усвідомлення себе частиною певного народу. В цей період формуються широкі можливості 

для формування вищих моральних почуттів, зокрема патріотизму, оскільки у дітей поступово виявляється 

інтерес до соціального світу, суспільних явищ та близького оточення [1, c. 44]. 

Як відомо, патріотизм — це природна схильність та повага до рідної землі, мови та культури, також 

це глибинне почуття, показник найвищих проявів духовного світу людини [3, с.2]. 

 Важливим завданням патріотичного виховання дітей молодшого шкільного віку є прищеплення 

вихованцям чіткого усвідомлення своєї приналежності до народу, що насамперед визначається у власній 

історії, культурі, звичаях і традиціях. 

Відповідно до універсального словника української мови, патріотизм – це любов до батьківщини, 

відданість своєму народу, готовність до подвигів та жертвування в честь інтересів своєї землі [4, с. 549]. 

Видатні українські корифеї та філософи зазначали, що патріотизм – це любов до Батьківщини, рідної 

мови, православної релігії, народним звичаям і традиціям. 

Патріотизм – це «одне з найглибших громадянських почуттів, змістом якого є любов до батьківщини, 

відданість своєму народові, гордість за надбання національної культури. Патріотизм виявляється в 

практичній діяльності, спрямованій на всебічний розвиток своєї країни, захист її інтересів» [6, с. 9]. 

Здійснення національно-патріотичного виховання можливе за використання різних форм та методів 

роботи в освітніх закладах. Зокрема відомий педагог К. Ушинський визначав, що виховувати патріотичні 

риси можливо за допомогою методів, засобів та традицій, які формувалися впродовж тривалого 

історичного розвитку. 

Фольклор – це духовна скарбниця народу, яка вміщує в себе сукупність національно-духовних знань 

та історичного досвіду народу, яка проявляється в різних словесних формах. У своїй сукупності він є 

енциклопедією життя народу та свідченням його духовної сили і краси. 

На думку М. Стельмаховича, українські народні приказки  представляють собою програму духовно-

морального виховання та є одночасно її чудовим засобом реалізації [7, с. 185]. Саме в різноманітних 

стислих висловах відбивається система уявлень українського народу. 

Народна пісня, яка вміщує духовність народу, може ефективно використовуватися на музичних 

заняттях, сюжетно-рольових іграх та різноманітних розвагах. Велике значення мають колискові, за 

допомогою яких розвивається мелодичність голосу та формуються почуття ніжності, турботи та поваги 

до старшого покоління. Колискова є найдавнішим видом народної творчості, а тому її використання є 

важливим для передачі історичного досвіду від покоління до покоління. Колисанки є тими першими 

уроками для дитини, які знайомлять її з предметами оточуючого світу та моральними цінностями, 

розвивають працелюбність, справедливість та доброту. Колискові здатні пробудити емоції, формують 

патріотичні почуття, уяву, національне світовідчуття та мислення. Колискові є потужним засобом 

формування національної самосвідомості, гуманізму та патріотизму[8, c. 32].  
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Забавлянки та утішки – це такі фольклорні жанри, які здавна використовувались в народі та є 

своєрідною формою спілкування дітей з дорослими. Забавлянки містять різні повтори, 

звуконаслідування, які є зрозумілими та легкими для дітей. Забавлянки визначаються евфонічною 

культурою та залучають дитину до живого спілкування з довкіллям, формують почуття прекрасного. 

Отже, такі малі жанри фольклору знайомлять дітей з оточуючим світом, вводять поступово у доросле 

життя, а також призвичаюють до етично-моральних норм поведінки. Розігрування різноманітних 

пісеньок сприяє мовному розвитку дітей, виховання інтересу та любові до рідного краю. 

Також велике значення для формування історичної свідомості дітей мають міфи, легенди, героїчні 

пісні та билини. Софія Русова вважала, що «… треба з малих літ викликати в дітях палку любов до рідного 

краю. Треба цю маленьку іскорку роздмухати в гаряче, щире почуття, хай дитина додивляється до краси 

рідного степу, слухає рідну пісню, рідну мову, знає своїх рідних героїв – лицарів і щодалі більше свідомо 

ставиться до того національного осередку, в якому вона виростає, якому мусить служити» [9, с. 23]. 

Ознайомлення дітей з народним календарем є одним із важливих напрямків національного виховання дітей. 

В початковій школі корисно залучати до народної пісенної творчості через ознайомлення з древнім календарем, 

який описує відомі свята в різні пори року та особливості їх проведення в нашому народі. Календарно-обрядові 

пісні можуть ефективно використовуватися в естетичному та патріотичному вихованні.  

Дітям можна запропонувати веселі гаївки, веснянки, в яких визначається змістове вітання природи, 

птахів, вирощування злаків та городніх культур, дерев. Загалом вони мають закличні інтонації, 

супроводжують пантомімічними елементами [10, c. 90]. 

Колядки та щедрівки здатні викликати в дітей радість та бадьорість, формувати оптимістичне 

світосприймання. Коли діти слухають чи співають такі пісні, вони в майбутньому уявляють себе 

господарями, які турбуються про довкілля, створюють затишок. За допомогою різних різдвяних пісень 

люди стають добрішими, милосерднішими та справедливішими. Також вони здатні формувати глибокі 

духовні та душевні радості, любов та повагу до свого краю. 

Український дитячий музичний фольклор здійснює компенсаторну функцію. Оскільки у дітей 

голосовий апарат ще не сформований, а тому дитячі пісні дозволяють отримувати задоволення від співу. 

Важливим при цьому є процес музично-ігрової діяльності, що створює надійне підгрунтя для опанування 

багатствами рідного народу [11, c. 32]. 

Отже, патріотичне виховання дітей молодшого шкільного віку є пріоритетним завданням формування 

національної свідомості майбутнього покоління, що виражається не тільки сукупністю знань про свій народ, 

але і усвідомлення моральних норм поведінки в різних ситуаціях. Також патріотизм це та моральна якість, 

яка має формуватися на всіх вікових етапах за допомогою використання різних форм та методів роботи. 
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ВИКЛАДАННЯ МУЗИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ НА МИСТЕЦЬКИХ ФАКУЛЬТЕТАХ У 

ПЕДАГОГІЧНИХ ЗВО 
 

Вагоме місце у процесі підготовки вчителів музичного мистецтва для закладів загальної середньої освіти 

посідають музично-теоретичні навчальні дисципліни, зокрема українська та зарубіжна музична література. 

Метою викладання зазначених дисциплін є засвоєння студентами ЗВО кращих зразків музичного мистецтва 

в контексті загального розвитку художньої культури. Результатами викладання дисциплін є володіння 

здобувачами освіти різноманітними фаховими компетенціями: здатністю орієнтуватися в загальних 

тенденціях розвитку вітчизняної та світової музичної культури, основних музичних стилях й напрямах, 

здатністю усвідомлювати характерні ознаки творчості найвидатніших композиторів, їхніх найбільш відомих 

творів; здатністю до теоретичного аналізу музичних творів різних форм, жанрів і стилів; здатністю 

використовувати набуті знання й навички у подальшій професійній діяльності. 

У спеціальній літературі багато уваги приділено питанням вивчення музично-теоретичних дисциплін 

у професійній музичній освіті, зокрема, у музичних ЗВО різних ступенів. Серед праць музикознавців – 

численні підручники та навчальні посібники, присвячені викладанню української та зарубіжної музичної 

літератури. Проте, у музикознавчих дослідженнях не висвітлені особливості викладання музичної 

літератури, на мистецьких факультетах вищих педагогічних закладів освіти. 

Глибоке знання історії розвитку української та зарубіжної музики від старовини до сьогодення, 

усвідомлення внеску музичного мистецтва видатних композиторів у вітчизняну та світову скарбницю музичної 

класики – необхідна передумова успішної професійної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва. 

Курси «Українська музична література» та «Зарубіжна музична література» тісно пов’язані з іншими 

дисциплінами професійного циклу: теорією музики, сольфеджіо, аналізом музичних творів, гармонією, із 

дисциплінами загальноосвітнього та культурологічного циклів, а також зорієнтовані на потреби 

педагогічної практики. 

Сучасні навчальні програми «Музичне мистецтво», «Мистецтво», розроблені для закладів загальної 

середньої освіти, спрямовані на формування музичного сприймання як основи розвитку музичного 

мислення, творчих здібностей особистості. Відповідно, вони містять велику кількість музичних творів для 

сприймання, зокрема творів зарубіжних та вітчизняних композиторів. У наявних підручниках та 

посібниках з музичної літератури для мистецьких навчальних закладів залишаються поза увагою авторів 

численні музичні твори з чинних мистецьких програм ЗЗСО. Майбутній учитель музичного мистецтва 

має бути обізнаним із навчальним матеріалом предмета в повному обсязі. Цим обумовлена актуальність 

створення навчальних посібників, присвячених вивченню української та зарубіжної музики на 

мистецьких факультетах у педагогічних закладах вищої освіти.  

Найважливішою рисою таких посібників є зорієнтованість саме на потреби педагогічної практики, 

що передбачає аналіз музичних творів українських та зарубіжних композиторів, включених до 

навчальних програм «Музичне мистецтво» («Мистецтво») для закладів загальної середньої освіти. 

Важливими є надання посилань із визначенням, у якому класі та в якій темі вивчаються зазначені твори. 

Обов’язковими є також завдання для самостійної роботи, які передбачають підготовку студентами бесід 

(фрагментів уроків) про вивчені музичні твори для учнів закладів загальної середньої освіти.   

Рекомендованим матеріалом можуть послуговуватися викладачі та студенти педагогічних закладів 

вищої освіти, учителі музичного мистецтва закладів загальної середньої освіти. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕФЛЕКСИВНИХ ПРОЦЕСІВ ЮНАКІВ З 

РІЗНИМ ДОМІНУЮЧИМ СТИЛЕМ КОНФЛІКТНОЇ ПОВЕДІНКИ 
 

Постановка проблеми. Рефлексія традиційно розглядається як механізм психіки, що дозволяє особистості 

з одного боку визначати власні суперечності та внутрішні конфлікти, а з іншого – зберігати свою цілісність.  

Рефлексія не тільки надає знання суб'єкту про себе та свою діяльність але й дає уявлення про те, як його і його 

діяльність сприймають інші. Під час життєдіяльності індивід отримує безпосередню можливість вчасно і 

ефективно реагувати на оцінку оточуючих, котрі бачать результат роботи зі сторони. Відповідно, розуміючи 

рівень ефективності життєдіяльності, у змозі конструктивно коригувати власну діяльність, змінювати стратегії 

індивідуальної поведінки та форми реалізації запланованої мети. Знання чинників, які можуть впливати на 

поведінку людини у конфлікті дозволяє сформувати навички успішного його вирішення.  

Мета дослідження – визначити особливості зв’язку між рефлексивністю юнаків та домінуючими 

типами реагування у конфлікті. 

Рефлексія є базовим механізмом самоорганізації психічної активності. У підходах А.  Карпова 

рефлексивність розглядається як найважливіша регулятивна складова особистості, що дозволяє їй свідомо 

будувати свою життєдіяльність. Він характеризує онтологічні аспекти рефлексії та визначає її як психічний 

процес, стан та психічну властивість одночасно [4]. А. Холмогорова та Е. Мазур розглядають рефлексію як 

важливий чинник процесу життєтворчості та саморегуляції, що дозволяє людині вийти у зовнішню позицію 

по відношенню до себе, своїх дій, та свідомо регулювати цілі, мотиви, прагнення і поведінку. 

У сучасній український психологічній науці спостерігається зростання інтересу науковців до 

проблеми рефлексії та вивчення її особливостей на різних етапах онтогенезу. Зокрема, емпіричне 

дослідження місця рефлексивності в системі особистісних властивостей підлітків та юнаків здійснено 

Л.А. Найденовою [6], М. Григоровичем [1], Е. Заїкою [3], О. Мирошник [5] та інші. 

На важливу роль рефлексії у становленні підростаючої особистості вказували ще класики 

психологічної науки. Так, Л. Виготський підкреслював, що нові типи взаємозв’язків психічний функцій, 

які утворюються на основі розвитку рефлексії, необхідно розглядати у віковому аспекті. Водночас, у 

віковому аспекті рефлексія визначається у взаємозв’язку із самостановленням, яке, на думку окремих 

дослідників, є визначальним чинником конструктивної особистісної рефлексії. За умови негативного 

ставлення до себе, на тлі незадоволення собою, недовіри до себе рефлексія є засобом самопригнічення. І 

навпаки, при позитивному ставленні, коли особистість приймає себе і переживає це ставлення як цінність, 

рефлексія функціонує як самодостатній засіб саморозвитку [7]. Отже, можна припустити наявність 

зв’язку між структурно-функціональними характеристиками рефлексивності та типами реагування 

юнаків у міжособистісному конфлікті. 

Для визначення природи цього зв’язку використовувались такі методи емпіричного дослідження: 

методика діагностики реагування у конфлікті Томаса-Кілмена (адаптація Н.  Грішиної); методика 

діагностики рефлексивності А. Карпова та В. Пономарьової; методика діагностики рівня та спрямованості 

рефлексії М. Гранта. 

Дослідження проводилося на базі Полтавської ЗОШ № 9. До вибірки увійшли 60 учнів 10-11класів 

віком 16-17 років, з них 42 хлопця та 18 дівчат. 

Завдання дослідження полягало в пошуку взаємозв'язків між особливостями рефлексивності та 

конфліктною поведінкою. Для вирішення цього завдання була проведена діагностика конфліктності – 

досліджувався рівень конфліктності особистості та стиль поведінки у конфлікті, а також різні аспекти 

рефлексії , а саме рівня розвитку, спрямованості та часові її ознаки.  

 Результати діагностики засвідчили, що старшокласники з низьким рівнем рефлексивності у конфліктній 

поведінці  надають перевагу стилям «суперництво», «співпраця», - 6 виборів кожний (10 % від загальної 

кількості респондентів); у юнаків із середнім рівнем рефлексивності найчастіше зустрічається такий стиль 

як «компроміс» - 13 виборів (21,6 % від загальної кількості) та «уникнення» - 10 виборів (16,6 % від загальної 
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кількості). Загалом, при високому та середньому рівні розвитку рефлексивності більшість обирають 

«компроміс», а при низькому - «суперництво» та  «співпрацю». Тобто, можемо підсумувати, що вибір 

підвищений рівень рефлексивності в ранньому юнацькому віці спричиняє особистість до ефективного 

вирішення ситуацій конфлікту, вибору конструктивних стратегій взаємодії. Повною мірою оцінюючи свої 

особистісні якості та характеристики, старшокласники спроможні більш успішно конструктивно вирішувати 

протистояння. Натомість, за умови зниженого рівня рефлексивності старшокласники мають не чітке та 

дифузне бачення своєї особистості, на яку рідко звертають увагу. 

Респонденти з високим рівнем конфліктності мають і високий рівень саморефлексії – 7 

старшокласники (11,6 % від загальної кількості), однак дані не отримали статистичного підтвердження. 

Юнаки із середнім рівнем конфліктності проявляють також середній рівень саморефлексії – 14 

респондентів (23,3 % від загальної кількості). Загалом, при низькому та середньому рівні конфліктності 

старшокласники проявляють середній рівень соціорефлексії. Така сама ситуація і з взаємозв’язком рівня 

конфліктності та соціорефлексії – юнаки із середнім та низьким рівнем конфліктності проявляють 

середній рівень соціорефлексії.  

Як показують результати досліджень найбільше респондентів при середньому рівні саморефлексії та 

соціорефлексії проявляють «суперництво» як стиль поведінки в конфлікті (11 та 12 юнаків відповідно, що 

складає по 18,3% та 20%). Далі, при обох видах рефлексії проявляється стилі «компроміс» та 

«уникнення». Респонденти з розвиненою рефлексивною здатністю часто демонструють схильність до 

прийняття компромісних рішень, вміння адаптуватися та підлаштовуватися до умов соціуму. Їх 

особистісна спрямованість орієнтована на творчу взаємодію і співпрацю, однак іноді вони не бажають 

втручатися у конфлікт та займають пасивну позицію по відношенні до ситуації. Чим більше розвинені 

рефлексивні здібності, тим більше рефлексивних моделей (способів реагування) представлено у 

свідомості, тим більше можливостей для розвитку і саморозвитку знаходить особистість. 

Вагомим завданням виступало вивчення статистичних відмінностей та кореляційних зв’язків між 

показниками конфліктної поведінки та рефлексивності юнаків.  Зокрема, в таблиці №1 представлено 

результати підрахунку показників статистичної значущості за критерієм Н. Крускала-Уоллеса. 
 

Таблиця № 1 

Особливості статистичної відмінності   рефлексивних процесів у  групах з різним показниками 

конфліктної поведінки 

Показники χ² 
Асимптотичне 

значення 

Порівняння саморефлексії (Грант) та домінуючих стратегій поведінки у 

конфлікті 
5,332 0,255 

Порівняння саморефлексії (Карпов) та домінуючих стратегій поведінки у 

конфлікті 
8,709 0,049 

Порівняння показників соціорефлексії юнаків із різним рівнем конфліктності 0,812 0,666 

Порівняння показників саморефлексії юнаків із різним рівнем конфліктності 0,036 0,982 

Порівняння рефлексивності (Карпов) у юнаків з різним рівнем конфліктності 0,579 0,749 

Порівняння соціорфелексії (Грант) у юнаків з різними домінуючими стилями 

поведінки в конфлікті 
0,726 0,948 

 

Як свідчать дані таблиці №1, нами зафіксована статистично значуща відмінність за проявами особистісної 

рефлексії у юнаків із домінуванням різних стратегій поведінки у конфлікті. При цьому, найбільша рангова 

позиція зафіксована нами за вираженістю стратегії компромісу. Тобто, можемо стверджувати про те, що рівень 

саморефлексії юнаків дійсно виражається у їх схильності до вибору стратегії поведінки у конфлікті.  

Отже, дійсно, у юнацькому віці рефлексивність, що виступає як фактор регуляції поведінки, має 

зв'язок із конструктивними способами поведінки у конфліктній ситуації. 

Висновки. За допомогою рефлексії досягається співвіднесення своєї свідомості, цінностей, думок з 

цінностями, думками, відносинами інших людей, групи та суспільства, що дає змогу конструктивно 

коригувати власну діяльність, змінювати стратегії індивідуальної поведінки, а це, у свою чергу, 

забезпечує можливість до оцінки та прогнозу можливих варіантів дій у конфліктній ситуації та вибору 

оптимальної стратегії поводження у конфліктній взаємодії.  
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ЗОВНІШНІ І ВНУТРІШНІ ЧИННИКИ ТРИВОЖНОСТІ У МОЛОДШОМУ 

ШКІЛЬНОМУ ВІЦІ. 
 

Дитині як і будь якій людині в тривожності важко усвідомити причину такого стану. Тривога, 

особливо коли вона накопичена і задавнена, може викликатися уже зовсім віддаленими від глибинної 

причини факторами. Якщо тривога є наслідком травматичних факторів то тригером, або запускачем може 

ставати будь яка ознака травмуючої ситуації. Такий факт може бути надуманим або реально перенесений 

у минулому. Наша підсвідомість надійно приховує такі ситуації від свідомості, щоб вберегти від болю. У 

свідомість потрапляють лише окремі емоційно заряджені частинки, що випливають і показуються в 

реальності не там і не в тому місті де мали б бути. Не пережита і неусвідомлювана ситуація має в собі 

багато енергії, що могла б бути направлена на будування щасливого життя.   

Тривога уберігає людину від неприємностей і небезпек, але якщо вона помірно виражена і виникає у 

потрібний час. На відміну від страху, що має сформованість, тривога не має чіткого уявлення.  Таке 

відчуття з’являється  перед невідомим, а  також в передчутті уже відомої людині небезпеки при 

відсутності бачення і розуміння  позитивного результату. О.Чернікова говорить про тривогу, як про страх 

очікування. З. Кондаш — про страх перед випробуванням. Ф. Перлз визначає тривогу як розрив між 

«тепер» і «пізніше». Тривога є результатом активності уяви, фантазії майбутнього [1]. 

Тривога є невід’ємною частиною адаптаційного процесу і наявність її в невеликому обсязі є показником 

здорової психіки. Але бувають випадки коли частота і сила її проявлення заважає людині діяти.  

За весь період дитинства людина навчається адаптуватися до різних умов. І в залежності від 

соціальних умов її розвитку та особистих особливостей нервової системи, цей процес навчання може бути 

більш- або менш- травмуючим для психіки. Тому є надзвичайно важливим, для формування здорової 

психіки дитини, поведінка дорослих, а особливо близьких і значимих для неї людей.  

Важливим періодом набуття і закріплення різних адаптаційних навиків є період соціалізації дитини. 

Це відбувається в дитячому садочку, школі. В залежності від того, які установки закріпляться в дитячій 

підсвідомості, буде залежати її майбутнє життя.  

Дослідження науковців показують, що характер емоційних відносин, який складається у дітей з 

близькими дорослими значною мірою впливає на успішність входження їх у шкільне життя. (Б.Ігеланд, 
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Б. Філіпс). Вони визначають два джерела стресу які містяться в самій системі шкільного навчання: 

1) особливості соціальної взаємодії; 2) орієнтація на суперництво і змагання. До ситуацій що провокують тривогу 

на різних етапах дитинства відносять: 1) розлука з батьками; 2) різку зміну звичних умов; 3) неприйняття з боку 

ровесників; 4) оціночні ситуації, особливо при публічній оцінці (відповідь біля дошки, контроль знань) [1]. 

Коли тривога накопичується і триває довгий час, виникає стале відчуття тривожності. Діти з підвищеним 

рівнем тривожності схильні не довіряти і боятися нового. Або навпаки це може проявлятися в підвищеній 

емоційності, рухливості і надмірній балакучості, як прояв внутрішньої напруги (погано переносить чекання, 

часто не стримуть сліз). А також дитина може втрачати апетит, скаржиться на поганий сон, стає полохливою, 

легко засмучується. Одним із дієвих способів діагностувати глибинні причини, що провокують таку 

поведінку є проективні та вербальні тести на виявлення дитячих страхів (Вимірювання рівня тривожності 

Тейлора, Оцінка рівня шкільної тривожності Філліпса та інші), а також психотерапевтичне спілкування. Для 

профілактики та психокорекції дієвими є методи арт-терапії, пісочної терапія, казкотерапії та правильно 

організоване психотерапевтичне спілкування. К.Хорні робить наголос на зміст спілкування, усвідомлення 

пацієнтом, під керівництвом психотерапевта, тривожності і невротичних конфліктів, хибності 

«ідеалізованого Я» і спільній розробці стратегій справжнього вирішення внутрішніх конфліктів [4]. Л.Ларус 

і Дж. Аверіл також вважали, що профілактика і корекція тривожності полягає у когнітивній переоцінці 

ситуації та зміні ставлення до неї [1]. А Салівен приділяє увагу не змісту спілкування, а експресивному 

голосовому оформленню мовлення – інтонації, тональності, темпу, кількості і тривалості пауз. Такі 

особливості мовлення пацієнта не тільки є діагностичним матеріалом, але і слугують основою емоційного 

зв’язку між психотерапевтом та пацієнтом, що сприяє успіху психотерапії [3].  

Поняття «тривожності» різними науковцями трактується з різних сторін. Одні розглядають 

тривожність, як наслідок внутрішніх конфліктів, інші як результат зовнішніх стресових ситуацій. 

Визначення тривожності у словнику звучить так: тривожність – «психічний стан емоційної напруги, 

настороженості, хвилювання, душевного дискомфорту, підвищеної вразливості при ускладненнях, 

загостреного почуття провини і недооцінювання себе в ситуаціях очікування, невизначеності або 

передчуття неясної загрози значущій рівновазі особистості» [2, с. 138] 

Д.Мак-Клеланд вказував на зв'язок тривожності, тривоги і внутрішнього конфлікту самооціночого типу. 

Згідно з ним дисгармонійне уявлення про себе, наявність внутрішніх суперечностей в образі «Я» призводить 

до зниження «сили Я» і підтверджує  сприйнятливість до фрустрації, що сприяє переживанню тривоги. 

 А.М. Прихожан розглядала тривожність як емоційно-особистісне утворення, яке має когнітивний, 

емоційний, операціональний аспект. На її думку певний рівень тривожності в нормі властивий всім людям 

і є необхідним для пристосування людини до дійсності [1]. Тривога є невід’ємною частиною 

адаптаційного процесу і наявність її в невеликому обсязі є показником здорової психіки – нормальний чи 

оптимальний рівень тривожності. Але бувають випадки коли частота і сила її проявлення заважає людині 

діяти і може виявлятися в дезорганізації діяльності. Такий надмірно високий рівень є дезадаптивною 

реакцією і негативно впливає на життєдіяльність людини. А також можлива повна відсутність тривоги 

або стійка тривожність, що заважає нормальному розвитку і продуктивності.  

Е. Форм підкреслював, що «основним джерелом тривожності, внутрішнього хвилювання є 

переживання відчуження, пов’язаного з уявленням людини про себе як про окрему особистість і яка 

відчуває у зв’язку з цим свою безпомічність перед силами природи і суспільства» [5, с 132]. Основним 

шляхом подолання цього він вважав різні форми любові між людьми (любові, турботі, повазі). 

Роль середовища у виникнення тривожності дитини підкреслюється у працях К. Хорні. Якщо 

задовольняються базисні потреби дитини у любові, турботі, безпеці з раннього віку, то у неї розвивається 

почуття безпеки і впевненості у собі. Коли дані очікування блокуються, то розвивається базисна 

тривожність, як переживання глибокої ненадійності і стурбованості. Це розцінюється дитиною, як 

ізольованість, безпомічність у світі. Навколишній світ сприймається як потенційно ворожий собі[4]. 

Отже, щодо соціально-психологічних детермінант тривожності, то більшість психологів 

дотримуються думки, що тривожність передається дитині від тривожних батьків, або виникає в наслідок 

невпевненості дитини у батьківській любові та підтримці. Це має свої наслідки на всіх етапах соціалізації 

у подальшый діяльності. 

Всі наявні в науці і практиці факти переконливо свідчать, що у випадку стійкої тривожності вплив 

стресу, в тому числі і травматичного, виявляються опосередковано особистісними чинниками. Отже, мова 

повинна йти про єдине явище (тривожність), яке має як зовнішні, так внутрішні джерела. 
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МОЖЛИВОСТІ ТЕРАПІЇ ВІРТУАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ В ЛІКУВАННІ СТРАХІВ НА 

ПРИКЛАДІ РОБОТИ ПЛАТФОРМИ PSIOUS. 
 

Мета: розглянути можливості інноваційних комп’ютерних технологій, зокрема VRET (терапії 

віртуальної реальності) в лікуванні страхів і фобій на прикладі інтерактивної платформи Psious. 

Ключові слова: VRET, віртуальна реальність, віртуальне середовище, страхи, фобії, експозиційна 

психологія, когнітивно-поведінкова психологія. 

Постановка проблеми:  розвиток комп’ютерних технологій у сучасному світі дав можливість 

великій кількості людей зануритися в віртуальний світ і відчути на собі емоційну включність під час 

перебування у віртуальному середовищі, яка призводить до змін фізіологічного стану: прискорення або 

уповільнення серцебиття, змін характеру дихання, тощо. Це викликало інтерес вчених до вивчення впливу 

віртуального середовища на психологічний стан людини і його можливостей в лікуванні страхів. 

Тези: Страх - це емоційний стан, що відображає захисну біологічну реакцію людини або тварини при 

переживанні ними реальної чи уявної небезпеки їхньому здоров'ю і благополуччю.  До афективних 

страхів відносяться боязнь, жах, панічний стан, переляк [1]. 

Фізіологічні симптоми стану страху: відчуття безпричинного страху і паніки, біль у грудях, утруднене 

дихання, прискорене серцебиття, підвищений пульс, зміна тиску, запаморочення, безсоння, оніміння 

кінцівок, затуманення свідомості [4]. 

Когнітивні симптоми: виникнення ефекту «тунельного зору» і «тунельного сприйняття», втрата 

орієнтації в просторі. 

Психологічні симптоми: втрата контролю за фізіологічним станом і виникнення вторинного страху 

потрапити в аналогічну ситуацію і не впоратися зі своїм станом. Це призводить до уникання місць і 

ситуацій, які визивають приступи страху [3]. 

Віртуальна реальність (ВР) – це інтерактивне комп'ютерне середовище, яке занурює користувача в 

тривимірний віртуальний світ, з яким він взаємодіє в реальному часі [5]. ВР передбачає залучення людини 

в віртуальне середовище. Під віртуальним середовищем розуміється цифровий простір, який оточує 

користувача при зануренні в ВР, це навколишня обстановка, яка  змінюється в залежності від віртуальних 

дій користувача. Віртуальне середовище супроводжується візуальними, звуковими, олофакторними і 

іншими ефектами. ВР характеризується високим ступенем інтерактивності [2]. 

Терапія віртуальної реальності заснована на відомій методиці лікування страхів, яка називається 

систематична десенсибілізація або експозиція. Суть цього методу полягає в тому, що людина під 

контролем психолога, в безпечній формі піддається впливу факторів, що викликають фобічні реакції. 

Платформа Psious пропонує різноманітні віртуальні середовища для лікування: страху висоти, страху 

польотів, клаустрофобії, агорафобії, страху водіння автомобіля, страху медичних процедур, страху 

тварин, страху темряви, страху публічних виступів, страху буллінгу [7].  

В ході сесії з використанням технології VRET пацієнт занурюється в віртуальне середовище з 

максимально реалістичною графікою і відповідним звуковим супроводом за допомогою віртуальних 

окулярів і навушників. 

Людина контактує в максимально безпечному для себе режимі з об'єктом або явищем, яке викликає 

фобічну реакцію. У віртуальному середовищі пацієнти знаходяться під впливом негативних стимулів до 
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тих пір, поки не настане десенсибілізація і вони будуть в змозі впоратися зі своїм страхом або тривогою. 

Технічне забезпечення дає спеціалісту можливість збільшувати інтенсивність впливу, переходячи до 

більш складних завдань. 

Спеціаліст може диференціювати в середині одного страху моменти, які визивають найсильнішу 

фобічну реакцію. Наприклад, людина боїться літати на літаку, але найбільший страх в неї виникає в період 

очікування польоту, або в момент зльоту, приземлення, чи в момент знаходження в повітрі. Це дає 

можливість створити ієрархію ситуацій, в яких емоції проявляються від найслабшої до найсильнішої, і 

спланувати ефективну інтервенцію.  

Платформа пропонує ряд середовищ для релаксації, перебуваючи в яких пацієнти навчаються 

технікам саморегуляції: діафрагмальному диханню, м'язовій релаксації Якобсона. В них є можливість 

управляти своїм станом в середовищі, яке викликає страх, і в реальному житті. Це дає людині впевненість 

у тому, що вона може самостійно справлятися зі своїм страхом і попереджає виникнення вторинного 

страху втратити контроль над своїм станом. 

Фахівцями розроблені віртуальні середовища, які розвивають навички перемикання уваги, 

збільшення обсягу уваги, розподілу уваги. Ці навички можуть застосовуватися пацієнтом в стресовій 

ситуації, як спосіб мінімізувати ефект "тунельного зору". 

Датчики біологічного зворотного зв'язку дозволяють фахівцеві контролювати стан пацієнта, 

отримувати інформацію про рівень його фізіологічного стресу, встановити відповідність між 

суб'єктивною і фізіологічною оцінкою рівня страху, скласти графік змін і точно вибирати момент 

переходу до більш складного завдання. 

Висновки: Терапія віртуальної реальності в лікуванні страхів є актуальним і цікавим напрямком для 

вітчизняних дослідників. Важливою особливістю процесу віртуальної терапії є можливість безпечної 

взаємодії людини з загрозливим об'єктом реального середовища. Технічні можливості платформи Psious 

дозволяють створювати експозицію для багатьох видів страхів не виходячи з кабінету психолога, обирати 

різний рівень складності завдань, навчати пацієнта технікам релаксації і управління своїм станом.  

Слід зазначити, що основні дослідження по застосуванню терапії віртуальної реальності в основному 

проводилися зарубіжними колегами. Варто також відзначити, що ще кілька років тому VRET як 

терапевтичний засіб на практиці використовувся досить мало. Серед причин Д. Шварцмен, Р. Сегал, М. 

Дрепі називали недостатню попередню підготовку фахівців, брак необхідного обладнання для її 

проведення, великі фінансові витрати на нього [6]. 

Також необхідні систематичні дослідження, що стосуються таких важливих питань, як методологія, 

етичні норми, технічне оснащення, навчання фахівців для розвитку і впровадження цієї новітньої 

технології в теорію і практику психології. 

В останні роки спостерігається прискорений розвиток програмного забезпечення для терапії 

віртуальної реальності, відбувається здешевлення технічного обладнання, що дозволяє вітчизняним 

спеціалістам використовувати VRET у наукових дослідженнях і практичній діяльності. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КЕРІВНИЦТВА В ОРГАНАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ 

ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ 
 

Психологічний клімат в колективі породжується взаємодією, яка опосередковує не тільки міжособистісні 

впливи, а й вплив навколишнього фізичного середовища: речей, предметів, явищ природи. Сучасні дослідники 

(С.Д. Максименко, В.С. Лозниця, Г.П. Васянович, В.Ф. Моргун, А.Г. Хоронжий, В.В. Яцура, 

Ю.Ф. Пачковський) пропонують розглядати соціально-психологічний клімат з урахуванням трьох 

особливостей: психологічної, соціальної та соціально-психологічної. Психологічна форма клімату 

розкривається в емоційних, вольових та інтелектуальних станах і властивостях групи (так можна говорити 

про атмосферу оптимізму, страху, цілеспрямованості, творчого пошуку). На їх думку, якщо в інтелекті, 

емоціях, волі фіксувати їхній соціальний зміст, то тут буде виявлятися соціальний аспект, який 

проявляється у єдності, згоді, задоволенні, дружбі, згуртованості тощо [1]. 

Психологічні особливості керівника в більшій чи в меншій мірі впливають на моральну атмосферу в 

будь-якому трудовому колективі. Пошук індивідуалізованих підходів до працівників, допомога у 

вирішенні їх проблем, шанобливе ставлення, повага, вміння скоординувати та узгодити певні їхні дії 

сприятиме досягненню успіхів в роботі не тільки керівника, а й колективу в цілому. 

Крім цього, керівник має дбати про збереження психологічного здоров’я підлеглих, що не є винятком і 

для працівників Національної поліції України. Він чинить безпосередній вплив на особистість працівника, 

на весь колектив і на соціально-психологічні процеси, які у ньому виникають. Велику роль відіграє мотивація 

професійної діяльності поліцейських, формування вміння протидіяти стресовим чинникам, конфліктам. 

Керівник, перш за все, не повинен бути суб’єктом негативного впливу на душевне благополуччя 

людей: не завдавати їм шкоди, не принижувати гідність, не виявляти брутальність, вміло контролювати 

та критикувати, не виявляти несправедливість [2]. 

Керівник поліцейського відділу повинен бути морально стійким, який самостійно керує власним 

емоційним станом та поведінкою й не піддається провокаціям. Дослідники також зазначають, що 

керівник має бути врівноваженою особистістю, здатною успішно вирішувати свої особисті, сімейні 

проблеми, й проблеми організації. Для збереження психологічного здоров’я підлеглого особового складу 

керівнику мають бути властиві такі риси як: внутрішній спокій, рішучість, відкритість, ввічливість, 

відсутність метушливості, гнучкість розуму й послідовність поведінки. Водночас керівнику не повинні 

бути властиві імпульсивність, роздратованість, нестриманість, агресивність, авторитарність, 

зорієнтованість на самого себе й власні інтереси. Це лише буде придушувати його діяльність та негативно 

впливати на роботу його підлеглих, що може і зовсім призвести до втрати мотивації у роботі [3]. 

Як вже зазначалося, особистість керівника в поліцейських органах впливає на роботу підрозділу в цілому. 

Тому, такий керівник має відповідати певним вимогам. Першою такою характеристикою є повага й 

гуманістичне ставлення до підлеглих. Керівник має бути вимогливим, наполегливим, навіть в міру жорстким, 

проте обов’язково справедливим, він повинен поважати особистість кожного підлеглого, цінити його знання 

та досвід. Другим чинником є врахування керівником індивідуально-психологічних особливостей кожного 

підлеглого. Не буде позитивного результату, якщо психологічні особливості працівника не відповідатимуть 

поставленому завданню. Керівник має знати й вивчати інтереси та потреби працівника, його темперамент, 

характерологічні, емоційно-вольові особливості та здібності. Третім фактором є увага до позитивних зрушень 

у роботі чи в поведінці підлеглого, своєчасне оцінювання й заохочення працівників поліції, розкриття 

перспектив професійного зростання. Важливою є не тільки покарання та стягнення працівника, а й система 

заохочень. Наступним слід виділити обережне використання критики і покарань підлеглих. Критика має 

відбуватись віч-на-віч, не принижувати морально «винного», а заохочення надаватися навпаки – при всіх. 

Керівник має надавати можливість підлеглим самостійно приймати рішення в діяльності, делегувати власні 

повноваження. Крім цього, важливим є організація колективної роботи працівників поліцейського підрозділу, 



37 

формування команди, рольовий розподіл функцій кожного працівника. Також необхідно створити умови для 

професійного й особистісного розвитку кожного працівника поліції. Керівник має вміти попереджати та 

залагоджувати конфлікти у підрозділі, підтримувати сприятливий соціально-психологічний клімат у 

колективі. Важливою є здатність бути лідером і референтною особистістю, навчати й виховувати підлеглих 

власним прикладом, виступати в ролі наставника, більш досвідченого, який може передбачити і 

порекомендувати вирішення будь-якої ситуації. Поліцейським необхідно дотримуватися здорового способу 

життя та підтримувати здоровий спосіб життя в колективі, заохочувати до занять спортом, роз’яснювати вплив 

шкідливих звичок на здоров’я поліцейських [4]. 

Вкрай негативним є грубість керівника у спілкуванні з підлеглим, відсторонення від потреб колективу; 

байдуже ставлення до успіхів та невдач підпорядкованого підрозділу, невміле застосування заходів 

дисциплінарного впливу, постановка завдань, не пов’язаних із безпосереднім виконанням підлеглими службових 

обов’язків, надання значних за обсягом завдань в умовах обмеженого часу для їх виконання [5, с.181]. Це 

характерно авторитарному стилю керівництва: надмірна централізація влади і схильність до одноосібного 

вирішення більшості організаційних та службових питань без їх попереднього обговорення з підлеглими [6]. 

Отже, керівник повинен дбати не тільки про своє кар’єрне зростання, а й нести відповідальність за 

психічне здоров’я своїх підлеглих. Особливо в колективах підрозділів Національної поліції, оскільки 

поліцейські перебувають в психологічно надскладних умовах праці. Не слід також забувати про вплив 

засобів масових інформацій на створення стійких стереотипів щодо роботи Національної поліції. 

Ефективний керівник поліцейського підрозділу повинен бути не тільки досвідченим професіоналом, а й 

психологічно грамотним та психологічно готовим до керівництва. 
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ВПЛИВ ПСИХОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ НА ПРАКТИЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ 

ПРАЦІВНИКІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ 
 
В процесі професійної діяльності співробітникам поліції часто доводиться працювати в умовах, які 

пов’язані з високим ступенем ризику, потребують великого напруження психічних і фізичних ресурсів, 
прийняття відповідальних рішень в умовах дефіциту часу. Це супроводжується постійними змінами 
настрою, частіше він є негативним, підвищеними розумовими, психічними і фізичними навантаженнями. 
Велика кількість небезпечних ситуацій, а іноді й таких, що загрожують життю, вимагає від працівників 
вміння володіти собою, швидко оцінювати складні ситуації та приймати найбільш адекватні рішення, що 
сприятиме більш ефективному виконанню поставлених завдань і зменшенню надзвичайних подій і зривів 
професійної діяльності серед особового складу підрозділів поліції [1]. 

Характерними соціально-психологічними особливостями професійної діяльності працівників поліції 
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також є високий рівень відповідальності, що зумовлює багатоаспектний характер їхньої діяльності, 
вимагає високого професіоналізму, уміння використовувати у своїй роботі не тільки арсенал 
поліцейських засобів і методів, але і психолого-педагогічні знання та вміння [2, c. 52]. Зміст службових 
завдань визначається складністю та різнобічністю, а механізм їх реалізації пов’язаний з дефіцитом часу 
на усвідомлення інформації та прийняття рішень [3]. Якісний підхід до вивчення психологічних процесів 
надасть працівнику поліції реагувати на екстремальні ситуації в комфортних для нього умовах, за 
відсутності стресу, та швидше й ефективніше приймати рішення, без надмірних затрат енергії. 

Вітчизняні науковці В.Г. Андросюк, Л.І. Казміренко, Я.Ю. Кондратьєв, І.М. Охріменко, Г.О. Юхновець 
та ін. визначають такі психологічні особливості професійної діяльності працівників підрозділів поліції як: 
жорстка правова регламентація та наявність владних повноважень; високий рівень відповідальності за 
результати й наслідки роботи; висока соціальна й особистісна значущість можливих помилок; наявність 
протидії з боку правопорушників і злочинців; екстремальний характер через наявність ризику для життя й 
здоров’я; дефіцит часу для аналізу обставин і прийняття рішень; значні психічні й фізичні навантаження; 
інтенсивний вплив несприятливих чинників [4]. Факторів, що детермінують процес адаптації співробітників 
до підвищених вимог професії, безліч. Несприятливі психічні стани та ступінь їх прояву у поліцейських 
залежить від інтенсивності і частоти стресогенних чинників професійного середовища. Однак, не можна не 
зауважити, що негативні емоції можуть породжуватися не тільки у професійній діяльності працівників 
поліції, але й поза нею. Несприятливі моменти у соціально-побутовій сфері, що негативно позначаються не 
тільки на їх психічному стані, а й на морально-психологічному кліматі всередині сім'ї, коли людина не має 
можливості приділяти достатньо уваги родині через ненормований робочий графік. Вони можуть мати 
глобальний характер і найчастіше людина не зможе розмежовувати роботу та поза робочі моменти, що 
негативно буде впливати на працездатність. До того ж такі фактори впливають на формування життєвої 
перспективи людини та породжують психологічні бар'єри у своїй діяльності.  

Варто зазначити, що працівник поліції, як особа, яка щодня стикається з понаднормовим 
навантаженням, конфліктами з колегами та керівниками, з правопорушниками, має володіти 
особистісною характеристикою, яка має складну психологічну структуру і виражена комплексом 
інтелектуальних, емоційних, мотиваційних та вольових  якостей психіки у їх співвідношенні із 
зовнішніми умовами та завданнями. Ця готовність зумовлена сталими психічними особливостями, 
притаманними певній людині, а також конкретними умовами, в яких здійснюється діяльність. Стан 
готовності є складним утворенням, що має динамічну структуру, між компонентами якої існує 
функціональна залежність [5]. Тобто це означає, що поліцейські повинні бути сфокусованим на вирішенні 
проблем, критичному мисленні та міжособистісному спілкуванні, що забезпечить їх таким набором 
професійних навичок, який допоможе їм більш ефективно справлятися з тими подіями, які повсякденно 
виникають у професійній діяльності. 

Отже, психологічні процеси у діяльності працівника поліції відіграють важливу роль та потребують 
нових підходів та методів до формування психологічної стійкості до стресогенного впливу екстремальних 
ситуацій в професійній діяльності. Адже невміння керувати своїми емоціями та поведінкою знижує 
здатність особистості соціально-психологічно адаптуватися до наявних умов середовища та є серйозною 
перешкодою в реалізації її життєвого потенціалу. 
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СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА ПРОБЛЕМИ НАСИЛЬСТВА В РОДИНІ 
 
Сімейне життя – це любов, щирість та теплі стосунки, але, на жаль, не для всіх. Для деяких – це жорстокість, 

біль та сльози. Проблема насильства в родині є актуальною як ніколи. Фізичне, сексуальне, економічне, емоційне, 
подружнє насильство, агресія по відношенню до членів родини, зневажливе ставлення – все це є гострими 
соціальними проблемами. Оскільки воно обмежене рамками однієї сім’ї, частіше за все, це залишається 
замовчуваним, через страх або бажання зберегти образ цілісної сім’ї. Це перешкоджає встановленню реальних 
масштабів поширеності даного виду агресії та наданню допомоги тим, хто дійсно цього потребує.  

Чим пояснити таку байдужість суспільства до проблеми домашнього насильства? На мою думку, 
нічим, але, судячи з усього, це настільки часте явище в родинах, що громада вже звикла до нього. Тому 
основним фактором поширення проблеми є безкарність кривдників та відсутність протистояння.  

Повна байдужість до долі жертв, постраждалих від насильства в родині, підписує будь-якій країні 
вирок, перекреслюючи можливість на успішне майбутнє.   

Домашнє насильство в Україні - причина 100 тисяч днів госпіталізації, 30 тисяч звернень до відділів 
травматології, 40 тисяч викликів лікарів. Водночас, лише 10 % постраждалих звертаються за допомогою. Адже 
донині багато хто вважає такі стосунки "нормальними". Розрахунки, проведені Інститутом демографії і соціальних 
досліджень на замовлення Фонду народонаселення ООН, говорять про те, що щорічно 1,1 млн українок стикаються 
з фізичною та сексуальною агресією в сім'ї, і більшість з них мовчать. За статистикою Всесвітньої організації 
охорони здоров'я, 38 % вбивст жінок у світі - справа рук їх партнерів. У деяких країнах ця цифра наближається до 
70 %. Одна з чотирьох жінок земної кулі упродовж усього життя страждає від сексуального насильства. 

7 січня 2018 р. набув чинності Закон України N 2229-VIII "Про запобігання та протидію домашньому 
насильству". Закон визначає організаційно-правові засади запобігання та протидії домашньому 
насильству, основні напрями реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії домашньому 
насильству, спрямовані на захист прав та інтересів осіб, які постраждали від такого насильства. 

Але одного цього закону замало, сім’ї, які мають проблему насильства, потребують комплексної допомоги 
від організацій і служб, діяльність яких спрямована на попередження домашнього насильства. Ця допомога має 
бути орієнтована на захист осіб, які переживають насильство, на надання їм соціальної, психологічної та 
юридичної допомоги, проведення реабілітаційної та корекційної роботи з членами сім’ї. Така допомога може 
бути більш успішною за умови забезпечення міждисциплінарного підходу та об’єднання соціальних, 
психологічних та правозахисних напрямів роботи. У будь-якому випадку потрібно розуміти, що ситуацію 
насильства можна виправити, бо люди змінюються, за умови поєднання підтримки, допомоги та мотивації до 
змін. Підготовка і підвищення кваліфікаційного рівня спеціалістів, які надають соціальні послуги з питань 
запобігання насильству в сім’ї, є однією із важливих умов для розвитку якісної професійної допомоги. Ці служби 
з питань попередження сімейного насильства стануть ефективним інструментом захисту від насильства в 
родині лише за умови широкого доступу до інформації із проблеми профілактики насильства в сім'ї, плідного 
співробітництва громадських організацій та органів влади й місцевого самоврядування, а також активної 
протидії кожного з нас цьому принизливому для людської гідності явищу. 

Право на свободу від насилля – це одне із основних прав людини, тому, можна зробити висновок, що 
кожного дня у тисячах сімей відбувається грубе порушення прав людини, що тягне за собою зло та 
страждання й так і залишається безкарним.  
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САМОРЕГУЛЯЦІЯ ОСОБИСТОСТІ ЯК МЕТОД ПРОФІЛАКТИКИ ТА 

РЕАБІЛІТАЦІЇ ПСИХОСОМАТИЧНИХ 
 
Проблема психосоматичних захворювань є актуальною для сучасного цивілізованого та 

урбанізованого світу, з його швидким і мінливим темпом. Можливість особистості адаптуватися до такого 
ритму має достатньо тісний зв’язок із її  внутрішніми ресурсами та можливістю саморегуляції, яка не 
обмежується лише поведінковим компонентом. 

Психосоматична саморегуляція при адаптації до зовнішнього світу та розвитку особистості у ньому 
є складним послізв’язковим процесом, розуміння якого, вимагає інтегративного всебічного підходу, що й 
не дивно, адже людський організм зі властивою йому психікою (властивістю високоорганізованої матерії) 
є системою з великою кількістю компонентів, що пов’язані між собою. Досліджуючи цю систему лінійно 
та, аналізуючи її компоненти відмінно один від одного ми не зможемо зрозуміти динамічну 
функціональність усієї системи й призведемо до її неминучого спрощення, що у свою чергу, уповільнить 
та обмежить розвиток не тільки індивіда, а й всього суспільства.  

Саме тому у пошуках холістичного розуміння (ціле більше, ніж сума його частин) психосоматичної 
регуляції необхідно звернутися до питань, якими задавалися філософи античного світу Левкіпп та Демокріт… 

У 1911 р. британський фізик Ернест Резерфорд створив сучасну модель атому, згідно якої в атомі 
знаходиться маленький центр, названий ядром, яке містить у собі весь позитивний заряд атому, що дорівнює та 
являється протилежним негативному заряду хмари електронів, яка оточує ядро. Таким чином ядро та хмара 
електронів формують електрично нейтральний атом. Експерименти показали, що розмір ядра становить 
близько однієї стотисячної розміру всього атому, іншими словами, більша частина атому складається з пустоти, 
а самі тверді матеріальні об’єкти – з пустих просторів, зв’язаних разом електричними зарядами [1, с 71].   

Це відкриття показало, що енергія лежить в основі будь-якої матерії. Так, функціонування живих 
біосистем залежить від потоків іонів – атомів, що мають електричний заряд. Особливе значення у цьому 
процесі відіграє діяльність канального білка натрій-калієвої АТФази. У мембрані кожної клітини їх 
нараховується тисячі, а на сукупну діяльність натрій-калієвих АТФаз доводиться майже половина усієї 
енергії, яку споживає біоорганізм. З кожним обертом натрій-калієва АТФаза випускає назовні із 
цитоплазми три позитивно заряджені іона натрію, одночасно з тим, впускає у середину два позитивно 
заряджені іона калію із зовнішнього середовища. При кожному оберті назовні викидається більший 
позитивний заряд, ніж впускається в середину з кожним циклом, які, до речі, здійснює  у кілька сотень в 
секунду, а ліпідний шар мембрани не дозволяє електрично зарядженим іонам пройти через її бар’єр, що в 
результаті призводить до негативного заряду внутрішнього середовища клітини, у той час, як зовнішнє – 
позитивне. Так, завдяки цьому, клітина являється постійно перезаряджуваним джерелом енергії, яка 
використовується для забезпечення різноманітних біологічних процесів.  

Енергія, яку випромінюють клітинні скупчення (органи, тканини й т.д.) поширюються у вигляді хвиль, які 
мають важливе значення для функціонування організму, вони можуть змінювати фізичні та хімічні властивості 
атома так само, як і речовинні сигнали, наприклад гістамін та естроген. Оскільки атоми знаходяться у 
постійному русі, вони створюють власні унікальні хвильові структури, аналогічні колам на воді. 

Якщо кинути у воду камінь, його кінетична енергія (енергія руху) передаться воді й утворить хвилі, 
що будуть рухатися у всі сторони від каменю. Якщо кинути у воду два камені, недалеко один від одного, 
то хвилі, які вони утворять, почнуть між собою взаємодіяти – інтерферувати. Однак, дана взаємодія 
залежить від параметрів хвиль, тобто, камені однакової величини, що впали в один й той же час, утворять 
симетричні хвилі, що накладуться одна на одну й примножать свою амплітуду – це явище називається 
конструктивною інтерференцією. 

 Проте, камені, які мають різні величини або впали у різні часові проміжки можуть створити 
асиметричні хвилі, які при взаємодії будуть нівелювати силу одна одної та в результаті призведуть до 
послаблення амплітуди – деструктивної інтерференції. 

Явище інтерференції властиве усім типам хвиль: світовим, акустичним, радіаційним, 
електромагнітним й т. д., зовнішня (екзогенна) та внутрішня (ендогенна) дія яких може регулювати 
функціональні властивості біоорганізму, та дозволяє йому взаємодіяти з навколишнім середовищем. Так 
слабкі електромагнітні поля, взаємодіючи з електронами ДНК, можуть впливати на експресію генів 
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(можливість формувати новий білок або РНК), а повторюючі ендогенні електричні стимули серцевої дії 
або ритмів ЦНС можуть впливати на ядра сусідніх клітин й брати участь у регуляції природніх 
біосинтетичних механізмів. Реакція організму на електромагнітні поля використовує природний 
механізм, який реагує й на внутрішні електричні сили [3, с. 359]. 

Енергетично-інформаційний обмін має ключове значення для розвитку «живої матерії», яка в процесі 
еволюції здобула можливість використовувати також й речовинну взаємодію або хімічну енергію. Клітина 
регулює власну діяльність використовуючи клітинну мембрану – зовнішню оболонку живої клітини, яка 
відокремлює цитоплазму від навколишнього середовища. Вона сприймає зовнішні стимули, а після запускає 
відповідну реакцію, яка підтримує життєдіяльність клітини. Цю функцію мембрана виконує завдяки 
спеціальним структурам – інтегральним мембранним білкам, які являються свого роду провідниками між 
зовнішнім подразником та каскадами відповідних внутрішньоклітинних білкових реакцій. Перш за все 
подразниками на які реагує клітина являються калій, кальцій, глюкоза, гістамін, естроген, певні токсини, а 
також світло. Сукупна робота усіх мембранних білків клітини, кожен з яких вловлює певний сигнал, 
обумовлює «поведінку» живої клітини. Сигнальні молекули, які клітина використовує для власних 
фізіологічних функцій, може, також, впливати й на поведінку інших клітин, сприяти координації дій 
розсіяної популяції, така здатність збільшує їх можливість вижити та дозволяє утворювати «союзи».  

З плином еволюції кількість інтегральних білків зростала до певної межі, однак після, для більшої 
інформативності, а отже, й для виживання, клітини почали збиратися, спочатку у прості колонії, а після й 
у високоорганізовані багатоклітинні спільноти, в яких фізіологічні функції делегуються спеціалізованими 
тканинами та органами, а обробка інформації, що поставляється клітинними мембранами, здійснюється 
нервовою системою. Таким чином, у високоорганізованих організмах, діяльність усіх клітин 
координується центральною системою обробки інформації (центральною нервовою системою),  яка, не 
замикає  собою вельми складний енергетично-інформаційний обмін. Оскільки паралельно з розвитком 
можливості сприймати об’єктивний світ, розвивалась можливість його відображення, іншими словами, 
формувалась психічна сфера [2, с 82].   

Відображуваний психічною сферою об'єктивний світ переходить у суб’єктивну реальність, яка є 
динамічною структурою енергетично-інформаційного обміну, й тотожна йому за формою та змістом. Це 
означає, що психіка є нематеріальною енергетично-інформаційною субстанцією, яка базується на 
можливості «живої матерії» сприймати та передавати інформацію.   

Виходячи з цього, функціональна діяльність клітин живого організму залежить від психічного 
відображення об'єктивного світу, оскільки воно несе у собі необхідну для життєдіяльності організму 
інформацію.  Все це приводить нас до розуміння того, що психіка може впливати на біологічний організм, 
однак з розвиненістю психічного відображення даний вплив може бути свідомим та ціленаправленим.  

Розвиток відображення дозволив людині вирізняти себе з поміж навколишнього світу, давати 
когнітивно-емоційну оцінку власним діям й оточенню, конструювати власну поведінку, виходячи з 
отриманого досвіду, знань та актуальної інформації. Психічна сфера людини дозволяє їй знаходитися 
одночасно у трьох часових вимірах: минулому (спогади, досвід, знання й т.д.), теперішньому (актуально 
сприйнята інформація), майбутньому (мотиви, плани, цілі й т.д.). Таким чином, самосвідомість дає 
можливість людині ціленаправлено контролювати потік інформації з трьох вимірів, а отже, й регулювати 
роботу власного організму. Прикладом цього, може слугувати гіпнотичний опік, коли особистості 
навіюється вплив високої температури у тому чи іншому вигляді (розпечений метал, гірчичники й т.д.) на 
певні ділянки її тіла, після чого, з невеликим проміжком часу, на тому місці виникає почервоніння, а після 
й опік. У цьому випадку або сама особистість (шляхом самонавіювання), або зовнішній навіюватель 
поміщають у суб’єктивно відображувану реальність індивіда явище , у даному випадку термічну енергію, 
яке в о'бєтивному світі у даний момент не має своєї дії, однак організм, сприймає цю температурну дію 
як данність й реагує на неї каскадами відповідних психофізіологічних реакцій.  

Отже, подібні умовиводи, приводять нас до того, що психосоматична саморегуляція – це свідомий 
контроль індивідом енергетично-інформаційного потоку, можливість ціленаправлено вносити зміни у 
відображувану реальність, тим самим створюючи відповідну інформацію, згідно якої всі елементи 
біологічного організму виконують свої функції.  
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РІЗНОВИДИ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ СТРЕСУ У СУЧАСНИХ 

СТУДЕНТІВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ НАВЧАННЯ 
 

Друге тисячоліття вперше дає людині колосальні за розміром можливості для знаходження та 

сприйняття інформації. Але й вперше людство зіткнулося з поняттям інформаційного перенавантаження, 

зростанням рівня інформаційного стресу. Однією з найбільш схильних до постійного відчуття стресу 

соціальних груп є студенти Стрес, який пов’язаний з навчанням, негативно впливає на ментальне 

здоров’я, погіршує рівень уваги, мислення, швидкість сприйняття і аналізування інформації та пам’ять, 

отже – ускладнює навчальний процес у цілому.  

Оскільки ця проблема є актуалізованою у сучасному суспільстві, існує багато наукових робіт, які її 

висвітлюють. Вивченням проблеми учбового стресу та відображенням основних підходів до 

стресостійкості займались А.А. Реан, Т.В. Середа, М.Л. Тищкова тощо. Також, прояви та наслідки цього 

виду стресу детально описав Ю.В. Щербатих.  

Наскільки розповсюдженою є явище учбового стресу в сучасних умовах – це питання стало метою 

цієї роботи.  

Слід зазначати, що наразі в науці не існує вичерпного поняття саме учбового стресу. Учбовий стрес 

відноситься до хронічного стресу та має сукупність проявів його різновидів. Учбовий стрес є дуже 

пов’язаним з інформаційним стресом, який розуміється як це стан інформаційного перенавантаження [1]. 

Екзаменаційний стрес – специфічний гострий стан, який також є різновидом учбового та займає особливо 

важливе місце в життєвій діяльності студента. Ще один важливий вид стресу, який не часто згадується 

науковцями та суспільством – це стрес, визваний відчуттям неправильного вибору спеціальності. 

Синдром відмінника – це неврологічний перфекціонізм, який визваний страхом невдачі і також 

класифікується як різновид учбового стресу [2].  

Існує багато досліджених факторів виникнення учбового стресу [3]. Основними стресорами у 

студентів є надвеликий об’єм завдань, нестача часу на їх виконання, низка успішність, конфлікти з 

викладачами або одногрупниками, підвищений рівень тривожності, емоційне перенавантаження, 

бажання отримати позитивну оцінку оточуючих, особливості поєднання роботи та навчання, 

індивідуальне визначення студентом складання іспитів як надважливої задачі або страх перед 

екзаменаторами, відчуття невпевненості у виборі спеціальності. 

Щоб продемонструвати актуальність проблеми, було проведене анонімне опитування серед студентів 

2-го курсу (n=103), яке продемонструвало наступне. Більше половини опитаних студентів, а саме 53%, 

відчувають постійний учбовий стрес. Отже, можна сказати, що ці студенти відчувають як найменше 2-3 

види стресу, пов’язаного з навчанням в ВНЗ. Другою за кількістю групою стали студенти, які відчувають 

стрес перед тестами або контрольними. Тобто, ці люди відчувають невпевненість в своїх знаннях, або 

брак часу на підготовку. 8% опитуваних студентів відчувають тільки екзаменаційний стрес. Лише 16% 

студентів другокурсників не відчувають жодного виду стресу підчас усього навчального року.  
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Враховуючи те, що ці дані отримані в прямому опитуванні, вони відображають самовідчуття та 

можуть не повністю репрезентувати дійсний рівень стресу респондентів, можна вважати, що насправді 

рівень хронічного стресу сучасного студента/студентки може бути ще вище. Це свідчить про 

незадовільний показник психологічного благополуччя сучасної студентської молоді.  

Можна припустити, що ускладнені умови навчання, пов’язані з новими формами, недоліком 

безпосереднього спілкування, труднощами в адаптації як студентства, так викладачів до актуальної ситуації, 

провокують підвищення тривожності, напруженості та загального рівня стресу. Ця ситуація вимагає 

підвищеної уваги до методів профілактики та боротьби з учбовим стресом, серед яких можна запропонувати 

фізичні вправи, м'язові релаксації, дихальні техніки, медитацію, аутотренінг, раціональну терапію.  
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ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ МЕТОДУ МОЗГОВОГО ШТУРМУ 
 

Вступ. В умовах жорсткої конкуренції, коли від ефективності прийнятих рішень залежить успіх того 

чи іншого заходу, а інноваційна ідея або неординарна дія можуть привести до величезних прибутків, 

організації по всьому світу намагаються знайти шляхи "виробництва" креативних ідей та рішень. Один з 

таких шляхів - метод мозкового штурму. 

Досліджуючи історію виникнення мозкового штурму А. В. Кудрявцев стверджує, що метод з'явився в 

Сполучених Штатах Америки в кінці 30-х років, а остаточно оформився і став відомим в 1953 році після 

виходу книги А. Осборна "Керована уява", де були розкриті принципи і процедури творчого мислення. [1] 

Е. В. Зарукіна дає визначення мозковому штурму або мозковій атаці, як методу колективного 

генерування ідей і конструктивного їх опрацювання для вирішення проблеми. [2] Дослідниця поділяє 

мозковий штурм на наступні етапи: 1) підготовчий; 2) генерування ідей; 3) заключний - аналіз і оцінка ідей. 

На думку А. П. Панфілової мозковий штурм базується на двох головних принципах. Перший з них 

полягає в тому, що при спільному обговоренні з'являються ідеї більш високої якості, ніж при 

індивідуальній роботі. А другий - в тому, що коли учасники наради знаходяться в стані генерування ідей, 

то в цей момент творче мислення не можна гальмувати оцінкою цих ідей. Саме в другому принципі і є 

кардинальна відмінність мозкового штурму від будь-якої іншої технології. [3] 

Тобто в основі методу мозкового штурму лежить створення якомога більш сприятливої атмосфери, в 

якій учасники обговорення генерують максимальну кількість рішень задачі, в тому числі 

найфантастичніші і дурні. 

Проте, для успішної реалізації цього методу необхідно врахувати досить багато нюансів. 

Мета роботи. Проаналізувати переваги та недоліки методу мозкового штурму, як способу 

колективного прийняття рішень. 

Результати та обговорення. Мозковому штурму, також як і багатьом іншим колективним методам 

прийняття рішень властиві певні переваги і недоліки. 

Питаннями вивчення переваг і недоліків мозкового штурму займалася величезна кількість 

дослідників, серед них: Р. А. Фатхутдинов, Б. Р. Мандель, Йона Лерер. Однією із авторитетних думок в 

цьому напрямку вважається точка зору А. П. Панфілової. Авторка вважає, що до переваг методу 

відноситься наступне. По-перше , це заохочування творчого мислення під час штурму, коли генерування 

ідей відбувається в умовах структурованої процедури і комфортної творчої атмосфери. По-друге – 
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активізація роботи всіх учасників процесу. Завдяки глибокій залученості в хід генерування ідей та їх 

обговорення, учасники починають більш гнучко освоювати нові ідеї, відчувають себе рівноправними. По-

третє, це відсутність ліні, рутинного мислення, раціоналізму, вихід за межі стандартного мислення. Поява 

емоційного “вогнику”, активізація інтуїції та уяви. І четверте – це зменшення шансу упустити 

конструктивну ідею. Чужі ідеї доопрацьовуються, розвиваються і доповнюються.[3] 

Мозковий штурм був запропонований як альтернатива суворої і формальної подачі нових ідей. Під 

час його проведення використовується творчий потенціал кожного учасника, як тих хто генерує ідеї, так 

і тих хто надалі їх обробляє і шукає дійсно цінні. 

Безсумнівно успішність мозкового штурму залежить від усіх його учасників. При великому 

розходженні в статусі або досвіді, учасники не зможуть відчути себе досить вільно для вираження ідей. 

Новачкам складно з першого разу звикнути до правил і атмосфері. А надто досвідчені, швидше за все, 

будуть подавляти інших. 

Велика відповідальність лежить на ведучому, тому що саме в його обов'язки входить контролювання 

всіх учасників, створення сприятливої атмосфери і спрямування потоку ідей. 

До учасників етапу аналізу ідей А. В. Кудрявцев виявляє доволі широкий спектр вимог. На його думку 

вони повинні бути інтелектуалами, володіти логічним, упорядкованим мисленням, при цьому логіка 

повинна поєднуватися з терпимістю до нових підходів. Також, при розробці кожної ідеї, вони повинні 

вірити, що найкраща ідея – це саме та, яка розглядається в даний момент. Взагалі робота аналітика 

базується на двох принципах -  узагальненні та конкретизації. [1] 

До недоліків методу мозкового штурму А. П. Панфілова відносить такі. В першу чергу, це 

відходження учасників від реальної проблеми. Подібне відбувається тому, що при мозковому штурмі 

заохочується генерування будь-яких ідей, навіть фантастичних. По-друге необхідно відзначити, що 

відповідальність за кінцевий результат несуть всі, і якщо ідей немає, то час може бути просто втрачено, а 

якщо ідеї є у всіх, то витрати часу на їх обговорення зростають. Третій недолік полягає в тому, що при 

маленькому досвіді персоналу у співпраці і командній роботі, учасники наради можуть бути не задоволені 

своєю ефективністю і загальними результатами. Четвертий недолік авторка бачить в наполяганні деяких 

учасників на своєму авторстві ідей і намаганні стати лідерами творчого процесу за рахунок тих, хто менш 

розвинений і підготовлений. П’ятий недолік пов’язаним з тим, що з великої кількості напрацьованих ідей 

важко обрати саме ті, які будуть реально сприяти вирішенню проблеми, і при цьому не випустити дійсно 

вартісну ідею. І на останнє, якщо керівники або фахівці, у повсякденній роботі використовують 

неефективний стиль спілкування, який виявляється в негативних вербальних і невербальних сигналах, то 

під час мозкового штурму, вони, як правило, бояться виявитися неспроможними або приниженими, і це 

знижує творчу активність учасників наради. [3] 

Висновки. Метод мозкового штурму є доволі ефективним способом вирішення безлічі завдань. 

Найголовнішим в методі є подолання стереотипів мислення і комунікативних бар'єрів, тобто забезпечення 

процесу генерації ідей, без їх критичного аналізу та обговорення. Безумовно, у нього є як позитивні 

сторони так і негативні, проте при правильній організації і правильному підбору учасників мозкового 

штурму, отримані результати можуть перевищити найсміливіші очікування. 
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Назва «булінг» походить від англійського слова «bully», яке означає хуліган, забіяка, людина, яка 

використовує свою силу і владу, щоб налякати, або заподіяти шкоду слабшим людям. Поняття «булінг» 

(bullying) означає агресивну поведінку однієї людини відносно іншої  з метою заподіяти їй моральну або 

фізичну шкоду, принизити її і в такий спосіб утвердити свою владу. 

Першим на проблему булінгу звернув увагу норвезький учений Д.Ольвеус, який визначив це явище 

в шкільному колективі як ситуацію, в якій учень неодноразово, тривалий час стає об’єктом негативни дій 

та нападів з боку одного учня чи кількох учнів. Явище булінгу має колективний характер та засноване на 

соціальних стосунках у групі [1, c. 45]. 

З погляду правознавців булінг – повторювані, свідомі, навмисні та обдумані дії з наміром нашкодити, 

викликати страх шляхом погрози подальшою агресією. Окрім того, авторка зазначає, що усі дії, попри їх 

різноманіття, мають спільні риси: 1) дисбаланс влади, тобто кривдник та жертва обов’язково різні за 

соціальним статусом, фізичною чи психологічною адаптованістю до середовища, різної статі, раси, 

релігії, сексуальної орієнтації тощо; 2) намір нашкодити, тобто кривдник навмисно викликає емоційний 

або фізичний біль у потерпілого, насолоджується спостерігаючи; 3) погроза подальшої агресії, тобто 

кривдник і жертва розуміють, що це не перший і не останній випадок знущання. 

Найбільш характерними проявами  булінгу серед студентів є фізичне та психологічне насильство.  

Фізичне насильство – це завдання фізичних ушкоджень дитині або ризик таких ушкоджень. Ці дії 

можуть виявлятися у вигляді побиття, трясіння, ударах (у тому числі із застосуванням інструментів 

насильства), ляпасів, кусання, підпалів, удушення, занурення в гарячу воду тощо, що викликають зовнішні 

(синці, переломи кісток, шрами, опіки, крововиливи сітківки) або внутрішні пошкодження [4, с. 18].  

Психологічне насильство – це постійні приниження, образи, знущання або тероризування (загрози, 

наражання на небезпеку) дитини. Часто психологгічне насильство позначають як емоційне насильство (за 

спрямованістю на емоційну сферу психічного) і вербальне насильство (за способом завдання травми). 

Емоційне й вербальне насильство характеризується наданням прізвиськ, образами, погрозами фізичної 

розправи або збитку, криком і проявом гніву, відмовою у взаєминах (емоційна й вербальна ізоляція), 

тиском або примусом виконувати те, що людина виконувати не хоче.  

Серед складових булінгу рідше зустрічаються прояви сексуального насильства, які є підвидом 

фізичного насильства. Американський лікар С. Кемпе визначив сексуальне насильство над дітьми як 

«залучення функціонально незрілих дітей і підлітків у сексуальні дії, які вони роблять, повністю їх не 

розуміючи, на які вони не здатні дати згоду або які порушують табу сімейних або соціальних ролей» [2, 

с. 18]. Отже, сексуальні зловживання над дітьми – це не обов’язково примус загрозою або силою до 

виконання сексуальних дій, а сам факт сексуальних впливів на дитину або підлітка.  

А. Б. Орлов трактує різні види насильства так:  

‒ фізичне насильство ‒ навмисне маніпулювання тілом дитини як об’єктом, що призводить до 

завдання дитині фізичних ушкоджень різного ступеня тяжкості; до фізичного насильства належить не 

лише побої, а й обмеження дітей у їжі та сні, втягнення дітей у вживання алкоголю та наркотиків тощо;  

‒ психологічне (поведінкове, інтелектуальне, емоційне та ін.) насильство ‒ навмисне маніпулювання 

дитиною як об’єктом, ігнорування її суб’єктних характеристик (свободи, гідності, прав тощо), або 

руйнівні стосунки прихильності, що призводить до різноманітних деформацій і порушень психічного 

(поведінкового, інтелектуального, емоційного, вольового, комунікативного, особистісного) розвитку;  

‒ сексуальне насильство ‒ навмисне маніпулювання тілом дитини як сексуальним об’єктом, що 

призводить до залучення дитини в сексуальні дії з дорослими з метою отримання останніми сексуального 

задоволення або будь-якої іншої вигоди; до сексуального насильства належить не тільки сексуальне 

розбещення дітей, але й залучення дітей у проституцію, порнобізнес тощо [3, с. 18]. 

Отже, аналіз поглядів науковців на явище булінгу дає змогу визначити його як довготривалу та 

систематичну агресію, яка може приймати багато форм, і фізичних і словесних; частину соціального 

життя групи; неодноразовий напад – соціальний або вербальний – з боку тих, хто має вищий статус тощо. 
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Та потрібно зауважити, що під поняття «булінг» не підпадають братерське суперництво серед однолітків 

або імпульсивні агресивні дії потерпілих у відповідь на напад кривдника, які за суттю є спонтанні, 

недискримінаційні та з невизначеною жертвою [5, с. 44]. З іншого боку, булінг не включає кримінальні 

дії, які починалися як конфлікт та розвинулися, тобто серйозне фізичне насильство, погрози такого 

насильства, напади. Не кожне здійснюване насильство є булінгом. Суть булінгу вбачають не в самій 

агресії або злості кривдника, а в презирстві, зневазі – сильному почутті відрази до покірливого, того, хто 

ніби не заслуговує на повагу. Це дає кривдникам шкодити без почуття провини, співчуття чи емпатії. 
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ТВОРЧИЙ ТА ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ ЛЕГЕНДИ НАШОГО КРАЮ – МІГАЯ МУНКАЧІ 

(ДО 120-РІЧЧЯ СМЕРТІ МІХАЯ МУНКАЧІ) 
 

Закарпаття – невеликий край за територією, але він дав світові чимало відомих вчених, музикантів, 

художників. Серед таких особистостей вирізняється постать всесвітньо відомого майстра пензля Міхая 

Мункачі (1844 – 1900). 

Часто непереборне бажання вільної самореалізації заставляє видатних митців мандрувати по світу у 

пошуках ідеалу. Така доля спіткала і нашого земляка – видатного художника XIX ст., фундатора угорської 

національної школи реалістичного живопису Міхая Мункачі, мистецькі успіхи якого пов'язують також із 

культурою Німеччини, Франції та Закарпаття. 

Головною метою проекту є аналіз творчості видатного угорського художника-реаліста другої 

половини ХІХ століття Міхая Мункачі та  дослідження, як закарпатці пам'ятають про митця, роль 

культурних організацій у збереженні його пам'яті. 

20-го лютого 1844 р. у місті над Латорицею народився всесвітньо відомий угорський  живописець 

німецького походження, зачинатель і творець угорського  реалістичного живопису, Міхаель фон Ліб, 

який згодом, у 1868-му році за згодою громади Мункача (тодішня назва Мукачева) змінив своє прізвище 

на творчий псевдонім – Мункачі, яке вказувало на походження митця. 

Дитинство й молоді роки майбутнього художника були періодом бідності, поневірянь, принижень і 

виснажливої праці заради виживання. У шестирічному віці він став круглим сиротою і був усиновлений 

дядьком. З 14-річного віку працював підмайстром у столярній майстерні. З дитинства проявив нахил до 

малювання. Його старання і талант помітив мандрівний художник Елек Самоші, який протягом 1862 – 

1863 рр. давав юному митцю перші уроки живопису і згодом запропонував йому копіювати картини в 

Національному музеї у Будапешті. Вже в Будапешті молодий Мігай заручається підтримкою знаного 

угорського художника Антала Лігеті й вирушає на навчання у Віденську академію мистецтв (1865), а 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%86%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D1%86%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81
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потім – Мюнхенську мистецьку академію (1866 – 1868). У 1868—69 роках навчається в Дюссельдорфі в 

Людвіга Кнауса. В цей час митець творить такі відомі полотна, як присвячені революційним подіям в 

Угорщині 1848—49 років картини «Бій під Ішагесом» (1867) та «Жінки скубуть корпію» (1871). 

Починається друга, тріумфальна частина його життя. Уже такі ранні твори Мункачі, як «Буря в степу» 

(1867), «Паводок» (1868), «Позіхаючий підмайстер» (1869) привертають увагу мистецького світу. В 1869 р. 

Мункачі пише картину «Камера смертника», яка отримала Золоту медаль на мистецькому салоні у Парижі у 

1870 р. і принесла її автору європейську славу. В Угорщині з’являється великий майстер, із якого 

розпочинається епоха угорського реалізму і національного романтизму. Її віхами стають видатні полотна 

«Нічні бродяги» (1873), «Збирачка хмизу» (1873), «Циганський табір» (1873), «Христос перед Пілатом» 

(1881), «Голгофа» (1884), «Ecce Homo» (1896), численні жанрові й багатофігурні композиції. Його глибокі за 

проникненням у людську психологію портрети належать до світової скарбниці цього жанру – вони беруть 

початок від дюссельдорфської школи. Підхід майстра до пейзажів, сцен сільського життя склався після 

перебування у французькому Барбізоні (1873), де працювали французькі реалісти Коро, Курбе, Мілле. Багато 

робіт салонного плану – побутових сценок та натюрмортів – художник виконував на замовлення.  

У 1880 р. Мункачі обирають почесним членом Королівської академії образотворчого мистецтва у 

Мюнхені. Угорський уряд нагороджує його орденом Залізної корони ІІІ ступеня, а Мукачівська мерія на 

своїх зборах обирає його почесним громадянином міста. Сам художник зміг побувати у Мукачеві в 1882 

р. Його зустрічали з великими почестями, у міській ратуші вручили грамоту почесного громадянина і 

срібний лавровий вінок із написами угорською і французькою мовами «Мукачево – Мункачі», а також 

відкрили меморіальну дошку на будинку, де він народився. 

У 1890-х рр.  Мігай Мункачі тяжко хворів, але продовжував малювати. У цей період написані картини 

«Вмираючий Моцарт» (1888), «Віднайдення батьківщини» (1893) «Страйк» (1895). В 1894 році 

мукачівський митець Мігай Мункачі передав свою відому картину «Honfoglalás» (Завоювання 

Батьківщини) Угорському національному музею. 

Помер художник 1 травня 1900 року в німецькому містечку Енденліх, був похований у Будапешті. 

Але про митця не забули ні в світі, ні на історичній батьківщині. З нагоди 150-річного ювілею художника 

ЮНЕСКО оголосила 1994 р. роком Мігая Мункачі. Тоді ж іменем художника була названа Мукачівська 

дитяча художня школа, а в центрі міста встановили погруддя майстра.  

У 2007 р. у Мукачівському замку відбулася виставка класичних робіт Мігая Мункачі, на відкритті 

якої побували і виступили Президент України і прем’єр-міністр Угорщини. 

Музей угорського художника Міхая Мункачі знаходиться в історичній пам'ятці м. Мукачева 

(колишньому палаці Ракоці). Експозиція музею розміщена в холі школи. Тут можна ознайомитись з 

копіями творів художника та копіями документів, які розповідають про його творчий та життєвий шлях. 

Пам'ятник Міхаю Мункачі — погруддя митця, виконане з бронзи, граніту та андезиту автором 

Михайлом Беленем та архітектором Олександром Андялоші. Воно було встановлено у 1995 р. за 

рішенням ЮНЕСКО на честь святкування 150-річчя з дня народження митця у м. Мукачево на площі 

Кирила та Мефодія (колишня площа Миру). У листопаді 2016 р. погруддя Мункачі з центральної площі 

міста перенесли у двір Художньої школи імені митця. На стіні Художньої школи у 2000 році 

встановлена меморіальна дошка М. Мункачі. 

В центрі Мукачева в пішохідній зоні розташований ресторан «Мункачі». Це модний заклад із арт-салоном, 

де представлені картини угорського художника. Атмосферу галантних часів відображають меблі кінця XIX 

століття, старовинні бра, печі, бронза. Фірмові страви названи його іменем. Одна з центральних вулиць 

міста, вулиця Взуттєва у м. Мукачево перейменована на честь славнозвісного земляка — Міхая Мункачі.   

В Ужгороді існує творче об’єднання митців імені Мігая Мункачі. 

У квітні 2012 року було видано працю «Повернення додому Міхая Мункачі» за авторством Івана 

Лендьєла та Олександра Галая, а у вересні 2013 року у Мукачівській картинній галереї відбулося урочисте 

відкриття виставки творів «Імпресії Мункачі».  

Поважність мистецького дійства засвідчили й гості, які завітали на відкриття, серед яких мер 

Мукачева – Золтан Лендєл, генеральний консул Угорщини в Берегові – Іштван Товт; колекціонер, 

засновник фонду ім. М. Мункачі,почесний громадянин міста над Латорицею – Імре Пак, губернатор 

комітата Рон-Грабфелд (Баварія) Томас Габерманн; нащадок роду Перені барон, доктор Франс Сабад (м. 

Бад Нойштадт, Німеччина) та інші. Організатори  мистецького пленеру імені М. Мункачі та виставки 

приєдналися до проголошення 2014 року - роком всесвітньо відомого живописця Міхая Мункачі. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1868
https://uk.wikipedia.org/wiki/1869
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%96_(1848%E2%80%941849)
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У серпні 2016 року вийшла книжка Віктора Дворніченка,  «Голгофа и воскресение Михая Мункачи. 

Литературный этюд к портрету выдающегося венгерского художника». 

У 2019 році рядом святкових мистецьких заходів урочисто відзначили 175-у річницю з дня 

народження Великого земляка. 

Загалом різноманітна за тематикою, змістом, драматургією спадщина надзвичайно плідного 

різнопланового художника налічує близько 600 робіт. 

Мігая Мункачі можна вважати найвидатнішим уродженцем Мукачева в історії міста. Це один із 

художників, картини якого за життя автора були найдорожчими у світі та підкорили серця багатьох 

шанувальників реалістичного живопису. 
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ПРОБЛЕМА МОТИВАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ІНФОРМАЦІЙНО ПЕРЕНАСИЧЕНОМУ 

СУСПІЛЬСТВІ 
 
Дослідження мотиваційних процесів є, ймовірно, темою зі сфери «вічно актуальних», адже мотивація 

є головною побуджуючою силою будь-якої людської діяльності, а надто – соціальної взаємодії. 
Управлінці різних культур і часів переймалися проблемами мотивації – від пошуку способів спонукати 
рабів до виконання роботи заради виживання, до віднаходження спонук працівників на заводах 
працювати зверх нормово заради побудови ідеального суспільства.  

Ряд авторів, таких як Е. Мейо, А. Маслоу, Ф. Герцберг, Д. МакКлелланд, Д. МакГрегор, В. Оучі, 
займався вивченням феномену мотивації, хоча, звісно, більша частина їх досліджень концентрувалася 
навколо проблематики трудової мотивації. 

Звісно, узагальнена формула «батога і пряника» не вичерпала себе й сьогодні, проте як батіг, так і 
пряник набувають повсякчас все більш химерних форм. Так, з хвилями демократизації [1] більшість 
суспільств починає надавати перевагу позитивним спонукам. Це також пов’язано з намаганнями 
міжнародних організацій, таких як ООН, відстояти права людини та домогтися підвищення рівня і якості 
життя. Напрями діяльності іншої міжнародної організації – ВООЗ привертають увагу до проблеми 
дистресу та підвищення рівня захворювань на депресію [2]. Тож негативні спонуки дедалі частіше 
розглядаються в якості крайніх мір. Що ж із позитивною мотивацією? 

Ціннісний посил сучасності – бути не як усі, бути унікальним. Тут лежить проблема віднаходження 
ідентичності в диференційованому, інформаційно насиченому суспільстві з величезною кількістю 
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візуальних форм, стилів, можливостей самовираження. Гляньмо хоча б на приклади азіатських суспільств з 
великою густиною населення (Японія, Південна Корея) – там вражаюча кількість субкультур та різноманіття 
форм візуального самовираження. Мотив самозбереження шляхом вирізнення, диференціації може бути 
досить потужним. Сьогоднішня специфіка мотиваційних процесів полягає у збільшенні можливостей людей 
до виконання різних видів робіт, змін місця роботи, самої сфери діяльності, з іншого боку – люди дедалі 
більше переконані, що перевершити усіх дуже складно.  Не в останню чергу цьому сприяє доступ до 
інтернету та цілого ряду соціальних мереж, де можна побачити віртуозне виконання найрізноманітніших 
видів діяльності. Таким чином, соціальні актори впевнені, що вони є ферзями на соціальній шахівниці – з 
безліччю можливостей до діяльності, але й знають, що до них усе вже зроблено. Стати піонером, 
першовідкривачем чи хоча б зробити новий рекорд у сфері досить складно. Подібні спонуки уже не 
спрацьовують, назріла необхідність пошуку нових «пряникових шляхів».   

Деякою підказкою для дослідників може бути те, що мотивація тісно пов’язана з ціннісними 
орієнтаціями. На перший погляд взаємозв’язок малопомітний, проте в ситуаціях, коли інструментальні 
цінності накладають обмеження для досягнень (наприклад, одночасно дотриматися моральних принципів та 
досягнути мети неможливо), спостерігатиметься зниження мотивації діяльності аж до абулії. В цьому розрізі 
мотивацію доречно розглядати також поряд з соціальним процесом віктимізації. На закид про те, що дана 
сфера є більшою мірою психологічною, ніж соціологічною, слід відзначити, що в кризових умовах цілі 
прошарки суспільства опиняються перед вибором або ж перегляду інструментальних цінностей 
(поведінкових установок) з ризиком подальшої аномії, або ж примиренням, прийняттям ситуації без 
можливості її змінити (аж до віктимізації та абулії). Ряд вчених, з них такі яскраві постаті як Р.Дарендорф, 
Е.Дюркгейм, Р.Мертон уже розглядали явище аномії, тож надто заглиблюватися в його розгляд не будемо.  

Соціальний актор опиняється між двох небезпек: негативної мотивації з боку референтних груп (санкцій, 
заборон) та неможливості досягнути бажаних цілей за наявних умов (так, відомі приклади, коли 
південнокорейська молодь через фінансову неможливість зробити ринопластику – пластичну операцію зі зміни 
форми носа, вельми поширену там, робить наліпки з пластиря, щоб досягти ефекту щойно зробленої операції). 

Зрозуміло, що проблема мотивації в сучасному суспільстві є вельми масштабною (так, за даними 
ВООЗ 45% неявок на роботу пояснюються причинами відсутності настрою та депресії [2]) та потребує 
нових дослідницьких підходів. Відкритим залишається і питання впливу стратифікаційного фактору, 
рівня доходів, освіти, сфери зайнятості, а також віку й гендеру на мотиваційні спонуки актора. 

Тим не менше, мотивація виступає основною і ключовою спонукою до діяльності і, вважаємо, є 
своєрідним «золотим ключиком» до вивчення цілого ряду соціальних явищ: мобільності, успіху, 
соціальної активності тощо. 
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ЯВИЩЕ СУБСТАНТИВАЦІЇ В РІЗНИХ СТИЛЯХ МОВЛЕННЯ 
          

Субстантивація – це явище переходу прикметника й  дієприкметника, зрідка інших частин мови, в іменник, 

що зумовлено тим, що частини мови не є замкнутими розрядами слів. В словнику української мови подається 

визначення, що субстантивація – це перехід слів якої-небудь граматичної категорії в іменники.  

Субстантивацію досліджували Д. Гринчишин, Г. Гнатюк, М. Леонова,     Й. Дзендзелівський та багато 

інших мовознавців. Малодослідженим явищем до сих пір залишається неповна субстантивація – процес 

переходу займеників, прислівників, дієслів, числівників та інших частин мови в іменник. І. Вихованець у 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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книзі «Теоретична морфологія української мови» стверджує, що відповідно до розрізнення трьох ступенів 

переходу частин мови в інші, потрібно розрізняти чотири види субстантивації: віддієслівну, 

відприкметникову, відприслівникову та відчислівникову. Вихованець особливу увагу звертає на 

віддієслівні іменники на позначення дії, стану або процесу (написання, вивчення, сидіння). 

Субстантивація має місце в усіх стилях мовлення, але особливо  проявляється в розмовному, 

художньому, публіцистичному та офіційно-діловому стилях. В художньому стилі завдяки субстантивації 

досягається виразність та експресивність художнього твору. 

Приклад, рядки з вірша Л. Костенко «Вже почалось, мабуть, майбутнє»: 

Вже почалось, мабуть, майбутнє. 

Оце, либонь, вже почалось… 

Не забувайте незабутнє, 

Воно вже інеєм взялось! 

І не знецінюйте коштовне, 

Не загубіться у юрбі. 

    В офіційно-діловому стилі вживаються такі субстантиви, як доповідна, відпускний, накладна, 

вартовий, преміальний, добовий та ін. 

  Досить поширеним в мовленні (розмовний стиль) є такий вид субстантивації, як еліптична 

субстантивація. Коли субстантивати  синонімічні словосполученням з мотивувальним прикметником. 

Наприклад, вихідний (день), травневі (свята), збірна (команда), контрольна (робота).  

   В результаті субстантивації змінюються не тільки граматичні властивості слова, а і його лексичне 

та категоріальне значення. Все, що характеризувало слово, коли воно належало до однієї частини мови 

зникає і слово набуває нових ознак.  

Отже, явище субстантивації досить цікаве та проявляється в різних стилях мовлення та різноманітних 

мовленнєвих ситуаціях. Дослідження мовознавців показують, що цей процес досить багатогранний і 

потребує подальшого вивчення. 
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ІННОВАЦІЙНИЙ ЗМІСТ СОЦІАЛЬНИХ ЯКОСТЕЙ ІНФОРМАЦІЇ 
 
Анотація. Автори підкреслюють, що основна парадигма, характерна для сучасної соціальної теорії, може 

бути виражена тезою про неможливість прямого доступу до соціальних явищ. У сучасній цивілізації інформація 
стає одним із найважливіших соціально значущих ресурсів. Автори вважають, що його роль як стратегічного 
ресурсу зростає з розвитком мережевих технологій, які прискорюють передачу даних та полегшують пошук 
необхідної інформації. Автори впевнені, що роль вищої освіти в цьому процесі є ключовою. 
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Ключові слова: трансформація, інформатизація, соціальна реальність, комунікативна теорія 
суспільства, , інфосоціум, глобалізація, мережа 

Сьогодні, в контексті "кризи метанаративів", прийняття фрагментарного, децентралізованого способу 
мислення людей, коли сучасне суспільство не в силі осягнути універсалії, метанаративи (такі поняття, як 
"Нація", "Держава" , "Демократія" тощо), таких загальних понять і образів стає все менше, але вони є 
одним з основних факторів, що інтегрують людей у великі суспільні утворення (групи, класи, нації тощо). 

Вище зазначені характеристики постмодерного суспільства доповнюються іншими: плюралізм, 
демасифікацію, віртуалізацію, моделювання тощо. Ці характеристики є показовими для концептуалізації 
сутності "постмодерної соціології", яка з позицій класичних уявлень про межі наукового знання . здатні 
дати об’єктивні (наукові), емпірично обґрунтовані і, нарешті, справжні знання про соціальну реальність 
постмодерного суспільства. 

Постмодернізм (як наукова методологія, на відміну від постмодернізму як типу суспільства) 
сформувався в 60-70-х роках XX століття. Серед головних представників постмодерного наукового 
дискурсу - Жак Дерріда, Жан Бодрійяр, Жан-Франсуа Ліотар, Мішель Фуко та інші.Сутність наукового 
постмодернізму може бути представлена через уявлення про природу знання, яке тут присутнє. 

Соціальні явища, оскільки вони є продуктом спільної життєдіяльності людей, матимуть властивості 
залежно від того, як буде організована ця життєва діяльність. Кількісна та якісна міра концентрації та прояву 
цих властивостей у явищі залежатиме від дій людей. Традиційна орієнтація соціальних наук на "об'єктивізм" 
у цьому випадку не витримує уваги. Соціальні явища та процеси постають не як реальність, незалежна від 
людини, а у формі ефекту згоди / незгоди суб'єктів, ефекту їх взаємних впливів. Комунікативне поле агентів 
визначається правилами, коли взаємодія горизонтів робить свідомі наміри та вольові рішення другорядними. 
У цьому випадку можливість іншого погляду на предмет розгляду стає обов’язковою з урахуванням потреби 
в попиті. Новизна цього підходу полягає в тому, що "соціальність" - це не те, що є заздалегідь визначеним 
(свого роду "значення в собі"), а ефект згоди / незгоди між суб'єктами, ефект їх взаємного впливу. Для 
світового тексту не такий важливий автор, хто створив (художник, письменник ...), важливий сам текст і той, 
хто його сприймає, відкриває в ньому нові значення. Автор вмирає в тексті Таким чином, "об'єктивність" 
аналізу соціальної сфери завжди є можливістю по-іншому поглянути на предмет розгляду. Сучасний підхід 
до соціальності не виключає об'єктивності як такої, але саме розуміння об'єктивності трансформується. 

Сучасна теорія спілкування забороняла "реалізм соціальної структури" (П. Бурдьє), забороняла 
матеріальну природу соціального світу і пропонує мислити останній як взаємний перехід, взаємне 
перетворення результату та способу дії, як сукупність практик, серед яких мова вважається основною. 
Важливість комунікацій для людських відносин та соціального життя зазначає Н. Луман, визначаючи 
суспільство як систему комунікацій. У той же час, «жодна соціальна система не може виникнути без 
спілкування, тому виникнення соціальних систем регулюється неймовірностями комунікаційного 
процесу, способами їх подолання та перетворенням на ймовірність» [2, с. 78]. 

У розумінні соціальної комунікації з точки зору соціального значення для поняття інформації 
найціннішою формою є соціальна інформація. Соціально значущі якості соціальної інформації та соціальних 
знань різняться. Соціальні знання - це гіпотези та теоретичні висновки, побудовані на основі інформаційного 
аналізу, які виявляють неминучість переходу системи в новий стан та описують механізм цього переходу та 
джерела сил, що зумовлюють його. Поняття соціальної інформації та знань відносне: інформація про різні 
соціальні сфери соціальної реальності, яка є інформацією в рамках однієї системи, може виступати як знання 
стосовно системи нижчого рівня. Однак соціальну інформацію та соціальні знання слід відрізняти за 
функціонуванням у пізнанні та управлінні соціальними процесами. По відношенню до знань інформація 
виступає не як особливий вид, а як результат її переробки в збочену форму [1, c. 24]. 

Формування інформаційного суспільства в Україні призводить до значних змін у соціальних якостях 
інформації. Ці зміни певною мірою пов'язані з формуванням соціальних та правових якостей інформації. 
У сучасному суспільстві люди опановують новими соціальними якостями інформації, виражаючи нові 
якості людських (соціальних) відносин. 

У розумінні соціальної комунікації з точки зору соціального значення для поняття інформації 
найціннішою формою є соціальна інформація. Соціально значущі якості соціальної інформації та 
соціальних знань різняться. Соціальні знання - це гіпотези та теоретичні висновки, побудовані на основі 
інформаційного аналізу, які виявляють неминучість переходу системи в новий стан та описують механізм 
цього переходу та джерела сил, що зумовлюють його. 



52 

Поняття соціальної інформації та знань відносне: ті відомості про різні соціальні сфери соціальної 
реальності, які є інформацією всередині однієї системи, можуть виступати як знання стосовно системи 
нижчого рівня. Однак соціальну інформацію та соціальні знання слід відрізняти за функціонуванням у 
пізнанні та управлінні соціальними процесами. По відношенню до знань інформація виступає не як 
особливий вид, а в результаті її переробки в збочену форму. 

Таким чином, соціальні якості інформації можна назвати інноваційними. Такі соціальні якості 
інформації виражають значною мірою динаміку розвитку творчих здібностей соціальних суб'єктів 
використовувати відмінність нових властивостей явищ або процесів з метою розрізнення нових видів 
подальшої діяльності. Інноваційні соціальні якості інформації тісно пов'язані між собою творчими. Вони 
проявляються у творчій самореалізації суб’єктів інформаційної діяльності та характеризують ступінь 
новизни використаної інформації. 

Соціалізуючі якості інформації, засновані на ефективному її використанні в сучасних умовах, виражаються 
в нових можливостях для соціалізації її суб’єкта та досягнення консенсусу з іншими суб’єктами соціальної 
діяльності. Об’єднуючі (інтегративні) якості інформації реалізують нові можливості для формування та 
розвитку цілісності, єдності соціальних структур та нові перспективи суспільного діалогу в контексті 
інформаційної цивілізації. Зміни аксіологічних соціальних якостей досліджуваної концепції в сучасному 
суспільстві виявляються в тому, що найціннішою є інформація, яка при використанні забезпечує найбільші 
можливості для досягнення успіху в соціальній діяльності. Оцінювані та нормативні соціальні якості інформації 
пов’язані з тим, що вона може виступати основою для формування різних нормативних приписів та очікувань, 
а також оцінок інформаційних процесів у громадській діяльності. Зміни в епістемологічних соціальних якостях 
інформації виражають зростаюче значення її засвоєння та обробки для знання змін у нових можливостях та 
загрозах для конструктивної соціальної діяльності. Телеологічні соціальні якості характеризують можливості 
цілепокладання в процесі інформаційної діяльності та ступінь її доцільності. 

Розвиток соціальних якостей інформації в сучасному світі визначається процесами розвитку соціальних 
умов диференціації соціальними суб'єктами нових властивостей явищ чи процесів, що створює можливість 
внесення відмінностей у подальшій діяльності. Відповідно, необхідно створити соціальні умови для 
обмеження негативного та всебічного розвитку позитивних соціальних якостей інформації 
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АКТУАЛІЗАЦІЯ МЕТАФОРИКИ СПАСІННЯ ТА ПОСТСЕКУЛЯРНИЙ ПОВОРОТ У 

СУЧАСНІЙ КУЛЬТУРІ З ОГЛЯДОМ НА СУЧАСНІ ФІЛОСОФСЬКІ РЕФЛЕКСІЇ 
 

Постановка наукової проблеми. Постсекулярний поворот у сучасній культурі характеризується 

актуалізацією релігійних смислів у сучасній культурі. Особливо це торкається поняття «спасіння», що є 

основною ціллю християнства. Проблематика, що досліджується є надзвичайно актуальною, оскільки 

«сучасна православна теологія та релігійна філософія переживають драматичний період пристосування 

до реалій доби постмодерну та глобалізації [3; c. 35]». Метою дослідження є вивчення метафорики 

спасіння у сучасних соціокультурних контекстах, що має досить широкий діапазон значень, закріплених 

у відповідних метафорах. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемне питання постсеякулярного повороту в 

сучасній культурі було розглянуто досить детально вченими сьогодення, такими як Хабермас Ю., 

Борейко Ю., Галущак М., Грицишин В., Чистякова Е. та іншими. Всі згодні з тим фактом, що «проблема 

духовності, наверненість нашого сучасника на шляхи Духу є не теоретичними пошуками, а цілком 
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практичним завданням і первинною потребою людини ХХІ ст. [2; с. 36]». Проте, безпосередньо 

метафорика спасіння у даному контексті є недостатньо дослідженою. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Постсекуляризм – сучасна теоретична концепція в 

філософії і релігієзнавстві, згідно з якою ідея секуляризації продемонструвала свою неспроможність, так 

що релігійні ідеї і інститути не відмирають, а як і раніше займають помітне місце в сучасних суспільствах.  

Сучасні дослідження філософської думки сьогодення приводять докази зростання ролі релігії у 

суспільстві та трансформації сприйняття Бога людиною. «Дослідження антропології православної 

теології доби постмодерну виявило, що центр уваги православних мислителів перемістився із тлумачення 

властивостей людської природи та виявлення характерних рис способу існування людської особистості. 

Від спекуляцій щодо того, що саме в людині є образом Божим, православні теологи перейшли до 

системного аналізу відносин особистості до Бога [3, c. 35]». 

Безумовно, теорія постсекулярного суспільства пов’язана з ім’ям німецького філософа та соціолога 

Юргена Хабермаса. Ознакою формування “постсекулярного суспільства” він називає «присутність релігії 

в публічній сфері, що сприймається, як норма [5; c. 330]».  

Юрген Хабермас також звертав увагу на дослідження метафорики спасіння: «саме через початок у 

нашому суспільстві активного обговорення секулярних і релігійних ініціатив, що спрямовані на 

форматування суспільної та культурної сфери, думка Хабермаса стає доречною і, в деякому сенсі, 

«спасительною» для суспільства, в якому, по суті, відсутня традиція і культура ненасильного діалогу за 

тему релігії в публічному полі [4; c. 187]» 

Чистякова Є. наголошує на тому, що «Хабермас предлагає членам суспільства провести достатньо 

чітке розмежування між вірою та знанням, відокремити певне поле для їхнього нейтрального діалогу, на 

якому учасники мають шукати спільну мову [7]». Юрген Хабермас задається питанням «як ми повинні 

розуміти свою роль в якості членів постсекулярного суспільства, незважаючи на безпрецедентне 

різноманіття культур і релігійних світоглядів [6]». Дослідження метафорики спасіння може допомогти 

знайти відповіді на це запитання. 

Висновки. Таким чином, вивчення метафорики спасіння у сучасних соціокультурних контекстах має 

досить широкий діапазон значень, які потребують подальшого тлумачення. За словами Борейко Ю., «єдність 

світських і релігійних компонентів є невід’ємною складовою повсякденного життя українських православних 

вірян та фактором, з яким змушена рахуватися Церква. [1; с. 603]». У сучасних філософських рефлексіях це має 

безпосереднє відношення до поняття «спасіння», що є головним сенсом християнської філософії. 
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