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ФФ II ЛЛООССООФФ II ЯЯ   

Андрущенко В. П. 

ОСВІТА ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ДЕМОКРАТИЧНОГО 
СВІТОГЛЯДУ СТУДЕНТІВ 

У статті проаналізовано роль освіти у формуванні світогляду та 
демократичної аксіологічної платформи майбутніх молоді та студентів; 
автор зазначає, що загальна демократизація навчально-виховного процесу 
наштовхується на ряд суперечностей об’єктивного та суб’єктивного плану; 
спостерігається тенденція використання застарілих, авторитарних методів 
управління системою освіти і педагогічного впливу, що виявляється в 
активному застосуванні принципів авторитарної педагогіки; останнє 
призводить до зниження національного потенціалу розвитку демократії і 
громадянського суспільства в нашій країні.  

Ключові слова: людина, політика, культура, демократія, виховання. 

Дещо з поетичним присмаком демократія визначається як 
«Ранкова зірка» сучасної цивілізації. Це справедливо і закономірно, 
навіть не зважаючи на сплеск насильства і міжнародного тероризму, 
який виявили представники нинішньої російської влади по 
відношенню до України. Демократія була, є й буде загальною мрією 
цивілізованої частини людства. Навчання ж людини вмінню жити за 
законами демократії я розглядаю як одне з найбільш вагомих і 
актуальних завдань системи сучасної освіти. 

 Освіта, особливо вища освіта, відіграє незаперечну роль у 
підготовці людини до життя за демократичними стандартами. Саме в 
рамках вищої освіти молода людина отримує можливість 
найактивніше формуватися і реалізовуватися в своєму громадянсько-
учасницькому вимірі, тобто самореалізовуватися як активний і 
самодостатній суб’єкт інтелектуально-духовного, морально-
гуманістичного та організаційно-демократичного простору. «Вища 
освіта здійснює вагомий вплив на формування громадянського 
світогляду, а значить і на процес розбудови демократії. Гармонійний 
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розвиток суспільства тепер можливий лише за участю освічених і 
активних громадян з інноваційним світоглядом, які здатні творчо 
застосовувати свої знання, оперативно вирішувати різноманітні 
проблеми та постійно самовдосконалюватись, здобуваючи нові 
навички. Вплив вищої школи на громадянській світогляд здійснюється 
у наступних напрямках: 1) формування демократичної культури; 
2) формування критичного мислення; 3) виховання толерантності; 
4) сприяння ствердженню свободи та індивідуалізму; 5) формування 
креативності особистості громадянина» [1]. Саме вища освіта, 
культурне середовище університетів володіє потенціалом виховання та 
розвитку таких фундаментальних ознак демократичної свідомості у 
вітчизняної молоді. Враховуючи це, важливо на концептуально-
теоретичному рівні актуалізувати потребу формування та 
впровадження демократичної освітньої політики як основу виховання 
демократичної людини. 

Для українського суспільства, в якому активно декларується 
прагнення реформувати всі сфери його функціонування на 
демократичних засадах, особливої важливості набуває саме потреба 
формування та впровадження демократичної освітньої політики як 
основи виховання демократичної людини. Для країн європейської 
демократії це давно стало одним з фундаментальних принципів 
розвитку національних систем освіти. В Декларації та Програмі 
виховання громадян в дусі демократії, заснованого на усвідомленні 
ними власних прав і обов’язків, прийнятій Радою Європи 7 травня 
1999 року, зафіксовано заклик до всіх держав-членів «зробити 
виховання громадян в дусі демократії, засноване на усвідомленні ними 
власних прав і обов’язків, найважливішим компонентом всіх 
політичних програм і практичних дій, що стосуються сфери освіти, 
професійної підготовки, культури і молоді» [5]. В Європі існує 
глибинна переконаність у тому, що освіта та освітня система не тільки 
мають навчати жити демократично та виховувати громадянсько-
активну особистість, але й самі являти собою середовище, 
організоване виключно на основі демократичних та гуманістичних 
ідеалів, принципів і процедур. 

Освіта є сферою, в якій перспективно відображаються і 
реалізуються всі процеси і тенденції, що відбуваються в загально-
соціальній системі. Враховуючи це, в суспільстві, яке прагне 
розвиватися демократично, насамперед повинна відбутися 
якнайповніша та глибинна демократизація національної освітньої 
системи. «Демократизація освіти – тенденції, фактори і процеси 
укріплення актуальних для даного суспільства демократичних 
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цінностей, прав/свобод, норм, відносин (в тому числі механізмів 
самоуправління та спів-управління) в системі освіти. Ці тенденції, 
фактори і процеси базуються на загальнолюдських ідеях демократії, 
однак можуть змінюватися в залежності від конкретних історичних 
умов і задач суспільного розвитку. Суспільство на різних етапах може 
ставити і вирішувати різні завдання демократизації сфери освіти в 
залежності від поточних задач розвитку демократії та актуалізації її 
окремих проблем в тих чи інших сферах життя суспільства» [7]. 
Формування демократичної людини відбувається саме в процесі 
освітньо-виховної гармонізації загальносвітового та локально-
соціального досвіду вибудовування гуманістичних стосунків між 
різними суб’єктами демократичного процесу. Людина, перебуваючи в 
демократичному середовищі освіти, навчається реалізовувати себе в 
якості активного суб’єкта демократичних процесів, відносин та 
процедур. 

Важливість формування та впровадження демократичної освітньої 
політики як основи виховання демократичної людини, таким чином, 
полягає насамперед в тому, що тільки за умови укорінення 
демократичних практик і процедур в освітній сфері держави 
вможливиться їх ефективний гуманістично-аксіологічний трансфер в 
інші сфери національно-суспільної життєдіяльності. Водночас, 
неминучим є і зворотній вплив суспільства на освіту та зміст 
педагогічно-виховного процесу. «Демократизація суспільного життя в 
Україні детермінує демократизацію освітньої сфери, яка, своєю 
чергою, безпосередньо позитивно впливає на зміст і процедуру 
педагогічного процесу. Демократизація навчального процесу 
передбачає оновлення змісту освіти, її наповнення загальнолюдськими 
та громадянськими цінностями, перебудову процесуальної сторони 
навчально-пізнавальної діяльності учнів, яка має бути спрямована на 
встановлення суб’єкт-суб’єктних взаємин між педагогами й учнями» 
[10]. Взаємини між вчителем і учнем в системі педагогічно-виховних 
впливів на формування громадянських компетентностей людини є 
одним з первинних факторів, покладених у фундамент демократично-
гуманістичної свідомості будь-якої особистості. Якщо такі взаємини 
вибудовуються на основі діалогічно-демократичних принципів, то 
дитина, молода людина отримає первинний досвід, який в подальшому 
сприятиме її соціалізації як активного члена демократично-правової 
держави і громадянського суспільства. 

Потреба у формуванні та впровадженні демократичної освітньої 
політики як основи виховання демократичної людини полягає ще й у 
тому, що, відповідно до загальноприйнятих в Європі принципів 
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демократичної організації суспільного управління, тільки освічені, 
компетентні і політично інтелектуальні громадяни можуть сприяти 
успішному розвиткові власної держави. Існує глибинний та 
фундаментальний взаємозв’язок та взаємообумовленість 
демократичної сфери політичного управління в державі і 
демократично організованою освітньою системою, яка всебічно сприяє 
постійному зростанню політичної культури і громадянської 
освіченості громадян. Тільки держава, що спирається на 
високоосвічених громадян, самоорганізованих в активне і компетентне 
громадянське суспільство, може сподіватися на демократично-правову 
перспективу. 

Демократична освітня політика як основа виховання 
демократичної людини в своїй структурі містить не лише структурно-
виховний вплив, але й змістовно забезпечує члена громадянського 
суспільства знаннями і компетентностями, необхідними для активної 
самореалізації в якості суб’єкта демократії. Освіта, таким чином, є 
своєрідним змістовно-аксіологічним містком в світ демократії. «Освіта 
– це ключ до виживання і розповсюдження демократії. демократія 
вимагає не лише суспільних інститутів, але також активних громадян, 
які володіють знаннями, вміннями і цінностями демократичного 
життя, без яких демократична культура не буде процвітати. 
Демократична освіта є суттєвим моментом для захисту, підтримки, 
об’єднання і розвитку демократичних досягнень в усіх країнах, 
особливо в суспільствах в період трансформації» [6]. Таким чином, в 
трансформаційному суспільстві, зокрема і в нашій країні, перспектива 
розвитку демократичних процесів в усіх сферах соціального 
функціонування значною мірою залежить саме від розбудови 
демократичної системи освіти, яка буде здатна ефективно підготувати 
молодь до подальшого впровадження ідей і принципів демократії в 
національну соціально-політичну та управлінську практику. 

В демократичному суспільстві людина з дитячих років завдяки 
демократично організованій педагогічній діяльності набуває 
свідомісних, ціннісних і практичних навичок діяти і мислити 
демократично, гуманістично, поважаючи свободи і права як свої, так і 
інших громадян. В сучасній західній педагогічній думці 
підкреслюється необхідність використання «нечіткої», творчої логіки 
педагогічного процесу, що є адекватним засобом соціалізаційного 
включення молодої людини до світу, в якому панують глобальні 
тенденції релятивістського, комплексного та невизначеного характеру 
[12]. Залишки ж авторитарної педагогіки та тоталітарно-
адміністративного управління системою освіти, що ще актуальні в 
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нашому національному суспільстві, не сприяють дійсно демократичній 
соціалізації молоді, яка приходить в сучасний світ із застарілими 
уявленнями про громадянські чесноти, норми моральної поведінки та 
принципи міжособистісної комунікативності. 

Враховуючи певну невизначеність та суперечливість в орієнтирах 
розвитку вітчизняної системи освіти, необхідно провести чітку 
концептуально-теоретичну мету між аксіологічними, 
праксеологічними та педагогічними установками, притаманними 
тоталітарно-авторитарним та демократичним підходам до освітньої 
політики в державах перехідного типу. Відмінність тоталітарної та 
демократичної системи освіти полягає в їх цільових установках. 
Метою демократичної освіти є створення умов для формування 
незалежних, зацікавлених громадян, що володіють глибокими 
знаннями про правила і практику демократії. Тобто, маються на увазі 
широкі можливості для вивчення та використання різних позицій і 
точок зору, відмова від однієї пануючої ідеології. Коли йдеться про 
вивчення принципів демократії, то першочергове значення набуває дух 
вільного пошуку, що саме по собі є демократичною цінністю. 
Професор Університету Вандербілта в США І.Фінн таким чином 
описує цінність демократичної системи освіти: «Освіта відіграє 
особливу роль у вільних суспільствах. Якщо при інших режимах освіта 
стає знаряддям режиму, то при демократичному правлінні режим є 
слугою народу, і здатність людей створювати, підтримувати та 
вдосконалювати цей режим ґрунтується, більшою мірою, на якості та 
ефективності освітньої системи, через яку вони проходять. Можна з 
усією справедливістю сказати, що в демократії освіта дає можливість 
самій свободі процвітати протягом тривалого часу» [4]. Ототожнення 
освіти та свободи, педагогічної дії і гуманізму є необхідним 
світоглядно-ціннісним підґрунтям розвитку і функціонування 
демократії в будь-якому суспільстві. Тому, поки у вітчизняному 
соціумі спостерігається високий рівень протиборства тоталітарних 
(авторитарних) та демократичних підходів до освітньої політики, 
значно знижується потенціал реалізації демократизаційних реформ у 
державі загалом. Єдиний шлях сприяння розвиткові української 
демократії полягає, на нашу думку, у якнайшвидшій та якнайповнішій 
демократизації організаційно-управлінських та педагогічно-змістовних 
вимірів національної освіти. 

На жаль, сьогодні спостерігається тенденція використання саме 
застарілих, авторитарних методів управління системою освіти і 
педагогічного впливу на дитину, що виявляється в активному 
застосуванні принципів авторитарної педагогіки. Така ситуація 
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призводить до зниження національного потенціалу розвитку 
демократії і громадянського суспільства в нашій країні. «На думку 
фахівців, за стилем відносин у навчальному закладі між учнями і 
педагогами освіта в Україні значною мірою залишається ще 
консервативно радянською з її абсолютизацією колективності, 
авторитарною педагогікою, спрямуванням на розвиток пам’яті замість 
кмітливості, часто не достатнім індивідуальним підходом до розвитку 
дитини, людини майбутнього» [8]. Небезпечність такої ситуації 
полягає ще й у тому, що в найближчі десятиліття громадяни, що 
виховані в такій недемократичній освітній атмосфері, будуть 
абсолютно неконкурентоспроможними в європейському і світовому 
просторі, перебуватимуть в середовищі замкнутих світоглядно-
ціннісних орієнтацій, відчуватимуть конфліктність відносно всього 
демократичного світу. Насправді, ця загрозлива ситуація відчувається 
вже сьогодні, коли зростає байдужість молоді щодо реалізації своїх 
громадянських прав, свобод і обов’язків. 

В чому ж причина того, що, визнаючи нагальну необхідність 
демократизації освітньої системи та педагогічної практики, українські 
освітяни насправді продовжують жити за застарілими авторитарно-
тоталітарними принципами і стандартами? Відповідаючи на питання 
про те, що стримує демократизацію освіти в державах перехідного 
типу, вчені звертають увагу на такі основні фактори: «1) Вкоріненість 
традицій авторитарної школи. Для свідомості стали звичними штампи, 
що школа – та, де править порядок, а порядок розуміється як надмірна 
регламентація діяльності дітей дорослими і слухняність з боку дітей. 
2) Стереотипи педагогічної діяльності. Вони лежать в основі уявлення, 
що школа має «формувати», «навчати», «виховувати». Це – знайомі 
об’єктні відносини, що ведуть до заперечення будь-якого «само» – 
виховання, навчання, розвитку. 3) «Незнайома» демократія. 
Демократичні принципи й норми в освіті не стали цінністю для 
масової свідомості. 4) Обмеженість самостійності навчальних 
закладів» [9]. Ці ознаки посттоталітарного стану систем освіти 
колишніх радянських республік, в тому числі і України, насправді є 
чіткими орієнтирами, які необхідно долати, вибудовуючи і розвиваючи 
новітню, інноваційно-гуманістичну, демократичну систему освіти для 
людини ХХІ століття. 

Важливо в процесі сучасних перетворень вітчизняної системи 
освіти, вивчити і використати досвід демократичної організації освіти 
в розвинених країнах європейського простору (Великої Британії, 
Німеччини, Фінляндія та інших). Демократія в Європі має глибокі 
історичні коріння, демократична освіта визнана ключовим 
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інструментом підготовки людини до життя за умов демократії, тому 
досвід розвитку освітніх систем європейських країн, їх потенціал 
підтримання, втілення і розвитку ідей і принципів демократії є 
незамінним дослідницьким полігоном, який надає багато емпіричного 
матеріалу, застосування якого несе потенціал підвищення духовно-
інтелектуальної наснаги для справжньої демократизаційної реформи 
вітчизняної системи освіти. 

Зокрема, в Англії протягом останніх декількох десятиліть активно 
втілюється ідея максимальної демократизації всіх вимірів освітнього 
процесу: від організаційно-управлінського до індивідуально-
виховного. Вважається, що виключно демократичне середовище 
освіти, що забезпечує кожного свого суб’єкта максимальним ступенем 
свободи, здатне формувати людину нової формації, для якої цінності 
демократичності і громадянськості є не просто теоретичними 
формулюваннями, але й безпосередніми правилами щоденної 
поведінки. Англійський дослідник проблем сучасної європейської 
освіти А. Келлі підкреслює, що сьогодні «недостатньо проповідувати 
молоді демократичні ідеї засобами освіти. Ми повинні не просто вчити 
молодь брати участь у суспільному житті, але й створювати в рамках 
навчання відповідний контекст, який відображав би демократичні 
форми суспільного життя, до яких ми готуємо молоду людину. Адже, 
безперечно, ніхто, особливо дитина чи молода людина, не сприйме 
морального повчання, яке не ґрунтується на моральній практиці» [11]. 
Практика пріоритетного забезпечення демократичного стилю 
взаємостосунків в освітній сфері, безумовно, заслуговує на увагу. 

Цікавим і корисним прикладом широкої та всебічної 
демократизації національної системи освіти є досвід Фінляндії. 
Приблизно півстоліття тому в цій країні було сформульовано 
політичне завдання щодо демократизації національної школи, 
виконання якого зрештою призвело до того, що фінська система 
шкільної освіти є чи не найкращою в світі, професія вчителя в цій 
країні є однією з найпрестижніших, а випускники шкіл володіють 
повним набором демократично-громадянських компетентностей. 
«Головним генератором перетворення фінської школи були політики. 
Смислове ядро змін в організації освіти органічно відображало 
загальну мету – пошук альтернативи традиційній політиці 
протекціонізму ієрархічних привілеїв, нерівності та подачок. Було 
поставлено завдання побудови максимально хорошої школи для всіх. 
Державну підтримку ієрархічних структур фіни стали змінювати 
системою горизонтальних структур соціального партнерства як основи 
суспільства соціально-особистісного розвитку. В центр було 
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поставлено учня, а не вчителя. Головний акцент було поставлено на 
формування соціально-продуктивних освітніх компетенцій населення і 
адекватної цьому загальної його культури. Традиційна робота по 
накопиченню знань як таких перестала бути основною шкільною 
задачею. З фінів погані вирішувателі кросвордів, не найкращі школярі-
олімпійці, однак гарні творці особистого та суспільного добробуту» 
[2]. Така орієнтація організації та змістовного наповнення освітнього 
процесу сприяла і сприяє постійному підвищенню політичної і 
громадянської культури і свідомості фінського населення, завдяки 
чому Фінляндія у різноманітних міжнародних рейтингах, які 
стосуються демократичності суспільства, дотримання прав і свобод 
людини і громадянина, а також якості та інноваційності, освіти 
постійно посідає чільні місця серед усіх країн світу. 

Характерним є й німецький приклад виховання у дітей, юнацтва і 
молоді високого рівня громадянської свідомості та демократичної 
соціально-політичної культури. Здійснюється таке виховання вже 
майже півстоліття на основі принципу соціально активного пізнання 
всіх сфер природної та суспільної реальності, завдяки чому кожна 
дитина засвоює принцип соціально-громадянської значущості кожного 
свого вчинку, що в подальшому реалізується в професійній, побутовій, 
культурній, громадській діяльності кожної людини. «У 1970 році 
постійна конференція міністрів культури федеральних земель 
Німеччини визначила, що все молоде населення країни повинно 
оволодіти реальними знаннями про природу й людину у формі 
соціального навчання, яке ґрунтується на такій дидактичній концепції: 
сфера соціального навчання охоплює знання, погляди, принципи 
поведінки, що стосуються держави, суспільства, історії, політики 
економіки й права. Це є необхідним для громадян демократичного 
суспільства. Таким чином, демократія пізнається учнями «як форма 
життя». А основними завданнями громадянського виховання в межах 
соціального навчання було визначено: розуміння того, що політику 
роблять люди і люди ж можуть її змінювати; вимогу розвивати в 
кожного, хто має право на участь у політичному житті, здатність 
користуватися цим правом; переконаність, що гідне людини життя 
можливе тільки за умови критичного самовизначення й взаємоповаги» 
[3]. Така концентрація навчання і виховання на ідеї гуманізму та 
людиноцентризму є важливим здобутком європейської навчально-
виховної практики, що робить її унікальним європейським здобутком, 
обов’язковим для застосування і в українській освітній сфері у 
випадку, якщо вітчизняні освітяни дійсно збираються втілювати в 
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життя чисельні декларації про повноцінний вступ нашої освітньої 
системи в загальноєвропейський освітній і науковий простір. 

Л І Т Е Р А Т У Р А  

1. Андрієнко О. В. Особистість у світоглядній системі координат 
демократичного суспільства // Наука. Релігія. Суспільство. – 2010. – 
№ 1. – С. 6. 

2. Белый В. Школа ХХІ века: опыт Финляндии // Українська правда. – 
26 вересня 2011 р. – Електронний ресурс. – Режим доступу: 
http://life.pravda.com.ua/columns/2011/09/26/86160/view_print/ 

3. Год Н. Громадянське виховання німецьких школярів на сучасному 
етапі // Гуманізація навчально-виховного процесу: збірник наукових 
праць. – Випуск LIV. – Слов’янськ : СДПУ, 2011. – С. 257. 

4. Давлетшина Н. В. Демократия, государство и общество: Учебное 
пособие / Н.В. Давлетшина, Б.Б. Кимлика, Р.Дж. Кларк, Д.У. Рэй. – 
М. : Институт педагогических систем, 1995. – С. 203-204. 

5. Декларация и Программа воспитания граждан в духе демократии, 
основанного на осознании ими своих прав и обязанностей. – Совет 
Европы, 7 мая 1999 года (страны участницы). – Электронный 
документ. – Режим доступа: 
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MU99035.html 

6. Корнетов Г.Б. Феномен общественно активной школы в контексте 
развития демократической педагогики. – М. : АСОУ, 2009. – С. 56. 

7. Крылова Н. Б. Демократизация школы // Общественно-активные 
школы: образование ребенка как субъекта демократии: Хрестоматия / 
Редактор-составитель Г.Б. Корнетов. – Москва – Владимир: 
Библиотека демократического образования, 2007. – Выпуск 1. – С. 
129. 

8. Пилинський Я. Демократія – це освіта! // Агора. Наука без кордонів. – 
Випуск 11. – К. : Стилос, 2012. – С. 9. 

9. Слабунова Э. Э. Что сдерживает демократизацию образования // 
Общественно-активные школы: образование ребенка как субъекта 
демократии: Хрестоматия / Редактор-составитель Г.Б. Корнетов. – 
Москва – Владимир: Библиотека демократического образования, 
2007. – Выпуск 1. – С. 128. 

10. Ягупов В. В. Педагогіка: Навчальний посібник. – К. : Либідь, 2002. – 
С. 271. 

11. Kelly A. V. Education and Democracy: Principles and Practices. – London: 
SAGE, 1995 – Р. 101. 

12. Zajda J. Comparative and Global Pedagogies: Equity, Access and 
Democracy in Education / Joseph I. Zajda, Lynn Davies, Suzanne 
Majhanovich. – Sydney: Springer, 2008. – XXIV. – Р. 25. 



Нова  парадигма, випуск 119 

 

 12 

Андрущенко В. П. Образование как фактор формирования 
демократического мировоззрения студентов. 

Анализируется роль образования в формировании мировоззрения и 
демократической аксиологической платформы будущих молодежи и 
студентов; автор отмечает, что общая демократизация учебно-
воспитательного процесса наталкивается на ряд противоречий 
объективного и субъективного плана; наблюдается тенденция 
использования устаревших, авторитарных методов управления системой 
образования и педагогического воздействия, проявляющаяся в активном 
применении принципов авторитарной педагогики; последнее приводит к 
снижению национального потенциала развития демократии и 
гражданского общества в нашей стране. 

Ключевые слова: человек, политика, культура, демократия, воспитание. 

Andruschenko V. P. Education as a factor in the formation of a democratic 
world view students. 

The role of education in shaping the world and democratic platform 
aksiological future of youth and students; author notes that the general 
democratization of the educational process encounters a series of subjective 
and objective contradictions of the plan; trend of using outdated, authoritarian 
methods of governance of the education system and pedagogical influence, 
manifested in the active application of the principles of authoritarian pedagogy; 
the latter leads to a decrease in national capacity development of democracy 
and civil society in our country. 

Keywords: people, politics, culture, democracy, and education. 

Путров С. Ю. 

СУТНІСТЬ БІОСОЦІАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  
ВПЛИВУ НА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ 

У статті з’ясовано сутності біосоціальних технологій впливу на здоров’я 
людини. Автор вказує, що сутність біосоціальних технологій треба виводити 
з визначення сутності поняття «соціальні технології». У статті підкреслено, 
що біосоціальні технології впливу на здоров’я людини – це видова соціальна 
технологія, тому властивості, притаманні родовому явищу, притаманні і 
виду, але видове явище має власну специфіку, пов’язану з впливом на здоров’я 
людини. 

Ключові слова: біосоціальні технології, вплив, здоров’я людини. 
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З позицій сьогодення актуальним є дослідження вітальних і 
соціальних потреб організму людини для входження її у нормальний 
потік повсякденного життя спільноти.  

Здобутки методологічної традиції синтезу багатовимірних 
структур особистості досліджуються у працях О. М. Леонтьєва, 
С. Л. Рубінштейна, Ф. Лерша, Г. С. Костюка, К. К. Платонова, 
В. Ф. Моргуна, Ю. Козелецького та ін. Різні аспекти зміцнення та 
збереження здоров’я відзеркалено у працях таких педагогів, як 
Т. Бойченко, Ю. Бойчук, М. Гриньова, М.С. Гончаренко, О. Іонова, 
С. О. Омельченко, С. В. Страшко та ін.; медиків (М. Агаджанян, 
М. М. Амосов, Г. Л. Апанасенко, І. І. Брехман, Е. В. Буліч, 
В. Войтенко, В. Казначеєв, І. Кривич, Ю. П. Лісіцин, І. Муравов, 
Л.О. Попова та ін.), психологів (І. Д. Бех, О. Васильєва, В. Максименко, 
Г. Нікіфоров та ін.), фахівців у галузі фізичного виховання 
(В. В. Горащук, С. С. Волкова, О. Д. Дубогай, С. С. Єрмаков, 
Е. А. Захаріна, В. М. Оржеховська, Л. П. Сущенко та ін.). 

Метою цієї статті є з’ясування сутності біосоціальних технологій 
впливу на здоров’я людини. 

Природні і набуті потреби особи з обмеженнями життєдіяльності 
частково розглянуті у наявній літературі. Проте одностайності серед 
фахівців у погляді на їх структуру і класифікацію немає. До типових 
моделей потреб осіб з обмеженнями життєдіяльності нами віднесено ті 
моделі, що запропоновані у працях В. В. Рибалки і А. Г. Шевцова. 
Мова йде про осіб з обмеженнями життєдіяльності, але ці потреби 
цілком можна розглядати і як потреби людей з нормальним станом 
здоров’я з тією різницею, що мова буде йти про удосконалення стану і 
функцій, наприклад, фізичного тіла, а не про його лікування і 
повернення до нормального темпу і ритму життєдіяльності фізичного 
тіла. Така редукція, на нашу думку, у цьому випадку цілком 
допустима. 

Перша з них – тривимірна модель В. В. Рибалки, яка об’єднує 
найкращі евристичні ідеї учених-психологів і презентує концепцію 
тривимірної, поетапно конкретизованої психологічної структури 
особи. Остання складається з трьох взаємопов’язаних базових вимірів: 
соціально-, психолого-, індивідуального, діяльнісного і вікового. 
Відмічена модель особистості може бути ефективно застосована, 
наприклад, до процесу класифікації якостей і здібностей людини 
відносно науково-технічної діяльності (С. В. Литовченко) [7], 
психотерапевтичного консультування клієнтів з патогенною 
психодинамічною не конгруентністю (У. Лоренц) [9], до розвитку 
основ психології праці особи (В. В. Лукашевич) [10], у особистісному 
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підході до профільного навчання старшокласників (Б. Ф. Ломов) [8]. 
Проте ця конструкція потребує, на думку А. Г. Шевцова, істотних 
трансформацій при побудові структурно-функціонального центру 
корекційно-реабілітаційного простору – особі, що в результаті 
порушень психофізичного розвитку або посттравматичних синдромів 
має визначені психологічні аномалії і специфічні особливості [17]. 

Друга – чотиривимірна модель А. Г. Шевцова, що утворюється 
шляхом комбінації тривимірної психологічної структури особистості 
В. В. Рибалки зі структурою дефекту розвитку людини згідно із 
відповідною нозологічною диференціацією. Ця процедура призводить 
до переформатування тривимірної дедуктивної схеми і породжує 
специфічну топологію та нові елементи реабілітаційного простору для 
дитини або дорослого з інвалідністю. 

Стисло подамо її рівневі характеристики у авторській редакції 
А. Г. Шевцова [17]. Перший вимір – соціально-писихолого-
індивідуальний вимір (С-П-І – вимір, «вертикальний») складається з 
таких базових підструктур особистості: 1.1. Здатність до спілкування; 
1.2. Спрямованість; 1.3. Характер; 1.4. Самосвідомість; 1.5. Досвід; 
1.6. Інтелектуальні процеси; 1.7. Психофізіологічні якості особистості. 

Другий вимір – діяльнісний (Д-вимір, «горизонтальний»), що 
містить відповідні компоненти діяльності та поведінки: 
2.1. Потребнісно-мотиваційний компонент (стимулюючий); 
2.2. Інформаційно-пізнавальний компонент (орієнтуючий); 
2.3. Цілеутворюючий компонент (програмуючий – прийняття рішення 
щодо мети, задуму, плану діяльності тощо); 2.4. Операційно-
результативний компонент (продукуючий – виконання рішення, 
досягнення результату діяльності); 2.5. Емоційно-почуттєвий 
компонент діяльності (утверджуючий). 

Третій вимір – нозологічний вимір (Н-вимір) утворює Z-
компоненту умовного особистісного простору і диференціюється на 
характеристики дефекту розвитку або посттравматичних психічних 
станів людини: 3.1. Первинні дефекти; 3.2. Вторинні дефекти; 
3.3. Дефекти n-го порядку. 

Четвертий вимір – віковий, генетичний (Т-вимір), який задає 
темпоральну якість чотиривимірного особистісного гіперпростору і 
характеризує рівень розвитку якостей особистості, задатків, 
здібностей, психічних властивостей: 4.1. Задатки; 4.2. Здібності. 

Слідуючи за автором тривимірної психологічної структури 
особистості В. В. Рибалкою, А. Г. Шевцов не надає цьому 
ортогональному розташуванню підструктур особистості строгого 
математичного змісту: графічна топологія цієї структури для нас 
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скоріше є засобом встановлення і презентації внутрішніх системних 
зв’язків між елементами і властивостями особистості. Проте ми не 
можемо не підкреслити значний евристичний потенціал цієї моделі для 
цілей подальшого розвитку теорії корекційно-реабілітаційної роботи, 
методології формування корекційно-реабілітаційних процесів. Далі 
А. Г. Шевцов робить наступне зауваження: «Упереджуючи критику 
нашої моделі, можна зазначити, що є спокуса визначити процедуру 
введення додаткового виміру зайвою та як таку, що порушує «принцип 
Оккама» і безпідставно ускладнює структуру особистості.  

Тобто врахувати дефекти розвитку можна було б при 
конкретизації базових підструктур особистості соціально-психолого-
індивідуального виміру під час «четвертого етапу конкретизації» за 
схемою В.В. Рибалки. Наприклад, обмеженість у просторовому 
пересуванні через травму опорно-рухового апарату може призвести до 
соціально-психологічної депривованості індивідуума. Останній факт 
може розглядатися і як вторинний дефект у структурі нозологічного 
виміру, і як такий, що призводить до формування «аномального» 
досвіду у С-П-І вимірі, або змінює фактори діяльнісного виміру, 
відповідно впливаючи на елемент “здібності” генетичного виміру» [17, 
146]. На цьому фоні наша дослідницька позиція полягає у тому, що ми, 
створюючи універсальну систему біосоціальних технологій впливу на 
здоров’я людини з метою його формування, зберігання, реабілітації і 
збагачення, штучно значно збільшили види потреб, на які має система 
технологічно реагувати, оскільки свідомо ввели рівні астрального, 
фізичного, духовного, психічного і соціального тіла. 

Технології, мається на увазі задоволення потреб як здорової 
людини, так і особи з обмеженнями життєдіяльності, з’являються як 
посередники або інструменти надання такої зовнішньої допомоги 
особі з обмеженнями життєдіяльності у формуванні, збереженні, 
реабілітації і збагаченні здоров’я. Після реалізації ситуативної чи 
стратегічної мети технології відкидають як засіб, що себе вичерпав, 
оскільки завтра буде актуалізована нова потреба і потрібна буде нова 
технологія. Це відбувається кожного разу, якщо біосоціальна 
технологія не універсальна і не багаторазового використання. 

Для нас потреби людини мають щонайменше два значення. Перше 
– якій частині організму людини вони належать, від цього залежить, 
який технологічний пакет треба застосувати, а друге – у режим якого 
функціонування треба вивести організм людини: до гомеостазу, 
гомеорезу чи гомеоклазу, як у випадку введення країнами дозволу на 
процес евтаназії.  
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Сутність біосоціальних технологій треба виводити, на нашу думку, 
з визначення сутності поняття «соціальні технології». Неоднозначність 
терміну «технологія» стала причиною того, що одні дослідники 
розуміють під технологією науку про способи, процеси і методи 
багаторазового отримання кінцевого результату, а інші акцентують 
увагу на організації і меті діяльності, а треті вважають, що технологія 
– це використання наукового знання для визначення ефективних 
шляхів і способів виконання якої-небудь роботи. У сучасній науковій 
літературі налічується понад сорок визначень цього поняття. 

Багатозначність трактування терміну «соціальна технологія» ще 
більша, оскільки існують різні визначення категорії «соціальне». У 
вузькому значенні слова це поняття охоплює лише ті технології, які 
відносяться виключно до соціальної сфери суспільства. Що стосується 
соціальних технологій в широкому значенні слова, то до них 
відносяться не лише власне соціальні технології, але і економічні, 
політичні, соціокультурні, інформаційні, управлінські та ін. 

Як вважають Ю. П. Сурмін і М. В. Туленков, автори змістовної 
праці «Теорія соціальних технологій», саме такий широкий смисловий 
контекст соціальних технологій набуває останнім часом все більшого 
поширення у соціологічній літературі [15]. Наведемо проаналізовані 
ними позиції дослідників щодо поняття «соціальна технологія». 
Ю. П. Сурмін і М. В. Туленков [15, 13-14] звертають увагу на три 
типових визначення родового для біосоціальних технологій поняття 
«соціальна технологія», а саме: 

1. Соціальна технологія – це певний спосіб здійснення людської 
діяльності по досягненню суспільно значимих цілей. Суть цього 
способу полягає в раціональному розчленовуванні діяльності на 
процедури і операції з їх подальшою координацією і синхронізацією. 
Це розчленовування виконується заздалегідь, свідомо і планомірно на 
основі і з використанням наукових знань, передового досвіду, а також 
з урахуванням специфіки тієї сфери, в якій здійснюється людська 
діяльність. 

2. Соціальна технологія виступає в двох формах: як програма, що 
містить процедури і операції (зміст яких – способи і засоби діяльності), 
і як сама діяльність, побудована відповідно до цієї програми. 
Специфіка програми полягає в тому, що вона істотним чином 
зумовлює спрямованість і зміст діяльності, що технологізується. 

3. Соціальна технологія є елементом культури і виникає двома 
шляхами: «зростає» в соціокультурному середовищі еволюційно або 
будується за її законами як штучне утворення. 
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У спеціальній науковій літературі міститься немало визначень 
категорії «соціальні технології». Один із засновників методології 
соціальних технологій болгарський дослідник Н. Стефанов визначає 
соціальну технологію як діяльність, в результаті якої досягається 
поставлена мета і змінюється об’єкт діяльності [14, 174-184].  

Відомий фахівець у галузі соціального управління В. Г. Афанасьєв 
розглядає категорію «соціальна технологія» як «важливий елемент 
механізму управління, оскільки вона є засобом перекладу вимог 
об’єктивних законів на мову громадської практики соціального 
управління. Це переклад абстрактної мови науки, що відбиває 
об’єктивні закономірності розвитку суспільства, на конкретну мову 
рішень, нормативів, приписів, регламентуючих, стимулюючих людей, 
кожної конкретної людини на найкраще досягнення поставлених 
цілей» [1, 235]. 

Е. Маркарян вважає, що в широкому сенсі усі засоби регуляції 
життєдіяльності людських колективів, виражені у відповідних 
ціннісно-нормативних системах і соціальних інститутах, можна 
охарактеризувати як ціальну технологію [11, 259]. У вузькому сенсі, на 
думку П. Яхиела, під соціальною технологією розуміють процедурну і 
технологічну сторону прикладної соціології [18, 29]. 

С. Брусов визначає соціальні технології як засоби обміну 
людськими здібностями і потребами між духовним і матеріальним 
виробництвом [2, 55]. JI. Я. Дятченко дає визначення поняття 
«соціальні технології» як «соціально організовані галузі знання про 
засоби і процедури оптимізації життєдіяльності людини в умовах 
наростаючої взаємозалежності, динаміки і оновлення громадських 
процесів» [3, 16]. А. К. Зайцев бачить в ній «сукупність знань про 
способи і засоби організації соціальних процесів, самі ці дії, що 
дозволяють досягти поставленої мети» [4, 95].  

В. М. Іванов розглядає сутність соціальних технологій як 
інноваційну систему методів виявлення і використання прихованих 
потенціалів соціальної системи, отримання оптимального соціального 
результату при найменших управлінських витратах. На думку 
науковця, «вони можуть бути також розглянуті як сукупність операцій, 
процедур соціальної дії на шляху отримання оптимального 
соціального результату (зміцнення соціальної організації, поліпшення 
умов життя людей, відвертання конфлікту і тому подібне). Соціальна 
технологія – найважливіший елемент механізму управління» [5, 4]. 
Е. А. Капітонов запропонував наступне визначення: «Соціальна 
технологія – це спосіб реалізації проекту дії на предмет якої-небудь 
діяльності, раціонально розчленованої на окремі процедури і операції, 
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спрямовані на підтримку соціальної системи в робочому стані або 
перетворення її відповідно до заданих параметрів» [6, 210-211]. 

У підручнику «Технології соціальної роботи» (2001) за редакцією 
О. І. Холостової зазначено, що «розглядаючи соціальну роботу як 
особливий вид діяльності, суть соціальних технологій можна 
інтерпретувати в першу чергу як сукупність прийомів, методів і дій 
державних, громадських і приватних організацій, фахівців і активістів, 
спрямованих на надання людям допомоги, підтримки, захисту, 
особливо так званим уразливим прошаркам і групам населення. Саме у 
соціальній роботі як діяльності в концентрованому виді соціальні 
технології з’являються як узагальнення накопичених і 
систематизованих теоретичних знань, досвіду, умінь і практики роботи 
суб’єктів соціальної діяльності» [16, 21]. Суть соціальної роботи, на 
думку авторів цього підручника з соціальної роботи, полягає у 
наступному: це – «надання допомоги індивідам і різним групам в 
здійсненні ними соціальних прав. Оскільки соціальні права дуже 
багатогранні і забезпечують соціальне функціонування особи, 
проблеми, які прагне дозволити соціальна робота, дуже великі і 
різноманітні; більше того, в конкретній соціальній ситуації 
пересікаються різні види і типи соціальних проблем» [16, 27-28]. 

Автори тлумачного словника «Соціальні технології» намагаються 
осмислити соціальну технологію системніше і розглядають її в таких 
аспектах:  

1) як спеціально організовану область знання про способи і 
процедури оптимізації життєдіяльності людини в умовах наростаючої 
взаємозалежності, динаміки і оновлення громадських процесів;  

2) спосіб здійснення діяльності на основі раціонального 
розчленовування її на процедури і операції з їх подальшою 
координацією, синхронізацією і вибиранням оптимальних засобів і 
методів їх виконання;  

3) метод управління соціальними процесами, що забезпечує 
систему їх відтворення в певних параметрах, таких як якість, 
властивості, об’єм, цілісність діяльності [13, 185-186].  

При цьому зазначається, що об’єктом соціальної роботи є не лише 
окремі особи, але і їх групи – сім’ ї, трудові і сусідські колективи, 
молодіжні або професійні групи, об’єднання осіб, що випробовують 
сходні труднощі. Тому кожна дія соціального працівника, кожна 
вживана ним технологія або методика обов’язково повинні поєднувати 
індивідуальні і групові методи: дозвіл проблем стосунків дітей і 
батьків або стосунків між подружжям, комунікативних труднощів 
співробітників якого-небудь підприємства, міжособистісних або 
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міжгрупових конфліктів неможливо без зміни особи людей, залучених 
в конфлікт. Особові зміни тих, хто звернувся по допомогу, також 
неможливі без переструктурування соціальних зв’язків їх найближчого 
соціального оточення. 

Проте якнайповніше і вдаліше, як вважають Ю. П. Сурмін і 
М. В. Туленков, визначення цього терміну наведено в словнику-
довіднику «Соціальне управління»: «Соціальна технологія – алгоритм, 
процедура здійснення дій у різних сферах соціальної практики: 
управлінні, освіті, дослідницькій роботі, художній творчості». Разом з 
цим, «соціальна технологія – це елемент людської культури, який 
виникає еволюційно або пов’язаний з потребою швидкого і 
великомасштабного «тиражування» нових видів діяльності. Побудова 
соціальної технології здійснюється за рахунок розділення діяльності на 
окремі операції, процедури за умови глибокого розуміння природи і 
специфіки тієї області, в якій розгортається практика» [15, 150]. 

Таким чином, потреба в біосоціальних технологіях з’являється 
тоді, коли виникає необхідність управляти процесами розвитку 
людини, а також вибирати і використати найбільш раціональні з точки 
зору ефективності дії. При цьому може йтися як про множинність 
суб’єктів соціального управління, так і про полімодальності способів 
вирішення соціальних проблем, ґрунтованих не лише на 
інтелектуальній рефлексії, але і на реальній практичній діяльності 
людей. Біосоціальні технології можуть бути розглянуті як один з видів 
соціальної діяльності, спрямований на встановлення певної 
впорядкованості діяльності через систему норм, правил, обмежень. 
Сутність біосоціальних технологій впливу на здоров’я людини полягає 
в управлінні станами/розвитком біологічного організму здорової 
людини і особи з обмеженнями життєдіяльності або до організації 
певного виду буття і розвитку стану астрального, фізичного, 
духовного, психічного і соціального тіла або її організму в цілому, 
оскільки під сутністю соціального світу необхідно розуміти його 
внутрішній зміст, що виявляє себе в єдності всіх багатоманітних і 
суперечливих форм його буття. При цьому соціальне явище – це те або 
інше виявлення (вираження) стану потреб організму людини, зовнішні, 
безпосередньо ці форми його існування. У мисленні ж категорії 
сутності і явища технологій, як соціального феномену, висловлюють 
перехід від розмаїття наявних форм соціального світу до його 
внутрішнього змісту і єдності, до поняття «соціальні технології впливу 
на здоров’я людини». Оскільки організм людини є тотальністю, то 
осягнення його сутності, станів і реакцію окремих його елементів на 
вплив біосоціальних або будь-яких інших технологій є закономірним 
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предметом уваги філософів, оскільки саме філософія покликана 
створити світоглядні та ідеологічні засади розробки системи 
біосоціальних технологій впливу на здоров’я людини. 
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Путров С. Ю. Сущность биосоциальных технологий влияния на 
здоровье человека. 

В статье выясняется сущность биосоциальных технологий влияния на 
здоровье человека. Автор указывает, что сущность биосоциальных 
технологий нужно выводить из определения сущности понятия 
«социальные технологии». В статье подчеркнуто, что биосоциальные 
технологии влияния на здоровье человека – это видовая социальная 
технология, потому свойства, присущие родовому явлению, – присущие и 
виду, но видовое явление имеет собственную специфику, связанную с 
влиянием на здоровье человека. 

Ключевые слова: биосоциальные технологии, влияние, здоровье человека. 

Putrov S. Y. The essence of technology biosocial effects on human health. 
The article turns out the essence of biosocial impact of technology on 

human health. The author points out that the essence of biosocial technologies 
to withdraw from the definition of the essence of the concept of «social 
technology». The article stressed that technology biosocial effect on human 
health – that’s the types of social engineering, because the property inherent in 
a generic phenomenon – and the inherent mind, but species phenomenon has its 
own specifics related to the effects on human health. 

Keywords: biosocial technology impact human health. 

Перглер Т. І. 

УТВЕРДЖЕННЯ ПРІОРИТЕТУ 
ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ 

Проблема здорового способу життя розглядається як вимога реалізації 
права людини на збереження власного здоров’я; автор стверджує, що для 
досягнення цього у людині мають бути сформованими три речі: екологічні 
знання, світогляд і культура; у свідомості людини має відбуватися постійна 
оцінка можливих наслідків втручання в природу як нинішніх, так і майбутніх; 
визначальну роль при цьому відіграє освіта, яка на основі педагогічно-виховних 
технологій має прищеплювати молодому поколінню світоглядну цінність 
екологічно чистого буття та здорового способу життя, в тому числі і як 
орієнтири для національного будівництва і державотворення. 
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Ключові слова: людина, культура, екологія, здоровий спосіб життя, 
державотворення. 

Однією із засад упровадження екологічного типу мислення і 
здорового способу життя в процесі державотворення сучасної 
української нації має бути утвердження пріоритету здорового способу 
життя через освіту, виховання та структури громадянського 
суспільства.  

Актуальність проблематики впровадження здорового способу 
життя в Україні піднята самим Президентом України, який у вересні 
2013 року заявив утвердження здорового способу життя, особливо 
серед дітей і молоді, на сьогодні залишається актуальним питанням 
для України. Гадаємо, що ці слова викликані вкрай незадовільними 
основними соціально-демографічними показниками стану здоров’я 
населення. В опублікованому у серпні 2012 р. рейтингу стану здоров’я 
жителів різних держав, складеного агентством «Bloomberg», Україна 
посіла 99-е місце (між Іраком та Пакистаном) з 145-ти країн [18]. 

Для виконання такої загальнонаціональної мети необхідною є 
цілісна реформа системи освіти на основі інноваційно-гуманістичних 
принципів та національно-культурних цінностей. «Важливим 
завданням реформування освіти в Україні є забезпечення умов 
формування особистості, яка дотримується здорового способу життя, 
оскільки здоров’я людини − основа її повноцінного розвитку та 
здатності до розв’язання соціальних та економічних проблем 
державотворення» [4, 26]. А завдання прищеплення ідеологічної 
цінності здорового способу життя молоді і широким масам населення, 
з нашої точки зору, є саме освітнім та просвітницьким завданням 
молодої нації. «Його реалізація потребує перебудови свідомості 
людини, а відповідно й мобілізації її життєвих ресурсів, усвідомлення 
необхідності дотримання здорового способу життя та вироблення 
особистісної позиції щодо зміцнення стану свого здоров’я впродовж 
всього життя» [2, 11]. Саме в освіті може здійснюватися це 
усвідомлення того, що в проблемі здорового способу життя має 
гармонійно поєднуватися її особистісний вимір із загально-соціальним 
значенням здорового способу життя як філософсько-ідеологічного 
пріоритету українського державотворення. 

Метою цієї статті є обґрунтування необхідності утвердження 
пріоритету здорового способу життя як загальнонаціональної мети. 

Система освіти і виховання на сьогодні є тим інститутом, який на 
засадах гуманістичної педагогіки має потенціал боротьби з тими 
стереотипами, забобонами та спокусами, які масово продукує сучасна 
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інформаційна цивілізація. Саме нераціональне та неструктуроване 
відношення до проблеми власного здоров’я і здорового способу життя 
є значною проблемою для сучасної української молоді, що, зокрема, 
відображається в таких тезах, які ілюструють помилковість молодих 
українців у оцінці власного здоров’я:  

1) українській молоді властивий високий рівень самооцінки 
(завищеної оцінки) стану власного здоров’я, що не повною мірою 
співпадає з реальною ситуацією;  

2) у більшої частини молоді відсутнім є стійке бажання вести 
активний спосіб життя, загартовувати організм, чимало молодих 
людей не розуміють важливості та доцільності фізичних навантажень 
та рухової активності;  

3) українська молодь має досить значні труднощі із дотриманням 
практики здорового харчування. Щоденний раціон відзначається 
значним споживанням страв із картоплі, світлого хліба та солодощів, 
макаронних виробів, копченої ковбаси, майонезу та інших соусів, 
консервів, кави та чаю тощо;  

4) у молодіжному середовищі поширені шкідливі звички – куріння, 
вживання алкогольних/слабоалкогольних напоїв (зокрема, регулярне 
споживання пива) та наркотичних речовин;  

5) молодь має обмежений доступ до об’єктів соціальної 
інфраструктури для занять фізкультурою й спортом, рідко звертається 
до лікарів і схильна до самолікування [12, 142-144]. 

Враховуючи негативні обставини, надзвичайно актуальним 
завданням в рамках сучасного українського державотворення є 
розвиток освітньої системи нашої країни на основі інноваційно-
гуманістичних, активних суб’єкт-суб’єктних методик, які давали б 
змогу розвивати в дітях і молоді здатність самотворчого підходу до 
визначення власних життєвих пріоритетів, серед яких чільне місце 
посідатиме здоровий спосіб життя та екоцентричний тип мислення. 

Останнє завдання, враховуючи його надзвичайну актуальність для 
нашого національного суспільства, повинне систематично 
вирішуватися на всіх освітніх рівнях. Екологічна освіта повинна 
перетворитися на систему освітніх та просвітницьких заходів, що 
супроводжуватимуть людину протягом всього життя. «Екологічна 
освіта, незважаючи на її актуальність і важливість у вирішенні 
проблем екологічної безпеки, ще не стала пріоритетом у державній 
політиці і переживає кризовий період. Тому однією з найважливіших 
умов забезпечення реалізації цінностей екологічної культури як міри і 
способу розвитку та реалізації соціальних сил у процесі матеріально-
практичного і духовно-теоретичного засвоєння природи є високий 
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рівень екологічної свідомості, зміст екологічних знань, постійний і 
безперервний процес формування різних якостей екологічно вихованої 
особистості.  

Становлення екологічно культурної особистості можна досягти 
шляхом екологізації і гуманізації освіти, що дозволяє не тільки 
наситити освіту екологічними, гуманітарними і соціальними 
предметами, але й глибоко усвідомити взаємозв’язок і 
взаємозалежності людини, суспільства і природи (коеволюції 
суспільства, людини, техносфери і природи)» [17, 290]. Всі ці 
принципи мають закладатися в основу національної, державотворчої 
свідомості молоді шляхом інноваційно-гуманістичних освітніх та 
виховних методів з метою створення в майбутньому щирого прагнення 
громадянина України жити в чистому навколишньому середовищі і 
дотримуватися здорового способу життя. 

Для цього екологічні освіта і виховання мають бути забезпечені 
інформативно на основі цілісного сприйняття дитиною, молодою 
людиною навколишнього середовища і себе самого в гармонії краси, 
моральності, технологічності, взаємодії та коеволюції тощо. «В 
сучасних умовах слід запропонувати комплексний підхід 
інформаційного забезпечення неперервної екологічної освіти, який 
може бути реалізованим на чотирьох рівнях (всезагальному, 
шкільному, вузівському, спеціальному) і за трьома напрямками 
(пізнавальним, моніторингово-інформаційним, заповідним). Специфіка 
такого підходу базується на принципі «випереджаючого 
відображення», тобто у свідомості людини має відбуватися постійна 
оцінка можливих наслідків втручання в природу як нинішніх, так і 
майбутніх. В еколого-естетичному вихованні природа і мистецтво, 
естетичне і художнє є двома векторами удосконалення світу і людської 
природи» [16, 358]. Саме таким чином, з нашої точки зору можна на 
основі педагогічно-виховних технологій прищеплювати молодому 
поколінню світоглядну цінність екологічно чистого буття та здорового 
способу життя, в тому числі і як орієнтири для національного 
будівництва і державотворення. 

Вибудовуючи освітньо-виховні стратегії утвердження пріоритету 
здорового способу життя як особистісно-соціального фундаменту 
державотворення, необхідно пам’ятати про те, що діти і молодь 
особливо адаптативно і сприятливо сприймають зовнішні 
інформаційні імпульси, що актуалізує формування відповідної 
інформаційної політики в цій сфері. «Окремої уваги заслуговують 
інформаційно-просвітницькі заходи з формування усвідомлення 
необхідності ведення молодими людьми здорового способу життя; 
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діяльність ЗМІ з погляду інтересів здоров’я населення України має 
розцінюватися як особливо важливий напрям формування здорового 
способу життя. При цьому радіо, телебачення, преса, спеціалізована 
реклама тощо мають не тільки створювати і поширювати потрібний 
для формування здорового способу життя молоді інформаційний 
продукт, а й відповідати за його якість» [14, 168]. За умов чіткої 
орієнтації інформаційного простору державотворчих та національно-
будівничих стратегій на цінності здорового способу життя можливим 
стане подолання багатьох негативних тенденцій у сфері аксіологічного 
обґрунтування необхідності такого способу життя для молоді. 

Окрім того, державна активність у впровадженні різноманітних 
народно-оздоровчих концепцій, програм, принципів та у сфері 
пропаганди здорового способу життя не повинна бути відірвана від 
тих, для кого вона власне застосовується, тобто для дітей, молоді, 
незахищених верств населення тощо. Необхідною є «розробка 
відмінного від теперішнього механізму впровадження державних 
програм зі збереження здоров’я, зміна принципу від програм «для 
молоді» до програм «разом з молоддю». При такому підході молоді 
люди виступають у ролі активних учасників процесу, долучаються до 
визначення оптимальних шляхів формування здорового способу життя 
у молодіжному середовищі, до проведення інформаційно-
просвітницьких кампаній та створення соціальної реклами за сприяння 
самої молоді з пропагування здорового способу життя» [13, 141]. 
Залучення молоді до пропаганди здорового способу життя та 
екологічно чистого довкілля саме по собі матиме надзвичайно сильний 
педагогічно-виховний ефект, а також дозволить детальніше 
досліджувати та оперативніше реагувати на актуальні для молоді 
проблеми та устремління, що існують або виникають у цих сферах. 

Особливу увагу, на нашу думку, в процесі державотворення і на 
законодавчому, і на адміністративно-управлінському, і на освітньо-
виховному рівні необхідно приділити насамперед дитячому здоров’ю, 
щодо якого в Україні відбувається становлення надзвичайно 
небезпечних для майбуття нації тенденцій. «Проблема збереження та 
цілеспрямованого формування здоров’я дітей в сучасних умовах 
розвитку українського суспільства має виключну значимість та 
актуальність, оскільки безпосередньо пов’язана із проблемою 
існування держави» [7, 161]. Єдиним шансом подальшого ефективного 
державотворення є об’єднання зусиль держави, громадянського 
суспільства, місцевих громад, освітніх закладів, громадських 
організацій, батьківських об’єднань тощо навколо вироблення 
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інтенсифікованих та диверсифікованих програм розвитку оздоровчого 
потенціалу дітей і молоді. 

Навколо проблематики прищеплення світоглядної цінності 
здорового способу життя дітям і молоді повинні об’єднатися також 
науковці, дослідники, педагоги, психологи, освітяни, лікарі та інші з 
метою вироблення комплексних інноваційно-гуманістичних 
педагогічно-виховних технологій виявлення та задоволення потреб 
дітей та юнацтва в цій сфері. «Особливу увагу необхідно звернути на 
такий напрямок, як формування здорового способу життя, який 
передбачає забезпечення повноцінного розвитку дітей і молоді, 
охорони та зміцнення їхнього здоров’я, формування фізичних 
здібностей особистості, гармонії тіла і душі; виховання потреби у 
регулярних заняттях фізичною культурою і дотриманні режиму дня, у 
прагненні до оволодіння санітарно-гігієнічними знаннями і навичками, 
утвердження здорового способу життя, формування вміння правильно 
поводитись у критичних життєвих ситуаціях і надавати необхідну 
допомогу собі та оточуючим; використання історичного національного 
досвіду здорового способу життя; формування рис лицарства і 
мужності, самовдосконалення тіла й духу» [5, 2- 3]. Дійсно, здоровий 
спосіб життя – це не лише піклування про здорове тіло, адже саме 
духовно-аксіологічна складова структури особистості є справжнім 
фундаментом, на якому надбудовують переконання та прагнення 
кожної людини вести здоровий спосіб життя, піклуватися про 
навколишнє середовище, відчувати єдність власного особистісного 
тілесного і духовного здоров’я та загальнонаціонального процесу 
державотворення. 

Можна відзначити, що сьогодні українська держава починає 
приділяти особливу увагу проблемам здоров’я дитини, забезпечення її 
прав та необхідних ресурсів для розвитку і соціалізації особистості, 
для чого створюється мережа різноманітних освітньо-педагогічних 
закладів різного функціонального спрямування. «З метою виховання 
здорового молодого покоління з гармонійним розвитком фізичних і 
духовних сил держава забезпечує розвиток широкої мережі дитячих 
садків, шкіл-інтернатів, оздоровниць, таборів відпочинку та інших 
дитячих закладів» [6, 30]. Водночас не можна зупинятися лише на 
формальному та матеріальному забезпеченні гідного дитинства, але й 
звертати велику увагу на виховання патріотичної національної 
свідомості, невід’ємною складовою якої має бути прагнення вести 
здоровий спосіб життя та піклуватися про навколишнє природне 
середовище. 
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Особливу увагу сьогодні необхідно звернути також на збереження 
здоров’я дітей, юнацтва, молоді протягом самого процесу навчання, 
для чого необхідно розробляти відповідні ергономічні валеологічні 
методики навчання, досліджувати вплив навчального середовище на 
дитяче здоров’я і психіку, сприяти діяльності різноманітних структур, 
які можуть у позанавчальний час організовувати дозвілля дітей і 
молоді із користю для їх здоров’я, а також здійснювати просвітницькі 
заходи, прищеплюючи дітям і молоді цінності та вміння вести 
здоровий спосіб життя. «На думку медиків і педагогів, основи здоров’я 
закладаються у ранньому дитинстві; у шкільні роки дитина повинна 
стати більш сильною, міцною, витривалою. На практиці ж це далеко не 
так. За час навчання в школі учень втрачає третину свого здоров’я, в 
першу чергу за рахунок нездорової атмосфери, яка його оточує. Якщо 
понад 90 % першокласників ідуть у школу з великою радістю, то вже в 
третьому класі кожен десятий школу ненавидить. А як відомо, 
ненависть − це дуже деструктивна емоція, почуття, яке руйнує 
здоров’я дитини. А ще додається страх перед школою, вчителем, 
сильнішими учнями. Його відчуває кожна п’ята дитина. Після 
закінчення початкової школи 20 % учнів втрачають інтерес до 
навчання, у 18 % погіршуються показники здоров’я» [15, 81]. Такі 
негативні тенденції вимагають впровадження в освітній системі 
України надзвичайно швидкого і ефективного реформування, яке 
ставило б собі на меті утвердження пріоритету здорового способу 
життя на свідомісному і практичному рівнях через освіту, виховання 
та структури громадянського суспільства. 

Сьогодні дослідники і спеціалісти відзначають значний рівень 
кризовості також у сфері матеріально-технічного забезпечення, 
необхідного для впровадження новітніх інноваційних технологій 
забезпечення здорового способу життя та розвитку особистісного 
тілесного і психічного здоров’я дітей і молоді. «Ситуація, яка склалася 
в Україні із станом здоров’я і фізичною підготовкою молоді, потребує 
радикальних змін у методичному і матеріально-технічному 
забезпеченні. Ситуацію частково можуть виправити регіональні 
програми зі збереження і вдосконалення фізичного здоров’я майбутніх 
фахівців, відомчих і авторських програм, які б враховували 
географічне положення ВНЗ і особливості контингенту, а також 
відображали напрям майбутньої професійної діяльності» [1, 18]. 
Розширення вимог та структурно-функціональних принципів таких 
програм, з одного боку, дасть можливість ефективніше піклуватися 
про здоров’я дітей і молоді, прищеплювати їм цінність здорового 
способу життя, а з іншого − посилить можливості держави щодо 
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впливу на розвиток людського капіталу та формування національно-
будівничої, патріотично спрямованої суспільної свідомості, що 
надзвичайно важливо на етапі активного державотворення, на якому 
перебуває сьогодні Україна. 

Особливою сферою, яка має безліч соціокультурних, 
технологічних, навчально-виховних, спортивно-оздоровчих, 
інноваційно-розвивальних вимірів, є забезпечення здорового способу 
життя студентської молоді, яка, з одного боку, є найсвідомішим 
прошарком суспільства і через вікові показники − носієм потенціалу 
національного здоров’я і генофонду, а з іншого − постійно перебуває 
під впливом багатьох факторів, що шкідливо впливають на тілесне та 
психічне здоров’я молодої особистості. «Проблема здоров’я 
студентської молоді − одна із пріоритетніших. Спостереження 
останніх десятиріч чітко вказують на тенденцію зниження параметрів 
фізичних і функціональних можливостей організму молодої людини. 
Головними причинами цього явища є недотримання здорового способу 
життя, підвищення психічних навантажень. Сучасний етап розвитку 
освіти пропонує нові підходи щодо професійної підготовки 
майбутнього фахівця. Серед них компетентнісно зорієнтований підхід, 
спрямований на формування особистої потреби знань, умінь і навичок 
збереження і зміцнення здоров’я» [9, 77-78]. Тому здоров’я та вміння 
вести здоровий спосіб життя студентської молоді є одним з 
найголовніших пріоритетів сучасного українського державотворення, 
який повинен утверджуватися всіма можливими освітніми, виховними, 
організаційними та просвітницькими способами, а також при активній 
допомозі структур громадянського суспільства нашої країни. 

Особливу роль у перелічених нами процесах та проблемах відіграє 
сформованість та розвиток національної системи фізичної культури і 
спорту, на яку покладено значну міру відповідальності за формування і 
пропаганду цінностей здорового способу життя. Система ця вимагає 
значних матеріальних і фінансових затрат, що дуже часто стає 
перепоною для її ефективної діяльності і розвитку. «Йдеться про 
корінну зміну соціального статусу фізичної культури і спорту як однієї 
зі складових національної ідеї, що формує здоровий спосіб життя 
людей і престиж України. Держава повинна відноситися до розвитку 
фізичної культури і спорту як до загальногромадянської діяльності, що 
забезпечує і безпеку країни, і життєздатність її населення. Як носій 
суспільних інтересів, держава має сформувати загальнонаціональну 
модель фізкультурно-спортивного руху і розбудити в громадян 
України нову рушійну силу − прагнення до здорового способу і 
високої якості життя» [8, 113]. Однак окрім державних зусиль у сфері 
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національної фізичної культури і спорту все активніше мають діяти 
структури громадського суспільства, а також бізнесові структури, які 
також мають бути зацікавлені у високих показниках здоров’я нації як 
основі ефективного та демократичного державотворення. 

Утвердження пріоритету здорового способу життя через освіту, 
виховання та структури громадянського суспільства, таким чином, має 
бути складовою загальнонаціонального державотворчого руху на 
шляху до формування здорової, конкурентоспроможної нації з 
високими показниками економічної та виробничої ефективності, а 
також глибинними основами справжньої національної свідомості і 
духовності. Таких цілей можна досягати лише в рамках цілісної, 
системної державотворчої праці. «Погіршення стану здоров’я 
населення ставить проблему формування здорового способу життя в 
ранг пріоритетів держави. Наразі існує потреба реалізації системного 
підходу щодо здорового способу життя в усіх соціальних інституціях, 
серед яких значну роль відіграють дитячі та молодіжні громадські 
організації та об’єднання. Сьогодні громадські організації виступають 
не просто суб’єктами громадянського суспільства, а й реальними 
партнерами органів державної влади у вирішенні нагальних проблем 
дітей і молоді» [10, 119]. Таким чином, громадські організації є 
необхідним партнером, з яким держава співпрацює і має розвивати цю 
співпрацю в напрямку утвердження здорового способу життя 
різноманітними методами та механізмами, серед яких мають 
домінувати освітньо-виховні та просвітницькі. 

Отже, враховуючи те, що кризові тенденції в сфері охорони 
здоров’я і екології в нашій країні перейшли на рівень загрози 
національній безпеці, про що ми зазначали вище, освіта, виховання, 
громадянське просвітництво в сфері забезпечення здорового способу 
життя та екологічної безпеки перетворюються на справжній 
національний ресурс ефективного новітнього державотворення в 
Україні. «Сьогодні прогресивне людство розуміє, що освіта є 
інтегральним чинником національної безпеки. Якщо ця інтеграція 
базується на вихованні духовності, навичок здорового способу життя, 
то така освіта дає сучасні, прогресивні знання, розвиває творче 
мислення, засноване на сучасному світогляді, формує духовну й 
моральну культуру гармонійно розвиненої особи, громадянина-
патріота України. І в цьому своє слово повинні сказати не тільки 
педагоги, але й фахівці із суспільної етики, моралі, правознавці, 
представники державної влади. Тому питання здоров’я дітей і молоді є 
одночасно критерієм і мірилом національної безпеки й спроможності 
розвитку нашої держави» [3, 5]. Визнання і якнайшвидше 
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усвідомлення цього можуть і мають сприяти тому, що українська 
держава на сучасному етапі національного будівництва зможе 
виділити необхідні професійно-людські, матеріальні, фінансові, 
технологічно-інноваційні ресурси для підвищення престижності, 
ціннісної обґрунтованості та матеріально-технічної забезпеченості 
сфери охорони здоров’я, фізичної культури і спорту, ведення 
здорового способу життя дітьми, молоддю, а також громадянами 
України, що належать до інших вікових категорій та різних соціальних 
прошарків. 

Таким чином, екологія і здоровий спосіб життя як філософсько-
ідеологічні пріоритети українського державотворення є складними 
соціокультурними та цивілізаційними феноменами, від яких 
безпосередньо залежить подальше становлення і розвиток української 
нації, а також її показники конкурентоспроможності на європейському 
та загальносвітовому рівнях. «Здоров’я, з ним і здоровий спосіб життя, 
визнано складним соціальним феноменом. Як явище системного 
характеру воно є єдністю, сукупністю, взаємопов’язаних суттєвих 
чинників − фізичного, психічного, духовного та соціального» [11, 90]. 
Таким чином, розглянувши загрози, пов’язані з кризовими 
тенденціями у стані здоров’я українців та екологічній сфері нашої 
країни, зусилля державних органів щодо подолання цих кризових 
тенденцій, можливості мінімізації екологічної загрози, а також 
утвердження пріоритету здорового способу життя через освіту, 
виховання та структури громадянського суспільства, можемо зробити 
декілька взаємопов’язаних висновків. 

По-перше, основні показники та статистичні ці, що стосуються 
сучасного стану здоров’я українців, а також екологічної ситуації в 
Україні, дають підстави для висновку про кризовий стан в цих сферах 
життєдіяльності національного суспільства. При чому, криза в цих 
сферах набула систематичного і задавненого характеру, що, з одного 
боку, загрожує незворотними наслідками для розвитку української 
нації та її державотворчих устремлінь, а з іншого − чим далі, тим 
менше піддається ефективним антикризовим заходам і механізмам. 
Останнє надзвичайно актуалізує вироблення на загальнодержавному 
концептуально-програмному рівні цілісної системи заходів, що 
сприяли б утвердженню в нашій країні принципів екологічної 
ощадливості та здорового способу життя. З точки зору теоретичного 
філософського дослідження, ця система заходів обов’язково має 
містити механізми прищеплення народу України глибокого 
усвідомлення того, що в основі його прагнень до власного 
державотворення повинні бути закладені світоглядно-ціннісні та 
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ідеологічні пріоритети екоцентричного типу мислення та здорового 
способу життя. 

По-друге, основні напрями структурних перетворень у сфері 
охорони здоров’я наштовхуються на невідповідність матеріального 
забезпечення і законодавчої бази. Ключовим принципом 
реформування національної системи охорони здоров’я, з нашої точки 
зору має стати систематична співпраця всіх суб’єктів національного 
державотворчого процесу, як державних, так і недержавних (місцевих 
громад, виробничих та бізнесових структур, установ культури, науки, 
освіти, кожного громадянина), з метою реалізації концептуально-
програмних принципів підвищення рівня життя та екологічної безпеки 
заради поліпшення стану здоров’я українського народу, яке є 
головним ресурсом державотворення. В цьому аспекті, ще одним 
важливим напрямом реформування системи охорони здоров’я, на 
нашу думку, є необхідність мобілізації суспільних ресурсів для 
подолання кризових тенденцій, які спостерігаються щодо стану 
здоров’я підростаючого покоління, що особливо важливо в контексті 
подальших державотворчих устремлінь нашої національної спільноти. 

По-третє, незадовільний рівень екобезпеки особистості і 
суспільства актуалізує необхідність розвитку державотворчої політики 
в сфері екології на засадах широкої, інтегрованої співпраці всіх 
суб’єктів національно-творчого процесу в нашій країні. Особливої 
важливості в цьому аспекті набуває теоретичне дослідження та 
вироблення практичних механізмів реалізації прищеплення широким 
масам населення ціннісного імперативу екологічного типу мислення як 
світоглядно-ідеологічного пріоритету українського державотворення. 
Саме таке завдання актуалізує наше дослідження в рамках аналізу 
феноменологічного підґрунтя сучасних державотворчих процесів в 
Україні, зокрема в сфері становлення світоглядно-ціннісної 
пріоритетності екології та здорового способу життя населення. 

По-четверте, підсумовуючи основні теоретичні виміри 
дослідження проблеми екології та здорового способу життя як 
філософсько-ідеологічних пріоритетів українського державотворення, 
підкреслимо ключове значення в цій сфері таких соціально-
формуючих інститутів, як освіта, виховання дітей і молоді, 
просвітницька діяльність різноманітних структур громадянського 
суспільства тощо. Саме молоде покоління є ключовим енергетично-
аксіологічним та структурно-формуючим елементом подальших 
державотворчих устремлінь в нашій країні, тому освіта і виховання в 
сфері утвердження здорового способу життя та екоцентричного типу 
мислення має бути не просто декларованою програмною метою різних 
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політичних сил, але національним пріоритетом розвитку й 
обов’язковою складовою процесу сучасного українського 
державотворення. 
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Перглер Т. И. Утверждение приоритета здорового образа жизни. 
Проблема здорового образа жизни рассматривается как требование 

реализации права человека на сохранение собственного здоровья; автор 
утверждает, что для достижения этого в человеке должны быть 
сформированы три вещи: экологические знания, мировоззрение и культура, 
у сознания должно происходить постоянная оценка возможных 
последствий вмешательства в природу как нынешних, так и будущих; 
определяющую роль при этом играет образование, на основе 
педагогически-воспитательных технологий должен прививать молодому 
поколению мировоззренческую ценность экологически чистого бытия и 
здорового образа жизни, в том числе и как ориентиры для национального 
строительства и государства. 

Ключевые слова: человек, культура, экология, здоровый образ жизни, 
государство. 
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Pergler T. I. Approval priority healthy lifestyle. 
The problem of a healthy lifestyle is seen as a requirement to implement the 

human right to preserve their own health , the author argues that in order to 
achieve this, man must be formed three things: environmental knowledge, 
attitudes and culture, consciousness must occur at a constant evaluation of the 
possible consequences of intervention in nature as the current and future, a 
decisive role is played by education, by pedagogical-educational technologies 
should inculcate the younger generation ideological value of being 
environmentally friendly and healthy way of life, including as targets for 
nation-building and state. 

Keywords: people, culture, environment, healthy living and the state. 

Шедяков В. Е. 

СТРАТЕГИЯ ПОСТСОВРЕМЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ: 
МЕТОДОЛОГИЯ И РЕСУРСНАЯ БАЗА ДАЛЬНЕЙШЕГО 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

Проанализированы тенденции дальнейшего совершенствования 
управленческих композиций под влиянием изменений в стратегии выбора, 
следовательно, перспектив и угроз системного и кризисного менеджмента. 
Охарактеризованы роль и возможности стратегий в контексте процессов 
модернизации Украины. Рассмотрены актуальные вопросы организации и 
стимулирования желательных изменений. 

Ключевые слова: стратегия, решение, выбор, управление, 
информационное влияние. 

Эффективное использование изменчивых методологии и 
ресурсной базы стратегического управления требует постоянного 
внимания к трансформациям как содержания регулятивной 
деятельности, так и условий ее осуществления. Тезис о конце истории 
может вызывать лишь улыбку: завершение одних стратегий – начало 
новых [1-7]. Напротив, повторяемость логик исторических сюжетов, с 
одной стороны, позволяет проследить зависимость результатов от 
условий осуществления и особенностей действий, а, с другой, – ведет 
к констатации соединения элементов циклично-волнообразных и 
необратимых (прогрессивных / регрессивных), что позволяет уточнять 
инструментарий воздействия [8-10]. При этом, разумеется, средства 
воздействия существенно трансформируют дерево целей, формируя 
кластеры позитивных и негативных рисков [11, 130-197, 252, 293]. 
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Отказ же от своих стратегий обрекает на утрату субъектности и 
превращение в объект стратегий чужих, следовательно, на отчуждение 
от собственных смыслов и ценностей и внешнюю эксплуатацию. 
Вместе с тем, зачастую, важно уметь не пытаться навязывать свое, а 
делать его привлекательным, используя чужое для защиты своих 
интересов. Углубление и расширение масштабов разнообразных 
аспектов всеобщего кризиса: социального, финансового, 
производственного и проч. – становится важнейшим условием 
продления жизнедеятельности западно-христианской цивилизации в ее 
(пост)современной общественно-исторической форме. 
Соответственно, цена сохранения этой модели – распространение 
кризиса. Вместе с тем, возможности постмодерна отнюдь не 
исчерпываются угрозами контрмодерна, хоть и могут сорваться в них, 
в частности – из-за ошибочности сочетания стратегии, тактики и 
оперативного искусства трансформаций [12, 87; см., также, 13-15]. 
Исчерпание линейной логики западного доминирования усиливает 
ризомические процессы. Впрочем, альтернативный привычному 
характер их природы порой интерпретируется как всего лишь 
парадоксальность восприятия.  

Причем стрела истории летит все быстрее: трансформации все 
стремительнее. И именно периоды максимального нарастания разгула 
не только природных, но и социальных стихий содержат потенциал 
катастрофического слома равновесия и разрушения гармонического 
состояния баланса. Угасание же важнейших признаков социальности 
коррелирует с назреванием социальных катаклизмов стратегического 
значения (по некоторым наблюдениям, тесно связанных с природными 
– см. работы последователей идей А. Чижевского). 

Между тем, представления о составных элементах стратегии, а 
также влияющих на них факторов создаются издревле. От известных 
мудрецов, вероучителей и военачальников прошлых эпох остались 
своды правил и трактовок принятия и осуществления выбора, 
реализации решений. Продолжают формироваться воззрения 
относительно субъектно-объектных, процессуальных, 
функциональных и др. характеристик, путей учета их особенностей 
для оптимизации достижения намеченного результата в соотношении 
мер системного и кризисного менеджмента. Выявляются их отличия в 
сопоставлении с тактикой и оперативным искусством. Уточняется 
специфика применения в разных сферах деятельности. 
Рассматривается соотношение элементов науки, искусства и ремесла, 
наложение закономерного и случайного, диапазон подходов, 
учитывающих характеристики процессов управляемых, 
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самоуправляемых и неуправляемых, а также ограничений, 
накладываемых условиями игры с нулевым либо ненулевым 
результатом.  

Вместе с тем, каждая эпоха накладывает свои черты, в том числе 
предоставляя новые возможности для футуродиагностики, создавая 
новые угрозы и смещая акценты. Например, если внешним образом, 
основания Real Politik и рассмотрения ценностно-смысловых 
комплексов культурно-цивилизационных миров противоположны и 
взаимодополняемы как объективные и субъективные пласты изучения 
логики общественных изменений, то при использовании методологий 
мягкой силы, непрямых действий, гибкой власти именно опора на 
ценностно-смысловые комплексы и позволяет достигать поставленных 
задач, используя не только рациональные, но и иррациональные 
средства, обходя ловушки критицизма, эффективно интегрируя в 
составляемых управленческих композициях качественно различные 
ресурсные базы и подходы. Соответственно, формируется запрос 
практики на новое прочтение стратегий в наших условиях, их 
инноватики, укорененной в традициях, а также уточнение 
соотношения рисков сохранения и развития [16-21].  

В частности, целью статьи является уточнение специфики 
методологии и ресурсной базы стратегии постсовременных 
взаимодействий, создающее основание для дальнейшего 
совершенствования управленческих композиций: никакие популярные 
правила не дают гарантии автоматизма их действия и эффективного 
результата использования в нашей текучей реальности (по выражению 
З. Баумана). Напротив, успех венчает усилия, которые становятся 
«адаптацией» подходов к конкретным условиям, базируются как на 
правилах, так и на отступлениях от общего контекста. Соответственно, 
часто выигрыш – следствие именно нарушения искусственных 
ограничений и творческого использования конкретной специфики 
обстоятельств противоборства. Так что критично важным становится 
отслеживание динамики методологии и в отступлении от всеобщего к 
своеобразному [22-31].  

Калейдоскоп событий складывается в разнообразные узоры, 
однако – по правилам, где даже отступление от них – тоже 
вписывается в более общий подход к решению проблемы, а в суете 
повседневности проступают фундаментальные контуры миропорядка. 
В этом – мудрость стратагем от Древнего Китая и Византии до 
постсовременного информационного противоборства. Однако, как 
любил повторять Гегель, мудрость приходит только со временем; 
«сова Минервы начинает свой полет лишь с наступлением сумерек». 
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Ныне на формирование успешных стратегий оказывают 
существенное воздействие наложение процессов информатизации и 
повышения роли Интернета (в частности, социальных сетей), 
постмодернизации, размывания национального суверенитета 
глобализацией и регионализацией, сочетания интеллектуализации и 
стандартизации восприятия и т. п. Соответственно, сегодня, при 
актуализации задач обеспечения информационного суверенитета и 
ограждения от информационных путей вмешательства во внутренние 
дела народа, повышении роли социально-информационных ресурсов 
упрочения своих конкурентных позиций и предотвращения 
использования информационной сферы для дестабилизации 
жизнедеятельности страны именно особенности взаимодействий 
стратегического уровня во многом определяются стратегией 
информационных влияний. Стратегия использования при этом именно 
информационной сферы тоже формируется издавна – например, 
существенные ее положения изложены еще в трактате Сунь-Цзи 
«Искусство войны», активно разрабатываются стратегами Византии. 
Позднее они развивались многочисленными теоретиками, в частности 
А. А. Брусиловым, А. В. Горбатовым, К. Клаузевицем, Г. Леером, 
Х. Мольтке, А. А. Свечиным, А. Е. Снесаревым и др.  

Новый импульс теория и практика использования 
информационного обмена для достижения своих стратегических целей 
получили с расширением ресурсной базы во времена бинарного 
стратегического противостояния времен холодной войны. Повлиять на 
последующее развитие концепции сумели и достижения Э. Бернейза 
(основатель теории PR), Б. Л. Гарта (стратегия непрямых действий), 
В. Липпмана (общественное мнение), М. Мак-Лугана (мировое село), 
С. Каннингема (теория пропаганды), Э. Ноэлль-Нойманн (спираль 
молчания).  

В нынешних условиях разновидности теории применения 
информационного обмена в целях конкуренции макрорегионов 
представляют Дж. Арквилла и Д. Ронфельдт (использование 
горизонтальных коммуникаций и сетевых структур), Р. Мак-Чесни 
(влияние концентрации СМИ на систему демократии), Э. Аронсон и 
Э. Пратканис (психология социальных влияний), Дж. Най (мягкая 
сила), М. Кунцик (манипуляция сознанием в СМИ), Х. М. Кепплингер 
(влияние СМИ на формирование общественного мнения), В. Донсбах 
(теория медиадемократии), В. Фаркаш (модели формирования и 
применения политических мифов), Х. Лейбенстайн (эффект 
присоединения к большинству: эффект сноба и эффект Веблена), 
Д. А. Леонтьев (методика предельных смыслов), С. Г. Кара-Мурза, 



Нова  парадигма, випуск 119 

 

 38 

И. Н. Панарин, А. А. Кокошин, В. С. Катькало (выработка 
контрманипулятивной стратегии информпротивоборства), 
С. Н. Гриняев (войны в киберпространстве), Н. Л. Волковский 
(история информационных столкновений), К. С. Гаджиев, 
О. П. Горбушина (имиджелогия и PR) и др. Достаточно известные 
формами научного осмысления информационного воздействия стали 
концепции подкожной иглы (Hypodermic needle), потребностей и 
удовлетворения (Uses & Gratifications), установления повестки дня 
(Agenda Setting), избирательного восприятия, обратного воздействия 
на формирование повестки дня (Reverse Agenda Setting). 

Сегодня в мире продолжается освоение разнообразных подходов, 
связанных с исследованием методологии изучения и воздействия, 
развитием представлений о диапазоне ее продуктивного применения, в 
том числе – в информационной сфере. В частности, методологические 
и теоретические основания нынешнего состояния и динамики 
методологии анализа и воздействия заложены принципами 
информационного влияния в сетевой среде и интерпретациями 
научных школ З. Баумана, В. Вельша, Ф. Гуаттаpи, Ж. Дерриды, 
И. Джохадзе, А. Этциони, Ж.-Ф. Лиотара, М. Кастельса, П. Козловски 
и т. п., а также анализом места традиций, свободы и конкуренции в 
человеческом обществе, проведенным Ф. А. фон Хайеком, Л. фон 
Мизесом и К. Поппером, плодотворными идеями «кибернетики 
второго порядка» в интерпретациях школ Р. Эшби, С. Бира, 
У. Маккалока, Г. фон Ферстера. Наработки этих авторов существенно 
расширяют на уровне борьбы смыслов возможности выбора и 
планирования информационных воздействий при разработке и 
осуществлении сценариев информационного соперничества, стратегии 
и тактики информационных воздействий [32-44]. Вместе с тем, 
наиболее продуктивным в наличной социальной среде становится не 
жесткая ориентация на доминирование определенного подхода, а 
гибкое комбинирование и синтез самых разнообразных вариантов 
стилей без преобладания какого-либо из них.  

Так, научной методологией обоснована неэффективность для 
принятия и осуществления стратегий «разорванного» получения 
знаний о ситуации, когда ее разные стороны изучаются изолированно 
одна от другой, а теоретический синтез для создания общего 
представления на основе полученных по отдельности знаний о нем 
откладывается на время после осмысления и систематизации 
аналитиком [45-51]. Следовательно, необходимо изменить 
традиционный подход научных исследований и требования к 
обработке и организации полученного стратегического уровня знания. 
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Причем методы, развитые в одной сфере деятельности, могут 
эффективно применяться в совсем другой: существует множество 
форм рациональности, которые не сводятся друг к другу. Применение 
же в подготовке и осуществлении управленческих композиций 
научной методологии позволяет отделить главное от второстепенного, 
закономерное от случайного, обеспечивая верное понимание сути 
процессов и тенденций, а также точную оценку возможности 
воздействия на них с прогнозируемым результатом. Напротив, 
«простенькая» наука результативной может оказаться лишь 
ситуационно, сбиваясь на общеизвестные факты и предлагая 
незамысловатые стратегии. Следовательно, большое значение для 
проведения стратегического анализа имеет организация мышления, его 
настройка на операционном, наглядном, и собственно рефлексии 
уровнях. Рефлексия как осмысление субъектом собственной 
поисковой активности является основой зрелой методологии. Именно 
кардинальная разница между сознанием научным (рефлексивным) и 
разнообразными вариантами донаучного позволяет реагировать на 
причины явлений и на процессы, а не их проявления. Основными 
ориентирами здесь выступают три уровня существования: прошлое 
(предыдущие состояния), будущее (направление развития) и 
настоящее (функционирование), которое предстает постоянно 
переменным моментом между прошлым и будущим.  

Как известно, информация – это и осведомленность, и 
возможность заблаговременного анализа и действий «на опережение»: 
кто больше знает об участниках и условиях, тот и имеет больше 
вариантов действий для успеха в конкурентных действиях [52-55]. И 
ценность прогнозов здесь не только в том, что они исполняются, но и в 
том, что при их подготовке и изучении срабатывает системное 
мышление: оказываются и расставляются в комплексе части 
современного, вскрываются их корни в прошлом, проясняются 
возможности будущих конфигураций, в общем – находятся 
упущенные шансы и открываются пути их реализации. 

Соответственно, методологически точно осуществленный анализ 
дает неискаженную картину действительности, позволяет достоверно 
изучать, систематизировать и предусмотреть события (опережающее 
отображение), а также оптимизировать подготовку конструктивных 
изменений и влияния в практике информационных воздействий, 
существенно расширив ресурсные базы воздействия. Кроме того, это 
позволяет преодолеть угрозы, связанные с учетом лишь некоторой 
части реальности, и механистическую веру в фатальную 
заблаговременную предопределенность хода событий. При том 
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сегодня и рост роли интеллекта в социальной жизни способствует 
увеличению значения элементов творчества. Одновременно 
осуществляется переход и от пирамидальных к сетевым формам 
социальной организации, где (по Дж. Нейсбиту) большим 
уравнивающим фактором является сама информация, однако 
дифференцирующим – доступ к ней. Сегодня информационная лавина 
и доступность мировоззренческого безбрежья обеспечивает новое 
звучание формуле Гераклита «многознание уму не научает»: получить 
доступ ко многим разным сведений несложно, однако растет ценность 
способности созидать, а также одаренности, базовых знаний и 
методологии, которые позволяют отобрать индикаторы. 
Соответственно, для успешного проведения стратегий необходимо 
обеспечить скорость и объем получения объективной информации. Но 
Интернет не только предоставляет море информации и помогает 
идентификации первоисточников. Он также обостряет проблему 
информационного шума и отбора нужного, облегчает подтасовку 
фактов под нужный ряд, особенно – когда «и сам обманываться рад».  

Методология стратегических воздействий значимо 
трансформируется с изменением общества и его составляющих. 
Однако, устаревание в этих условиях прежних организационных схем 
и необходимость отказа от предубеждений вовсе не означают, 
разумеется, отказа от проектной деятельности как таковой, в том числе 
при оптимизации информационного влияния на население. Вместе с 
тем, при оценке возможностей применения методологии все время 
приходится учитывать подвижность общественных ожиданий. 
Впрочем, и социальные роли ныне зачастую формируются в 
процессах, где присутствует широкий диапазон нерутинных заданий и 
нет постоянства процедур. Изучение же комбинаций виртуальной 
среды групп населения позволяет в свернутом, символическом (и при 
этом также интуитивно воспринимающемся) виде представить 
сложные реальные процессы так, чтобы их параметры были 
доступными и для визуального анализа.  

При создании стратегии важно исследовательское движение к 
пониманию процесса обогащать знанием возможностей практического 
учета особенностей момента. То есть с точки зрения методологии, 
вовлечение в анализ максимально широкого круга явлений с 
определением их верного соотношения, специфики и функций 
каждого из них предусматривает восхождение от абстрактного к 
конкретному. И осуществляется оно не с внешним дополнением его 
последующей стадией обратного движения (от конкретного к 
абстрактному), а при включении в каждый его момент особенностей 
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последнего. Вместе с тем, развитие научной теории и практики тесно 
взаимосвязаны. Причем требования к качеству их взаимообогащения 
усиливаются, а роль научного уровня подготовки влияния для 
трансформации действительности повышается. Дополнительная же 
актуальность анализа возможностей потенциала науки при этом 
связана как с усилением объективного запроса практики (в частности, 
заданиями изобретений непрерывных организационных находок, 
креатива), так и со спецификой постсовременной методологии, 
которая, с одной стороны, пытается интегрировать принципиально 
разнородные научные подходы, с другой, – должна сохранить отличие 
рациональных путей построения стратегий (и, в частности, 
информационных воздействий в ее рамках) от «замыливания глаз» 
апелляцией к непознаваемым практикам, нечеловеческим влияниям и 
прочим вариантам мошенничества.  

Однако, легко выдать намеренное жульничество или 
безграмотность за инноватику либо применение нетрадиционных 
подходов сегодня, когда представители Франкфуртской школы 
объявили науку разновидностью идеологии. Например, известный 
специалист по методологии науки П. Фейерабенд в труде «Против 
методологического принуждения. Очерк анархистской теории 
познания» замечает, что, поскольку наука превратилась в средство 
манипулирования, человеку надлежит освободиться от «научного 
гнета».  

По наблюдению другого метра методологии науки Ж.-Ф. Лиотара, 
в большинстве ведущих стран мира складывается ситуация, для 
которой характерным является формирование иллюзии утраты 
ведущей роли рациональности в культуре. Следовательно, в своих 
крайних формах критики бритвы Оккама, научного знания и научной 
методологии доходят даже до их полного возражения и дополнительно 
связывают это самое со спецификой времени. Следовательно, идет 
речь о большей подвижности, размытости критериев и пределов 
научности методологического знания сегодня. В отличие от науки 
классической, резко разделявшей ум и интуицию, рациональное и 
иррациональное, теоретическое и эмпирическое, научное и 
повседневное, постнеклассическая наука настроена на восприятие и 
работу со стохастической, катастрофической, слабопрогнозируемой и 
малоуправляемой, парадоксальной информацией о ситуации, которая 
часто имеет нелинейный характер, соединяющий процессы 
циклические и нециклические. Впрочем, апелляции к следованию 
эмпирике и к «передовым интерпретациям» методологии могут 
скрывать как невежество, так и попытки манипуляции.  
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В этой ситуации критично важным может быть поддержание 
баланса между использованием научно-методологических инноваций, 
выводящих за пределы стандартных воззрений, а, с другой, – 
сохранением достоверности рекомендаций практике. Соответственно, 
изменение общественных идеалов с позиций ценностного измерения 
бытия, культивирование многообразия мировоззрения, открытости 
сознания сработали как определенная интеллектуальная предпосылка 
нового вхождения в общественную жизнь разнообразных 
иррациональных факторов.  

Соответственно, возможности рациональности – структуры со 
своими особенностями и законами, диктующими некоторые элементы 
метода познания и использования превращенных форм – сейчас для 
использования в социальных технологиях трансформации вдвойне 
ограничены: и как таковой, и в условиях ризомичности развития. 
Отсюда – принципиальная локализация рационально организованного 
мышления и конструирование действительности, его явное 
самоограничение. Поэтому сегодняшняя практика пытается 
интегрировать методы рациональные и иррациональные. Однако 
именно условия, которые в настоящее время создались, подталкивают 
к широкому жонглированию общественным мнением и созданию 
популярных политических спекуляций. Так, важно различать 
используемые по принципу «черного ящика» (неотчетливые, но 
действенные) пути решения проблем и зыбкую смесь достоверного с 
иллюзорным: если на первое можно опираться, то второе заведомо 
является ненадежным.  

При этом создана возможность более гибкого и мягкого отражения 
в стратегии на наличие аномальных социально-экономических 
явлений и периферийных культур. Закрепляются принципиально 
разнородные структуры. Внутренние ценности и глубоко 
индивидуальные смыслы, подходы и взгляды численно небольших 
групп приобретают звучание на макроуровнях, а то и агрессивно 
навязываются всем. Многие социальные тенденции все еще только 
формируются, другие трудно распознать в море прежних 
закономерностей и уходящих фактов.  

Объективируется социальная потребность в запрете на 
насильственное манипулирование инновациями даже аутсайдерского 
типа, на разрушение даже контркультурных логик: новая эпоха создает 
свои культурные миры, где есть место всем. Творчество становится не 
только идеально всеобщим, но и реально всеобщим процессом. Между 
тем, период «бури и натиска» повсеместно делал характерными, 
привычными и общими технологии администрирования и жесткого 
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управления-насилия. Цивилизации выросли на идеях жесткой 
утопической социальной инженерии, которые заложены Платоном и 
Руссо, Марксом и Вольтером и предусматривают, что все полезные 
институты вроде бы оказываются результатом целеустремленного и 
осознанного конструирования. Этот подход когда-то достаточно полно 
выразил крупный советский селекционер Иван Мичурин в максиме: 
«Мы не можем ожидать милостей от природы. Взять их – наша 
задача». Причем анализ многих событий подтверждает: 
дополнительный груз проблем часто возникает из стремления слома 
цикла, насильственного перехода в новое качество. Вспомним: 
«природа – не храм, а мастерская», «когда враг не сдается»...  

Для общества индустриального порой это было оправдано и 
нормативно. Другое дело – время глобальной трансформации, 
прорастания блоков постсовременности, фиксации хозяйственных 
систем до-, пост- и собственно индустриальных в одном временном 
пространстве. На передний план выходят процессы, которые жестко не 
детерминируются принципиально. Ими нельзя управлять вообще. Или 
регуляция ограничена. От известных катаклизмов эпохи (где причины, 
кто кукловод?) к производственным совещаниям и принятию решений 
(процесс и структура контролируют участников). Так, в соответствии с 
анализом Фридриха Августа фон Хайека, дело – в рассеянности знания 
и опыта, которые принципиально не централизуемы (в отличии от 
власти). При этом воплощается знание не столько в фактах, сколько в 
привычках и традициях, навыках и интуиции, передаваясь при 
взаимодействии людей.  

Решения диктует преимущественно подсознание, сознание часто 
лишь рационализирует принятое решение. Потому обеспечение 
укоренённости изменений достигается созданием новых, 
открывающих простор развитию форм сложившихся традиций при 
опоре на тенденции общецивилизационные, трансформацию и учет 
существующей социальной памяти народа. Человек, общество, 
хозяйство – феномены органические, а не механические. 
Следовательно, их нельзя описывать исключительно в терминах 
материальных интересов и эгоистического выбора, и этнос часто 
выступает при социальных переменах как самостоятельная 
недробимая хозяйственная величина с собственными задачами, волей, 
привычками. Человек сегодня живет среди представлений, рождаемых 
сонмом цивилизаций, социокультурных стилистик, сведенных в 
культурные миры. Хотя процессы социально-экономические, 
социальнополитические и технологические проходят идентичные 
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изменения, тем не менее, их фазы, зачастую, не совпадают 
хронологически.  

Механистическая наука изображала биосоциальные процессы как 
уникальное явление противодействия второму закону термодинамики. 
В целом же предполагалось абсолютное доминирование тенденции к 
росту случайности и энтропии. Выявление периодов цикла позволило 
перейти к более конструктивному изображению биосоциальной 
динамики. Теперь объединительный принцип можно усмотреть скорее 
не в стабильном состоянии, а в динамизме неуравновешенных систем, 
«стабильной нестабильности». Именно открытые системы всех 
уровней – носители всеобщей эволюции, обеспечивающие 
приобретение все более новых динамических режимов сложности. 
Причем сам механизм этих изменений становится все более 
причудливым, сложным. Причиной и условием саморазвития 
структурированных целостностей выступает нарастание их 
неустойчивости на уровнях более высокой организации и компенсация 
этого через ускорение функционирования и развития. Механизм 
саморазвития дает возможность подходить к циклу как к определенной 
инварианте ступеней (в т. ч. – ступеней неупорядоченности). В целом 
эволюция трактуется как многоаспектная коэволюция (сопряженная 
эволюция), как закономерный естественноисторический процесс, 
названный Э. Янчем «универсальной развертываемостью», 
направляемой диалектическим взаимодействием двух начал [56, 307]. 
Особое место в совершенствовании эволюционирующих систем 
стратегии занимает функция автопоэзиса (autopoiesis), означающая 
способность к самовоспроизводству и сохранению автономии по 
отношению к окружающей среде. Противоположность 
автопоэтическим системам представляет «allopoietic sistem», например 
машина, функционирование которой задается извне. 

Эффективной методологией создания и осуществления стратегий в 
этой ситуации становится отнюдь не попытка культуртрегерского 
переноса чужих шаблонов, «модернизации насильно» (результаты 
которой заведомо затратны, непрочны и сметаются ходом истории в 
дальнейшем), а подбор прогрессивных форм имеющимся привычкам и 
традициям, «вписывание» их в контекст перемен. Вместе с тем, опыт 
убедительно доказывает, что гораздо продуктивнее не пытаться 
переломить ситуацию, идя вразрез с объективными процессами, а 
использовать их энергетику в свою пользу. Давно известно: чтобы 
заставить кого-то поступать соответственно своим желаниям, 
действовать в своих интересах, его можно попросить, заставить – или 
манипулировать им, заинтересовав в нужном поведении (действию 
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или бездеятельности), досказать привлекательность этих поступков. 
Таким образом, оптимальной является методология, нацеленная на 
использовании ведущих мировоззренческих установок человека, при 
которой за счет близости к системообразующим ценностных и 
смысловым подходам информационное влияние способно 
преодолевать барьеры критичности и запускать самоубеждение. При 
этом зачастую выигрыш – следствие именно преодоления 
искусственных ограничений и творческого использования конкретной 
специфики обстоятельств противоборства.  

Поэтому при подготовке трансформаций нужно помнить: 
бессмысленно пытаться выстраивать стратегии на противостоянии 
внутренней логике событий. Жизнь все равно будет течь в 
свойственном ей направлении. Нужно не мешать ей, а убирать 
преграды на ее пути – и готовить выгодные русла событий. Другими 
словами, стимулирование желаемых трансформаций (в поведении, 
отношениях, процессах), а не попытки «вести намеренно и 
неумеренно» путем директивного управления (требования действовать 
лишь так, как определено), становится наиболее эффективным 
направлением управленческого влияния. Разграничение методологии 
утопической и поэлементной социальной технологии открывает 
перспективы определения реальных пределов возможностей 
административных, экономических и социальных решений в 
общественном организме.  

Но именно выявление пределов и является гарантией способности 
в их рамках достигать позитивных эффектов – в сохранении 
нормативного качества или направленного наращиванию желательных 
свойств и состояний. Безусловно, техники таких изменений 
существовали и совершенствовались достаточно долго, однако именно 
сейчас они органически базируются на особенностях настоящего и 
имеют дополнительную высокую социальную эффективность. Они 
учитывают сущностные силы человека (в первую очередь – интересы 
и мотивы), при необходимости их трансформируя. К тому же, чуждые 
(враждебные) ресурсы при этом не ликвидируются, а превращаются в 
собственные, полезные. То есть варианты социального действия на 
основе этой методологии заведомо более продуктивны. 

Таким образом, эпоха создает условия расширения диапазона 
ресурсных баз и изменения методологии использования стратегий, 
которые ориентированы не столько на участие в изнурительном 
информационном противоборстве и «контрпропаганде», сколько на 
взаимодействие в потоке событий, где каждый не имеет полноты 
информации и зависит от действий других акторов. 
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Конфронтационное настроение помогает формированию и 
закреплению в ответ также враждебной реакции, требует 
дополнительных усилий для навязывания своей стратегии; действие 
порождает противодействие. Таким образом, трансформируются 
воображения относительно войны, ее форм и их целесообразности. 
Вооруженное противостояние вообще перестает быть существенной 
чертой войны, тем более – эффективным методом борьбы. Вообще 
если вас удалось втянуть в состояние войны, значит, вы уже 
проиграли, приобретает в нынешних условиях особенное значение. 
Выигрыш – за «наблюдателем», «организатором», который 
вмешивается и определяющим образом влияет на процессы, 
отношения, поведение людей. Соответственно, мастерство сценарного 
планирования в создании управленческих композиций должно 
обеспечить и оптимизацию использования имеющейся ресурсной 
базы, и подстраховку (замещение) недоброкачественных, а также 
выходящих из строя ее элементов. Поэтому гибкость, пластичность – 
необходимость обеспечения миссии в высокоизменчивых условиях 
социальной эклектики. При создании стратегий информационных 
воздействий, в частности, важно понимать, что трансформация мнений 
может строиться по принципу сконцентрированных или рассеянных, 
эволюционных либо революционных изменений, системных или 
фрагментарных, целенаправленных или хаотично-случайных, 
долговременных или краткосрочных, содержательных или 
формальных, доверительных или манипулятивных.  

Использования разнонаправленных сил и возможностей может 
предусматривать ориентацию на гибкое сочетание ресурсов 
социальной действительности и механизмов мягкой и жесткой власти 
в рамках «smart power» (разумной власти) с использованием диапазона 
воздействий, прямо не направленных исключительно на борьбу за 
голоса. В этой ситуации для успешного проведения своей очередной 
модернизации и эффективного использования социального творчества 
как ее важнейшего фактора, регион должен культивировать 
механизмы не «обязывать», а увлекать, заинтересовывать. 
Соответственно, для организации форм информационной активности 
необходимо определиться с ее направленностью, каналами, объектами 
и субъектами. В этой ситуации для успеха избирательных кампаний 
каждый раз требуется новый проект; люди, готовые к участию в нем; 
соответствующая организационная структура.  

Необходимость перехода от привычного ранее администрирования 
к инновационно-синергетическому управлению ведет при этом к 
замене «жестких» социальных технологий «мягкими». «Мягкое» же 
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влияние предполагает признание субъективности, неполноты и 
внутренней ограниченности представлений каждого. При этом даже 
ситуативное влияние, основанное на реакции на общественные 
перемены, которые нельзя было предусмотреть, в своем существе 
содержит подготовленные модели воздействия. 

Дальнейшее развертывание этого направление предполагает как 
углубление компаративных исследований в сфере соотношения 
стратегии, тактики и оперативного искусства, так и их особенностей в 
различных сферах, ныне, прежде всего, – социальном срезе 
информационной конкуренции. 
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Shedyakov V. E. The strategy of post-modern interaction: methodology and 
resource base of the further perfection. 

The trends of the further perfection of administrative compositions under 
the influence of changes in the strategy of choice, therefore, opportunities and 
threats in the system and crisis management are analysed. Role and possibilities 
of the strategies in the context of the processes of modernization of Ukraine are 
characterized. Actual questions of organization and stimulation of desired 
changes are seemed. 
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Коноваленко Н. В. 

СОЦІАЛЬНА КОМУНІКАЦІЯ ЯК ЧИННИК СУЧАСНОЇ 
ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ: ТЕОРЕТИКО-

МЕТОДОЛОГІЧНИЙ КОНТЕКСТ 

У статті проаналізовано теоретико-методологічний контекст 
соціальної комунікації, яка розглядається з різних парадигмальних позицій 
і визначається як чинник сучасної інформаційної культури.  

Ключові слова: соціальна комунікація, моделі соціальної комунікації, 
інформація, сучасна інформаційна культура, інформаційний простір, 
інформаційна взаємодія. 

Комунікація є однією з фундаментальних категорій у теоретичній 
рефлексії соціальних і філософських дискурсів сучасності. Підґрунтям 
дослідження цього концепту є досягнення різних наук: філософії, 
культурології, соціології, психології, лінгвістики, семіотики і т. ін. 
Різноманітність наукових підходів до пояснення комунікативних 
процесів обумовлена тим, що сутність означеного феномену пов’язана 
з явищами культурного, семіотичного та психологічного порядку. 

У сучасній філософії концепт комунікації використовується як 
ознака конструктивної взаємодії особистостей, соціальних груп, націй 
та етносів, яка розгортається на основі толерантності й порозуміння. 
Це поняття часто використовується у працях К. Ясперса, а також у 
сучасній німецькій практичній філософії (Апель, Больнов, Габермас), 
яка отримала назву «комунікативної». 

Осмислення комунікації у європейському філософсько-
культурологічному дискурсі свідчить про те, що проблема соціальної 
комунікації змінювала свій предмет від епохи до епохи, а з розвитком 
науки та техніки з’являються її нові форми. Домінуючою стає 
публічна, опосередкована комунікація, що витісняє безпосередню, 
усну [5, 65]. 

Існуючі концепції комунікації відштовхуються від різного 
розуміння сутності та еволюції соціальної системи. Це, по-перше, 
концепція К.-О. Апеля та Ю. Габермаса, яка базується на розумінні 
сутності сучасного суспільства у контексті подальшого розвитку 
настанов Модерну. По-друге, концепція Н. Лумана, що побудована на 
системно-феноменологічних засадах осмислення суспільства та 
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комунікації і виходить за межі суто історичної інтерпретації їхньої 
еволюції. По-третє, актуальною залишається критична 
постнітшеанська лінія аналізу суспільства, що розвинута 
М. Гайдеггером, М. Фуко, Ж. Дерріда і, особливо, Ж. Дельозом, 
Ф. Гваттарі та Ж. Бодрійяром, та ґрунтується на визначенні характеру 
комунікативних відносин крізь призму проблеми влади.  

Комунікація визначається сьогодні як основна засада 
функціонування будь-яких відносин у суспільстві. (Дж. Ваттімо, 
М. Кастельс, Н. Луман). Однією з головних ознак комунікації є її 
процесуальність, завдяки якій відбувається як взаємодія суб’єктів, так і 
функціонування соціальних інституцій. Комунікація розгортається у 
часі, і навпаки, почуття часу виникає завдяки комунікацій.  

Враховуючи здобутки згаданих соціально-філософських напрямів, 
окреслимо зміст поняття соціальної комунікації. Сьогодні у науковій 
літературі як зарубіжній, так і вітчизняній, можна зустріти різні 
підходи до тлумачення поняття соціальної комунікації і до визначення 
її ролі у суспільстві, зокрема у формуванні сучасної інформаційної 
культури.  

Звернемось до деяких визначень соціальної комунікації, що 
відображають її сутнісно-феноменологічний і функціональний 
аспекти. В ряду таких визначень можна відмітити дефініцію, 
запропоновану М. Шишкіною. В ній соціальна комунікація 
трактується як «обмін інформацією між соціальними суб’єктами 
(індивідами, індивідом і спільнотою, індивідом і інститутом, 
соціальними інститутами)» [12, 74]. Близьким по смислу є визначення, 
сформульоване С. Борисневим, в якому соціальна комунікація 
розглядається як «соціально обумовлений процес передачі і 
сприйняття інформації в умовах міжособистісного і масового 
спілкування по різним каналам, за допомогою різних комунікативних 
засобів(вербальних, невербальних та інших)» [2, 14]. Очевидно, що в 
обох випадках автори роблять акцент на багатогранності феномену 
соціальної комунікації, відзначаючи можливість виникнення 
комунікативних відношень різного порядку. 

Проаналізувавши ці дефініції, можна констатувати, що не 
дивлячись на існуючі розбіжності у тлумаченні соціальної комунікації, 
автори одностайні стосовно того, що в основі досліджуваного 
феномену є процес передачі інформації. 

У 60-х рр. ХХ ст. сформувались два основних підходи до вивчення 
соціальної комунікації: раціоналістичний та ірраціональний. Перший 
представлений концепціями технологічного детермінізму, 
найвпливовішою з яких є теорія інформаційного суспільства (Д. Белл), 
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що розглядає соціальну комунікацію як єдиний стимул і джерело 
соціального розвитку; другий підхід (Ю. Хабермас) спрямований на 
розгляд соціальної комунікації як феномену, який сприяє розумінню 
людини іншою людиною. Соціальна комунікація може бути 
інтерперсональною (внутрішні розмови з власним Я), пов’язаною з 
комунікацією індивіда з індивідом (досліджував І. Гофман); 
комунікацією в соціальних групах, пов’язаних з дослідженнями 
групової динаміки; масовою, що охоплює повідомлення за допомогою 
засобів масової комунікації.  

Представники різних шкіл розглядають соціальну комунікацію по-
різному. У межах символічного інтеракціонізму соціальну 
комунікацію розглядали через поняття «інтеракція». Ч. Кулі визначав 
комунікування як головний механізм, завдяки якому існують і 
розвиваються міжособистісні стосунки, відбувається становлення 
особистості. Соціальна комунікація у межах інтеракціоністської 
парадигми може бути представлена як ланцюг інтеракцій. 
Представники феноменологічного підходу (А. Шюц) більшу увагу 
приділяли ролі індивіда в комунікаційному процесі, за якого 
особистість виступає творцем соціальної реальності, в т.ч. і 
комунікативної. У межах етнометодологічного підходу (Г. Гарфінкель) 
соціальну комунікацію вивчали у повсякденному житті, де вона має 
різноманітну і багатоаспектну екзистенцію.  

Важливо виокремити формальні ознаки соціальної комунікації. 
Вона розглядається нами як такий різновид комунікації, що, по-перше, 
здійснюється в межах деякого соціуму, по-друге, від імені певного 
актора (в залежності від ситуації ним може бути як окремий індивід, 
так і цілі групи чи інституції). Вагомими для неї є як результати 
комунікування, так і процедура його здійснення. Остання теза є 
суголосною з підходом Ю. Габермаса щодо визначення ролі 
комунікативного чинника у продукуванні як соціальності, так й 
індивідуального життя. Подібної думки дотримується й Н. Луман, 
який зазначав, що будь-які «соціальні системи утворюються… 
винятково завдяки» і в силу «необхідності селективного узгодження 
інформації» [8, 13].  

Слід виокремити праці вчених, які зробили внесок у дослідження 
теорії інформації. Початок вивчення цього феномену пов’язано з 
кібернетичними концепціями Н. Вінера і К. Шеннона, розробленими в 
середині минулого століття. Інформація як відображення і форма 
управління, як спосіб функціонування суспільства аналізується в 
працях Р. Гіляревського. В. Корогодіна, В. Корогодіної, А. Урсула.  
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Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано 
вирішення окресленої проблеми, пов’язаний з нелінійним розумінням 
комунікації, яке детерміноване такими теоретичними положеннями: 
1) це ідея відокремлення мас-медіа як подвоєння реальності 
Н. Лумана; комунікація як критерій культурно-історичної 
типологізації М. МакЛюена; комунікаційна модель, її структурно-
функціональний аналіз Г. Ласуелла. Вивчення комунікації та її 
інституціональних форм у контексті сучасної інформаційної культури 
спирається на теоретичні розробки природи масової свідомості, 
концепцію індустріального чи постіндустріального суспільства 
(Д. Белл, О. Тоффлер та ін.), на теорію інформації (К. Шеннон). 
Дослідженню феномену інформаційної культури сприяло залучення 
методів системного аналізу Е. Ласло та синергетичної теорії Г. Хакена.  

Суб’єкт діяльності включається в багатоманітну мережу 
інформаційних потоків і визначає синергетичне розуміння інформації 
як випадкового вибору одного варіанту з багатьох можливих. 
Інформаційна селективність зумовлює відбір і збереження в тезаурусі 
культури цінної інформації, яка відповідає цільовим установкам 
суб’єкта і соціальної системи в цілому. За допомогою процесів 
комунікації суспільство створює оточуюче середовище – 
інформаційно-комунікаційний простір, який встановлює межу між 
комунікаціями, з одного боку, і соціумом – з іншого.  

У змістовному відношенні соціальна комунікація може бути 
диференційована на чотири основні інформаційні напрями: 
1) новаційна (інформація, яка залучає споживача інформації до нових 
властивостей і ознак явищ, об’єктів і процесів); 2) орієнтаційна 
(допомагає споживачу інформації орієнтуватися в соціальному 
просторі; 3) стимуляційна (впливає на мотиваційні засади соціальної 
активності людей); 4) кореляційна (уточнює чи оновлює окремі 
параметри перелічених вище видів знань). 

Важливим показником в плані формування індивідуальної 
інформаційної культури є міра опанування інформаційних ресурсів 
суспільства. В. А. Виноградов пише із цього приводу: «Розподіл 
інформаційних ресурсів між різними державами становить глобальну 
проблему в тій же мірі, що і світові розподіли продовольчих та 
енергетичних ресурсів» [3, 152]. Наразі співвідношення потоків 
інформаційного обміну, скерованих від розвинених країн до тих, що 
розвиваються, і навпаки, становить 100 : 1. Ситуація, що складається з 
інформацією, була усвідомлена як глобальна проблема, що має 
загальнолюдський характер і стосується інтересів кожної людини і 
кожної соціальної групи.  
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Розкриваючи функції соціальної комунікації, дослідники цього 
феномену аналізують її моделі, які демонструють механізм 
функціонування соціальної комунікації у соціальному просторі і, 
відповідно, акцентують увагу на тому, як здійснюється 
комунікативний процес [6, 36-37]. До таких моделей відносять 
передусім лінійну модель Г. Лассуела, удосконалений варіант 
означеної моделі, розроблений Шенноном-Уівером і інтерактивну 
модель У. Шрамма. Практика комунікативного моделювання 
продовжує розвиватися, що значною мірою обумовлено актуалізацією 
таких видів діяльності, як зв’язки з громадськістю і реклама.  

Кажучи про функції і призначення соціальної комунікації в 
масштабах соцієтальної системи, важливо звернути увагу на тезу 
А. Рунова про те, що «соціальна комунікація, в широкому розумінні 
цього терміну, не є якимось окремим підрозділом, інститутом 
суспільства, адже природа будь-якого суспільства комунікативна по 
своїй суті, суспільство формується і розвивається на основі 
комунікативних відносин» [9]. З цього випливає, що особлива 
комунікативна роль у соціальних системах і їх підсистемах 
відводиться інформаційним структурам, а отже, і формуванню 
сучасної інформаційної культури.  

Можна виокремити дві особливості інформаційної взаємодії 
людини з навколишнім світом: інформаційна взаємодія набуває усе 
більш агресивного характеру; функція обміну інформацією перестає 
бути прерогативою інформаційної взаємодії і відіграє незначну роль. 
Це обумовлено тим, що відомості про навколишній світ ми отримуємо 
більше з інших джерел, ніж з прямих контактів з іншими людьми. 
Зокрема, це газети, книги;різні види мистецтва, у тому числі і театр; 
радіо; телефон; телеграф; телебачення. Останнє у другій половині XX 
століття перехопило ініціативу у вихованні, формуванні поглядів, 
моделей поведінки, суспільної думки. Телебачення утверджує мораль і 
зразки соціальних і міжособистісних комунікацій; значною мірою 
сприяє скороченню прямих соціальних комунікацій; персональні 
комп’ютери принесли в життя суспільства такі інформаційні канали, 
як електронна пошта, комп’ютерні мережі регіонального і глобального 
порядку. Це змінило структуру суспільства і виявило необхідність 
впровадження нового рівня інформаційної культури людини. У 
ситуації втрати ролі звичних ЗМІ активізуються неформальні джерела 
і канали. Інформація, зазнаючи в такому каналі дію різного роду 
шумів, доходить до споживача в спотвореному вигляді. Чутки є 
формою передачі соціально значимої інформації в суспільстві. Вони є, 
з одного боку, інформаційним каналом, з іншого – різновидом масової 
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інформації, що виникає в умовах аксіологічного вакууму, 
спричиненого перш за все дефіцитом офіційної інформації. 

Слід підкреслити, що в інформаційній взаємодії існує також 
інформаційний бар’єр, який, на думку Т. Шибутані, проявляється 
значною мірою у кризових ситуаціях, оскільки люди частіше, ніж 
зазвичай, схильні виходити на міжособистісні контакти, а це означає, 
що спілкування стає більш цінним: саме при спілкуванні на рівні 
відчуттів люди починають краще розуміти один одного [11]. Якщо є 
реальна причина втрати або спотворення інформації, то йдеться про 
інформаційний бар’єр. У цьому контексті утвердження і повновартісне 
функціонування національного інформаційного простору є запорукою 
конституювання української ідентичності й державної безпеки [7, 19]. 

Інформаційна культура як складова частина духовної культури 
соціуму є сукупністю усіх видів інформаційно-комунікативної 
діяльності. Інформаційна культура суспільства спирається на 
залучення людини до найсучасніших засобів інформації і комунікації. 
Основою інформаційної культури особистості є знання про оточуюче 
інформаційне середовище, закони його функціонування та розвитку, а 
також вміння орієнтуватися в безмежних потоках інформації. 
Інформаційна культура закріплюється у матеріальних і духовних 
цінностях, знакових системах, найновіших інформаційних технологіях, 
акумулюючи в них знання, сенси, здібності. У вузькому розумінні 
термін «інформаційна культура» – це насамперед система 
інформаційної освіти й виховання як специфічний спосіб наслідування 
суспільних здобутків людства з метою соціалізації особистості, її 
всебічного розвитку, професійної підготовки. Основою її 
функціонування є розвинене інформаційне виробництво, досконала 
система соціальної комунікації. 

Інформаційна культура має складну структуру: її ядро складається 
з найголовніших соціокультурних цінностей, норм інформаційної 
діяльності, способів використання інформації, релігійно-духовних 
настанов і способів реагування на інші види культури. Інформація 
акумулюється й реалізується в усній мові, в писемності, в культурних 
пам’ятках, у творах мистецтва, літературі, живописі, театрі, кіно, у 
зразках загальноприйнятої діяльності. Ядро інформаційної культури 
оточене особливим «захисним полем», котре утворюється із системи 
повсякденної інформаційно-комунікативної діяльності людини, 
різноманітних соціальних і культурних інститутів, типів 
інституціоналізованої політичної, економічної та інших видів 
діяльності. 
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Вагомим підґрунтям формування інформаційної культури слугує 
інформаційна взаємодія, основу якої становлять інформаційні ресурси, 
а також інформаційні процеси. Останні відбуваються між учасниками 
інформаційного поля з приводу виробництва, передачі та споживання 
інформації. Частота такої взаємодії залежить від багатьох чинників, 
зокрема від наявності інформаційних потреб, інформаційних 
стимуляторів та інформаційних бар’єрів. Інформаційні процеси є 
результатом роботи інформаційних систем, які, в свою чергу, 
розділяються на: інформаційну систему людини; інформаційну 
систему людей, що спілкуються; інформаційну систему людства. 

Кожен з учасників інформаційної взаємодії визначає своє 
інформаційне поле, яке позначає його тезаурусом. Інформаційна 
система спілкування двох чи більшої кількості осіб, що спілкуються, є 
комунікаційним процесом обміну інформацією, в ході якого 
змінюється зміст знання хоч би одного з учасників спілкування. «Лише 
у спілкуванні людина проявляє себе як особа, неможливо уявити собі 
людину поза спілкуванням, хоч би з самою собою», – відзначає 
Г. Г. Воробйов у праці «Твоя інформаційна культура» [4, 238]. 

Суспільна практика сьогодні підтверджує висновки теоретичних 
досліджень ролі комунікаційного процесу у функціонування 
інформаційного суспільства, зокрема, концепції Н. Лумана, який 
вважав комунікацію сутнісною характеристикою самого суспільства, 
стверджуючи, що «людські відносини, та і саме суспільне життя 
неможливе без комунікації» [8, 27]. 

Характерною рисою сучасного комунікативного дискурсу є 
переважний акцент на міжособистісній, внутрішньогруповій, 
міжгруповій взаємодії, в той час як змісту соціальної комунікації не 
надається достатньої уваги. Саме тому аналіз змістовного компоненту 
процесу соціальної комунікації і її впливу на формування 
інформаційної культури є актуальним дослідницьким завданням.  

Проблема входження України в глобальний інформаційний 
простір сьогодні активно дискутується. Передовсім йдеться про 
Інтернет-комунікації та їх вплив на формування інформаційної 
культури. Інтернет в Україні (на відміну від розвинутих європейських 
країн) поки що розвивається не так стрімко, розширення українського 
сегменту Всесвітньої мережі йде повільно. Інтернет ще не став 
визначальним джерелом інформації для громадян нашої держави, хоча 
спостерігаються деякі зрушення в розвитку мережі Інтернет в Україні 
та неухильне зростання рівня комп’ютерної грамотності основної маси 
громадян. За статистичними даними Держкомстату та 
Держкомінформатизації, зафіксовано тенденцію зростання кількості 
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активних користувачів мережі в України: у 2001 році ця кількість 
складала близько 230-250 тисяч або 0,5 % всього населення, а станом 
на жовтень 2003 року становила 3,5 млн. або 7 % населення України, а 
станом на липень 2008 року налічувала близько 8 млн. осіб або 17,4 % 
населення України [1, 54]. 

Аналізуючи вплив Інтернет комунікацій на формування сучасної 
інформаційної культури, слід акцентувати увагу на те, що важливими 
характеристиками означених комунікацій вважаються фізична 
непредставленість партнерів по комунікації, обмежені можливості 
використання невербальної інформації, можливість відстрочених 
реакцій на звернення. Ці особливості ґрунтуються на віртуальному 
характері Інтернет комунікацій. Вони дозволяють користувачеві 
експериментувати із власною ідентичністю, створюючи «віртуальні 
особистості», які часто відрізняються і від персональної ідентичності, і 
від реальної самопрезентації користувачів.  

Аналіз інформаційної культури в контексті впливу на неї 
соціальної комунікації дав нам змогу пояснити специфіку 
комунікаційних процесів в історично визначеній соціокультурній 
системі. Соціоцентричність комунікації виявляється в діалоговій 
комплексності, консенсуальності соціокультурної взаємодії, що 
досягається через посередництво обміну смислами між соціальними 
суб’єктами, що являють собою людиновимірні системи, які 
саморозвиваються.  

Специфіка формування інформаційної культури в актуальному 
просторі і часі зумовлена особливостями інформаційного суспільства: 
демасифікація масових комунікацій, мережеве мислення, 
віртуальність, образність. Інформаційна культура як результат 
сингресивної взаємодії смислоутворювальних суб’єктів визначається 
як інтегральний феномен, який має не тільки соцієтальний, а й 
індивідуальний рівень функціонування [5]. 

Розвиток інформаційної культури зумовлений розвитком 
діалогічного суспільного інтелекту. Чим вище суспільний інтелект, 
тим на більш високому рівні знаходиться інформаційна культура.  

 Цілеспрямовані зусилля суспільства й держави щодо розвитку 
інформаційної культури населення є обов’язковими при просуванні по 
шляху інформаційного суспільства. Інформаційна культура включає в 
себе більше, ніж проста сукупність навичок технічного оброблення 
інформації за допомогою комп’ютера чи телекомунікаційних засобів. 
Культурна (у широкому розумінні) людина повинна вміти оцінювати 
отримувану інформацію якісно, розуміти її корисність і достовірність. 
Проаналізувавши соціальну комунікацію як фактор розвитку 
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інформаційної культури, слід відзначити, що остання впливає не 
тільки на буття людини і суспільства, а й на свідомість як соціуму, так 
і індивіда. Зміни в соціокульурному просторі інформаційного 
суспільства відбуваються в історично стиснутих рамках, на очах 
одного покоління. Одночасно з перетвореннями в соціальній та 
економічній структурі становлення інформаційного суспільства 
здійснюється сильний соціальний, психологічний, культурний вплив 
на особистість. 

Для свідомості людини епохи інформаційного суспільства 
характерним є те, що формування особистості відбувається при 
підвищенні можливості реалізації індивідуальності, але при зниженні 
устремління до ідентичності. Людина не відчуває особливої потреби в 
ідентичності в умовах інформаційного суспільства, де важливіше 
вміти користуватися засобами технологізації та інформатизації, ніж 
мати чітке усвідомлення своєї ідентичності, приналежності до певної 
спільноти людей. Людина інформаційної епохи – це космополіт, у 
будь-який момент здатний виявити свою індивідуальність.  

Соціальна комунікація закріплює у вигляді системи символів і 
знаків мовленнєвого вираження культурне і суспільне значення 
інформації і створює особливий семіотичний простір, який виступає 
найважливішою умовою активної взаємодії людей. Завдяки цьому 
відбувається фіксація, збереження і передача загальнолюдських 
цінностей і принципів, які стають умовою цілеспрямованої діяльності 
людей спочатку на рівні свідомості, а згодом на практичному рівні.  
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Коноваленко Н. В. Социальная коммуникация как фактор современной 
информационной культуры: теоретико-методологический контекст. 

В статье проанализирован теоретико-методологический контекст 
социальной коммуникации, которая рассматривается с разных 
парадигмальных позиций и определяется как фактор современной 
информационной культуры. 
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Konovalenko N. V. Social communication as a factor in modern information 
culture: theoretical and methodological context. 

The paper analyzes the theoretical and methodological context of social 
communication, which is considered a different paradigmatic positions and 
defined as the quotient of modern information culture. 

Keywords: social communication, models of social communication, 
information, modern information culture, information space, communication. 
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Москалик Г. Ф. 

РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
ГРОМАДЯН ЯК ПРОБЛЕМА ВІТЧИЗНЯНОЇ  

БЕЗПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ 

Одним з важливих факторів розбудови нової національної теоретичної 
моделі й реальної практики безперервної освіти є інформаційна 
інноваційність. Це зумовлює необхідність запровадження такої безперервної 
освіти та освіти дорослих, яка була б ефективною в умовах інтенсифікації і 
прискорення інформаційно-комунікаційних процесів. Тому під час формування 
теоретичної моделі безперервної освіти та освіти дорослих першочергова 
увага має бути звернена на визначеність змісту і напрямів розвитку такої 
освіти, й насамперед на її функціонування в умовах будівництва 
інформаційного суспільства. Інформаційно-технологічні засади розгортання 
такого суспільства передбачають постійне зростання інформаційної 
компетентності громадян та їх кваліфікаційних компетенцій. Водночас 
задоволення компетентнісних вимог споживачів освітніх послуг є можливим 
лише за умов активного використання новітніх інформаційно-інтерактивних 
навчально-інноваційних технологій. 

Ключові слова: освіта, безперервна освіта, освіта дорослих, 
інформаційна компетентність. 

Відставання у сфері інформаційних компетентностей 
національного людського капіталу сьогодні є неприпустимим для 
країни, яка прагне скласти конкуренцію основним суб’єктам світового 
економічного і соціального розвитку. В України ж таке відставання 
наявне, чому сприяють і різноманітні фактори, що перешкоджають 
ефективному розвиткові національної системи безперервної освіти. «В 
Україні існує немало перешкод розвитку навчання впродовж життя: 
нестача ресурсів через обмежену підтримку з боку держави; 
недостатність зв’язку між освітою і ринком праці і слабкий розвиток 
соціального партнерства; нестача навиків і знань у викладачів, 
викликана браком ресурсів для підвищення їх кваліфікації. Мережа 
міжнародних освітніх фондів, що існує в Україні сьогодні, може лише 
частково допомогти в реалізації освітніх потреб різних груп 
населення» [1, 617]. Дійсно, тільки докладання цілеспрямованих 
зусиль держави і громадянського суспільства може сприяти 
формування нової, інноваційно-орієнтованої національної концепції та 
практичної філософії безперервної освіти і освіти дорослих, однією з 
основ якої має стати всілякий розвиток інформаційної компетентності 
українського населення. 
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Підвищення такої компетентності необхідно в сучасних умовах 
гіперінтенсифікації інформаційно-комунікативних процесів, що 
призводить як до надмірної заінформатизованості особистісного 
простору кожної людини, так і до важливості розвитку інформаційної 
культури і компетентності кожного професіонала. «Доросла людина як 
ніхто інший розуміє, що жодна інформація не виховує, не вчить 
мислити, не забезпечує вміння спілкуватися і поважати точку зору 
співбесідника. Надлишок інформації призводить до обездуховлення. 
Потрібно навчитись протистояти агресивному нав’язуванню чиїхось 
поглядів, вибирати у потоці інформації своє, відповідне власному 
світовідчуттю. Здатність протистояти натиску інформації можна 
розвинути у будь-якої особистості впродовж тривалого часу і доволі 
важким шляхом. Процес формування інформаційної культури дорослої 
людини є складним і суперечливим, він повинен спиратися на 
психолого-педагогічні особливості навчання саме цієї вікової групи. 
Адже навчання дорослих суттєво відрізняється тим, що в них немає 
вільного часу, натомість є сім’я, бізнес, робота, життєві проблеми, 
нагальні обов’язки. Навчання дорослих зумовлене якоюсь конкретною 
метою, потребою, воно мотивоване, свідоме, часто межує з 
самоосвітою. Дорослі від результатів навчання прагнуть якнайшвидше 
отримати практичну віддачу» [2, 90]. Такі особливості навчання 
дорослих дозволяють, використовуючи адекватні мотиваційно-
заохочувальні інструменти, досягати високого рівня ефективності 
щодо розвитку інформаційних компетенцій та комунікативної 
культури. Враховуючи це, освіта дорослих є сьогодні ключовим 
елементом реально-практичної модернізації інформаційної культури 
широких мас населення нашої країни. 

Неможливо уявити сучасного конкурентоспроможного фахівця, 
що прагне досягти успіху в певній галузі соціального функціонування, 
який би не прагнув до вдосконалення своїх професійно-інформаційних 
компетентностей. Такий попит визначає потребу побудови моделі 
безперервної освіти та освіти дорослих, які б відповідали на виклики 
сучасних інформаційно-комунікативних процесів, що постійно 
інтенсифікуються та прискорюються. «З метою реалізації стратегії 
підготовки фахівців майбутнього нашій державі необхідно: 
1) продовжити розвивати інтеграцію України в світовий 
інформаційний та освітній простори з метою співпраці та перейняття 
досвіду інноваційного розвитку освіти тих держав, які досягли значних 
успіхів у цьому процесі; 2) інтенсифікувати використання ІКТ та 
застосування інтерактивних методів навчання, а також стимулювати 
тих осіб, які досягли значних успіхів в запровадженні інноваційних 
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складових в навчальний процес; 3) спростити систему здобуття 
наукових ступенів та спонукати молодь, а особливо студентів, до 
науково-дослідної діяльності не тільки під час навчання в університеті, 
але й по його закінченні» [3, 141]. Такі заходи, з нашої точки зору, 
сприятимуть значному підвищенню інформаційної культури суб’єктів 
освіти дорослих, а також стимулюватимуть фахівців різних галузей до 
постійного вдосконалення власного інноваційно-комунікативного 
мислення та професійно-інформаційних компетентностей. 

Окрім того, навчання дорослих характеризується тим, що вони на 
високому рівні усвідомлення і мотивації здатні протистояти 
негативним ефектам заінформатизованості тієї чи іншої сфери 
навчання або професійної діяльності. Суб’єкт освіти дорослих здатен 
ефективніше обробляти інформацію, адже «розвиток особистості 
дорослого в процесі навчання відбувається, якщо знання та вміння є: 
особистісно значущими, враховують нові досягнення науки, можуть 
бути застосовані в предметно практичній діяльності, мають 
інтегрований зміст» [4, 17]. Виходячи з цього, визначаються такі 
основні андрагогічні підходи: пріоритет самостійності навчання; 
принцип спільної діяльності, принцип опори на досвід тих, хто 
навчається;індивідуалізація навчання; системність навчання; 
контекстність навчання; принцип актуалізації результатів навчання; 
принцип елективності навчання; принцип розвитку освітніх потреб; 
принцип усвідомлення навчання [5, 34]. Застосування таких підходів 
сприяє тому, що комунікативні здатності людини, які є в інформаційну 
добу розвитку цивілізації чи не найголовнішими, розвиваються 
активно і цілеспрямовано, тобто особистісно і професійно орієнтовано, 
що дозволяє досягати значних ефектів у підвищенні інформаційної 
культури та особистісно-фахових компетенцій спеціаліста. 

Підкресливши необхідність для сучасного спеціаліста постійного 
підвищення своїх інформаційно-комунікативних компетентностей, 
звернемо увагу на те, що при формуванні теоретичної моделі та 
реальної практики філософії безперервної освіти та освіти дорослих 
важливо звертати першочергову увагу на визначеність змісту та 
напрямів розвитку освіти дорослих потребами практики, а саме − 
розвитком інформаційно-комунікативного суспільства. сучасне 
інформаційне суспільство ставить перед людиною, громадою, 
державою таке різноманіття завдань в будь-якій сфері соціального 
функціонування, що можна вирішувати лише на комплексній основі. 
Так, виокремимо ціляй ряд основних напрямів розвитку освіти 
дорослих: розвиток правової основи освіти дорослих; формування 
національної державно-суспільної системи керування освітою 
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дорослих; розширення доступності загальної та професійної освіти, а 
також реалізації інших освітніх програм для різних груп населення, в 
т. ч. безробітних, осіб з обмеженими можливостями, мігрантів, осіб, 
що відбувають покарання в місцях позбавлення волі, пенсіонерів; 
активізацію просвітницької діяльності, спрямованої на підвищення 
загальної культури й соціальної активності населення шляхом 
поширення наукових знань і досягнень культури; поліпшення умов і 
якості навчання дорослих: створення умов для вираження потреб 
людини у навчанні; забезпечення доступності та якості; відкриття 
шкіл, коледжів і університетів для дорослих, які навчаються; 
поліпшення умов для професійного розвитку фахівців з освіти 
дорослих: сприяння розвитку освіти дорослих, орієнтованої на 
практичну діяльність; сприяння розвитку наукових досліджень із 
навчання дорослих; навчання дорослих у зв’язку з проблемами 
довкілля, охорони здоров’я й народонаселення; навчання дорослих 
через надання їм суттєвих можливостей для доступу до всіх 
культурних установ, засобів масової комунікації та нових 
інформаційних технологій, зокрема розвиток взаємодії з новими 
інформаційними технологіями навчанням дорослих, сприяння 
справедливому використанню інтелектуальної власності, формування 
системи підготовки кадрів для освіти дорослих, удосконалення 
фінансування освіти дорослих, розвиток механізму координації 
діяльності держав-учасниць співдружності в сфері освіти дорослих, 
зміцнення міжнародного співробітництва [6, 40]. Складний комплекс 
змістовних і організаційних, соціально-громадських і державно-
правових напрямів становлення і розвитку національної системи 
освіти дорослих є необхідною умовою адаптації української системи 
безперервної освіти до тих викликів, які постають перед кожним з нас 
та суспільством в цілому через гіперактивний розвиток 
глобалізаційних інформаційно-комунікативних процесів. 

Водночас новий інформаційно-технологічний цивілізаційний 
ландшафт не лише створює нові складнощі для професійного 
саморозвитку особистості, але й вдосконалює інформаційні засоби 
спрощення набуття нових кваліфікаційних компетенцій. Так, при 
перетворенні наявної системи підвищення кваліфікації в нашій країні 
безумовною необхідністю є якнайширша інформатизація сфери освіти 
дорослих. «З метою належної організації навчального процесу 
підготовки, підвищення кваліфікації працівників у системі 
післядипломної освіти, розроблення єдиних підходів до змісту та форм 
проведення навчання доцільно організовувати навчання з урахуванням 
можливостей сучасних інформаційних технологій, що спрямоване на 
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формування освіченої, гармонійно розвиненої особистості, яка здатна 
постійно оновлювати свої професійні знання та швидко адаптуватися 
до змін і розвитку відносин у сфері професійної діяльності в сучасних 
умовах.  

Такий підхід покликаний забезпечувати: 1) розроблення та 
використання в навчальному процесі навчальних програм, що 
враховують новітні досягнення світової і вітчизняної науки, з одного 
боку, й потреби практики у сфері професійної діяльності – з іншого; 
2) організацію і проведення всіх видів занять з урахуванням 
андрагогічних засад підготовки на основі передових методик, що 
ефективно забезпечують набуття професійних знань, умінь та навичок; 
3) відповідність одержаних знань потребам сучасного стану й розвитку 
суспільства; 4) набуття знань в обсязі та на рівні, що забезпечують 
ефективну діяльність особи у сфері обраної спеціалізації; 
5) оволодіння уміннями та навичками ефективно застосовувати набуті 
в процесі навчання теоретичні знання та практичні навички в 
повсякденній професійній діяльності» [7, 30]. Таким чином, тільки 
освіта, а особливо освіта дорослих, що якнайповніше використовує 
потенціал сучасної інформаційної техносфери, здатна реально 
підготувати та адаптувати сучасного спеціаліста до нових вимог 
соціокультурної практики, а саме до швидкоплинного і динамічного 
розвитку інформаційно-комунікативного суспільства. 

При формуванні факторів, що визначають зміст та напрями 
інформаційно-практичного розвитку національної системи освіти 
дорослих, необхідно також враховувати специфічні характеристики 
притаманні саме цьому видові навчально-педагогічної діяльності. 
Провідними ознаками освіти дорослих в умовах сучасної 
інформаційно-комунікативної цивілізації, з нашої точки зору, є такі: 
«тому, хто навчається, належить провідна роль у процесі свого 
навчання; дорослий, який навчається, прагне до самореалізації, до 
самостійності, до самоврядування й усвідомлює себе таким; дорослий, 
який навчається, володіє життєвим (побутовим, соціальним, 
професійним) досвідом, який може ним використовуватися як важливе 
джерело навчання для самого себе, так і його колег; доросла людина 
навчається для рішення важливої життєвої проблеми й досягнення 
конкретної мети; дорослий, який навчається, розраховує на 
невідкладне використання отриманих у ході навчання умінь, навичок, 
знань та якостей; навчальна діяльність дорослого, який навчається, в 
значній мірі детермінується тимчасовими, просторовими, побутовими, 
професійними, соціальними факторами, які або обмежують, або 
сприяють процесу навчання; процес навчання дорослого, який 
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навчається, організований у вигляді спільної діяльності того, хто 
навчається, і того, хто вчить, на всіх його етапах планування, 
реалізації, оцінювання і, певною мірою, корекції» [8, 8]. Як бачимо, 
змістовність та спрямованість освіти дорослих в інформаційно-
комунікативному суспільстві відзначається великою різноманітністю, 
що, водночас, не заважає виокремленню основної тенденції в розвитку 
цього сегменту освітньої системи, а саме − чіткої орієнтації на 
особистісно орієнтовані інноваційно-інформаційні технології навчання 
та розвитку і набуття нових професійно-особистісних 
компетентностей. 

Підсумовуючи аналіз проблеми визначеності змісту та напрямів 
розвитку безперервної освіти України в умовах інформаційної 
цивілізації, виокремимо такі напрями розвитку національної системи 
освіти дорослих, зумовлені потребами практики швидкозмінного 
інформаційного суспільства: 

- сприяння ініціативності і активності всіх суб’єктів навчального 
процесу в системі освіти дорослих; 

- досягнення максимальної інтеграції, диференціації змісту 
навчання дорослих та професійної діяльності слухачів відповідно до 
освітньо-професійних програм і вимог освітньо-кваліфікаційних 
характеристик до посад; 

- поглиблення змісту навчальної інформації, раціонального її 
ущільнення; 

- впровадження педагогічного моніторингу, діагностики, корекції 
та індивідуалізації навчання; 

- поєднання традиційних і новітніх методів підвищення 
кваліфікації та застосування інноваційних технологій навчання; 

- забезпечення базового рівня інформаційної культури науково-
методичних працівників інститутів та слухачів курсів підвищення 
кваліфікації, необхідного для роботи в очно-дистанційному режимі; 

- створення умов для опанування нового змісту, нових 
педагогічних та професійно-інноваційних технологій; 

- прогнозування розвитку ринку освітніх послуг для дорослих в 
різних регіонах; 

- розвиток гнучкості та оперативності освіти дорослих, швидкого 
реагування на динамічну соціально-економічну і освітню ситуацію; 

- впровадження інтерактивних методів навчання дорослих; 
- актуалізація творчого потенціалу всіх суб’єктів системи освіти 

дорослих в умовах інформаційного суспільства; 
- технологічне оновлення підвищення кваліфікації та освіти 

дорослих, зокрема, адаптація, розробка та впровадження 
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перспективних інформаційних технологій, створення та актуалізація 
відповідних банків та баз цих; 

- проведення навчального процесу на основі сучасних освітніх 
технологій та впровадження активних методів і технічних засобів 
навчання, контролю рівня задоволення потреб працівників у 
підвищенні власної професійної майстерності [9, 70-71]. 

Таким чином, концептуально-теоретична модель та реальна 
практика філософії безперервної освіти та освіти дорослих в сучасних 
українських умовах має ґрунтуватися на використанні всього 
доступного комплексу застосування інформаційних та інноваційно-
технологічних засобів навчання та підвищення кваліфікації, що є 
необхідною умовою відповіді на виклики швидкого розвитку 
інформаційно-комунікативного суспільства та інформаційно-знакової 
цивілізації. 

Ще однією умовою формування концептуально-теоретичної 
моделі та розвитку реальної практики філософії безперервної освіти та 
освіти дорослих в Україні є диверсифіковане інституційно-
організаційне забезпечення. У зв’язку з цим надзвичайно 
актуалізується необхідність створення мережі навчальних закладів для 
реалізації освіти дорослих. Особливо ця проблема загострюється у 
зв’язку з постійним зростанням попиту на отримання якісних послуг 
освіти дорослих. «Попит на здобуття і вдосконалення освіти постійно 
зростає, а здатність результативно навчатися стає виключно важливою 
особистісною й соціальною цінністю, а отже розвиток системи 
безперервної освіти стає реальним пріоритетом державної освітньої 
політики, розвитку в людей ключової компетентності – здатності 
навчатися впродовж життя. У зв’язку зі створенням безперервної 
освіти як системи кожна її ланка має діяти як складова в режимі 
наступності, доступності і розвитку» [10, 60]. Враховуючи це, 
концептуально-теоретична модель становлення національної системи 
освіти дорослих має містити в якості складового елементу створення 
розгалуженої організаційно-інституціональної структури, покликаної 
якнайповніше реалізувати завдання безперервної освіти на практиці. 

Необхідно пам’ятати, що навіть за умови найглибшого 
усвідомлення важливості безперервної освіти та освіти дорослих вони 
можуть не досягати свої цілей, якщо й надалі в цих сегментах 
національної системи освіти спостерігатиметься наявний сьогодні брак 
інституціоналізації. «Загрозою для ефективної безперервної освіти 
може стати брак інституціоналізації: якщо така освіта стає масовою, 
потрібно створити структуру підготовки її працівників, структури 
інформації, прийняття й висунення осіб, що користуються такою 
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освітою; належить також створити і систему контролю. Неминучою 
стає поступова інституалізація, яка повинна протистояти некерованій 
динаміці, наявній уже в самому понятті безперервної освіти» [11, 365]. 
Враховуючи це, необхідність створення мережі навчальних закладів 
для реалізації освіти дорослих має бути одним з ключових пріоритетів 
концептуально-теоретичної моделі формування і розвитку 
національної системи безперервної освіти і освіти дорослих. Тільки 
формування розгалуженої мережі таких закладів дозволить 
забезпечити постійно зростаючий попит на послуги підвищення 
кваліфікації та освіти дорослих. 

Специфіка сучасної української пострадянської системи 
підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів дозволяє, на 
нашу думку, використати наявні заклади підвищення кваліфікації в 
якості матеріально-організаційного базису подальшого розвитку 
національної системи освіти дорослих. «Історія інститутів підвищення 
кваліфікації в нашій країні налічує понад півстоліття ще з радянських 
часів, проте у вигляді системи вони сформувалися наприкінці 60-х 
років, коли були створені перші інститути підвищення кваліфікації 
керівних працівників і фахівців, загальне методичне керівництво 
якими було покладено на колишнє Міністерство вищої і середньої 
спеціальної освіти СРСР. Крім інститутів, сьогодні існують різні 
відомчі курси й факультети підвищення кваліфікації. Декілька десятків 
років виявилося цілком достатнім для формування організаційної 
структури процесу підвищення кваліфікації в рамках безперервної 
освіти» [12, 23]. Таким чином, в Україні сьогодні існує безліч 
організацій та інституцій, які інерційно надають послуги підвищення 
кваліфікації за радянським прикладом. Важливо сьогодні 
систематизувати, інтегрувати ці заклади в єдину національну систему 
освіти дорослих, при цьому реформуючи змістовні і організаційні 
форми їх діяльності на ґрунті інноваційно-гуманістичних та 
інформаційно-технологічних засад. 

Ще одним ефективним засобом організаційно-інституціонального 
розвитку освіти дорослих в Україні є, на нашу думку, розвиток 
державно-громадського управління мережею закладів, що здійснюють 
надання послуг по освіті дорослих. Сфера освіти дорослих повинна 
мати державно-суспільний характер і поєднувати в собі усі види й 
форми навчання дорослих на всіх рівнях як державної, так і суспільної 
сфер формальної (організованого в стінах навчальних закладів і 
такого, що веде до одержання визнаного документа про освіту) і 
неформальної (організованого в стінах не власне навчальних закладів і 
не обов’язково закінчується видачею визнаного документа) освіти. 
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Мета створення такої підсистеми – не тотальне й тверде керування з 
боку держави, а підтримка державними владними структурами 
розвитку освіти дорослих у всьому різноманітті його видів і форм. 
«Основними рисами цієї сфери повинні бути: державно-суспільний 
характер; тісні зв’язки з іншими підсистемами системи безперервної 
освіти; базування на теорії навчання дорослих (андрагогіці); розвиток 
ринку освітніх послуг; розвиток і сполучення різних форм керування 
(законодавчої, адміністративної, економічної, едукологічної); 
наявність спеціально підготовлених кадрів (викладачів, консультантів, 
адміністраторів, тьюторів, творців програм навчання тощо)» [13, 14]. 
Таким чином, проблема необхідності створення мережі навчальних 
закладів для реалізації освіти дорослих містить в собі цілу низку 
завдань, серед яких і впровадження в цих закладах інноваційно-
прогресивних технологій навчання, і всебічна інформатизація таких 
установ, і, що чи не найголовніше, підготовка висококваліфікованих 
навчально-педагогічних кадрів, компетентних насамперед в 
андрагогічній проблематиці. «Досвід навчання дорослих у країнах, де 
цьому питанню приділяється належна увага свідчить, що для їх 
навчання потрібні свої теорії й технології, особливі науково-
теоретичні матеріали, а також фахово підготовлені кадри викладачів, 
консультантів, менеджерів» [14, 34]. Для реалізації таких завдань в 
рамках реальної практичної реалізації національної моделі розвитку 
безперервної освіти і освіти дорослих, насамперед, необхідно, з нашої 
точки зору, забезпечити формування диверсифікованої та поліморфної 
мережі навчальних закладів, діяльність яких буде присвячена 
специфічно і цілеспрямовано освіті дорослих. 

Важливим аспектом формування теоретичної моделі та реальної 
практики філософії безперервної освіти є розробка та впровадження 
технологій освіти дорослих. Вироблення інноваційно-педагогічних 
інструментів, орієнтованих на освіту дорослих, може бути 
визначальним імпульсом реформування цього сегменту освіти в нашій 
країні. «Саме проектуванню технологій освіти дорослих належить 
ключова роль у адаптації системи післядипломної освіти України до 
дидактичного виклику сьогодення, коли з’являється замовлення на 
високоефективні технології навчання дорослих. Проектування 
технологій навчання у системі освіти дорослих – це здійснення цілого 
ряду функцій, тісно пов’язаних зі специфікою дисциплін, що 
викладаються, рівнем підготовки дорослих, складом навчальних груп, 
особливостями конкретних педагогічних ситуацій, інтересами й 
запитами дорослих» [15, 270]. Освіта дорослих вимагає, таким чином, 
особливого навчально-технологічного забезпечення, яке б враховувало 
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як сучасні інформаційно-цивілізаційні та інноваційно-виробничі 
вимоги до тієї чи іншої професії, так і індивідуальні особливості 
кожного суб’єкта процесу підвищення професійної кваліфікації чи 
перепідготовки спеціаліста. 

Технологічна сфера освіти дорослих, враховуючи таку її 
специфіку, має бути максимально демократизованою, особистісно 
орієнтованою, а також інноваційно-прогресивною як щодо фахової 
орієнтації суб’єкта отримання освітніх послуг, так і щодо самих 
якісних ознак цих послуг. Отже, важливими напрямами розробки та 
впровадження технологій освіти дорослих можна виокремити такі: 
«розробка, підтримка, апробація та впровадження технологій вищої та 
післядипломної освіти, зорієнтованих на розвиток особистості людини 
протягом життя; розробка та впровадження різноманітних особистісно 
орієнтованих форм навчання, теоретичне, навчально-методичне, 
організаційне та інформаційне його забезпечення» [16, 109]. 
Формування, таким чином, теоретичної моделі та реальна практика 
філософії безперервної освіти та освіти дорослих в нашій державі має 
ґрунтуватися на застосуванні всього різноманіття технологічних 
засобів, доступних в рамках сучасного інформаційного суспільства. 

Задоволення компетентнісних вимог споживачів послуг освіти 
дорослих сьогодні є можливим лише за умов активного використання 
найновітніших інформаційно-інтерактивних навчально-інноваційних 
технологій. «За умов сучасного стрімкого потоку інформації через 
традиційні засоби освіти дорослих та традиційні технології неможливо 
адаптувати тих, хто прагне до найсучасніших стандартів. Саме тому 
виникає потреба в активізації самопідготовки та консультуванні, де 
домінують інтерактивні технології в навчанні, а для цього потрібні 
відповідні інструменти: підручники для дорослих, посібники тощо» 
[17, 269]. Забезпечення інформаційно-методологічною базою та 
інтерактивними засобами навчання є одним з ключових аспектів 
формування теоретичної моделі та реалізації практичної діяльності в 
сфері розвитку національної системи освіти дорослих. 

Сучасна інформаційна цивілізаційна сфера вимагає від кожного 
спеціаліста динамічної орієнтації у швидкозмінних інформаційно-
комунікативних технологіях, що, в свою чергу, надзвичайно актуалізує 
інформаційно-технологічний аспект освіти дорослих. Отже, однією з 
ключових ознак суб’єкту освіти дорослих має бути «вміння 
проектування технологій освіти дорослих з використанням 
перспективних інноваційних та інформаційних технологій навчання: 
знання можливостей нових інформаційних технологій; уміння 
адаптувати і застосовувати програмні засоби з урахуванням 
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особливостей технологій освіти дорослих» [18, 270]. Тільки за таких 
ознак можна вважати освіту дорослих та сферу підвищення 
професійних кваліфікацій дійсно ефективним сегментом національної 
системи освіти впродовж життя. 

Надзвичайно важливо, що національні заклади освіти дорослих 
якнайактивніше використовували навчальні, методологічні, 
комунікативні можливості сучасних інформаційно-комп’ютерних 
технологій. Можливості комп’ютера дають змогу навчати дорослих і 
на відстані. Основою освітнього процесу при дистанційній формі 
навчання є цілеспрямована і контрольована інтенсивна самостійна 
робота учня, який може навчатися у зручному для себе місці, за 
індивідуальним розкладом, маючи при собі комплект спеціальних 
засобів навчання і узгоджену можливість контакту з викладачем по 
телефону, електронною та звичайною поштою, а також очно. «В 
освітньому процесі дистанційного навчання можуть 
використовуватися такі засоби навчання: електронні видання, 
комп’ютерні навчаючі системи в звичайному та мультимедійному 
варіантах, навчально-інформаційні аудіо- та відеоматеріали, 
лабораторні дистанційні практикуми, тренажери, база цих і знань з 
віддаленим доступом, електронні бібліотеки з віддаленим доступом, 
дидактичні матеріали на основі експертних навчаючих та 
геоінформаційних систем, комп’ютерні мережі. Таким чином, 
використовуючи комп’ютерну техніку, можна активно залучати 
дорослих учнів до навчального процесу, істотно впливаючи на 
мотивацію навчання, розширюючи набори навчальних завдань. У 
викладача з’являється можливість оцінити ефективність розв’язку, у 
тому числі й несподіваного, обраної стратегії та здійснювати 
постійний контроль за правильністю розв’язання. Використання 
комп’ютерної техніки дає змогу перевірити всі відповіді учнів, не 
лише зафіксувати помилку, але й досить точно визначити її характер, 
що допомагає вчасно усунути причину, яка зумовила її появу» [19, 
113]. Оскільки викладач повинен виконувати замовлення дорослих 
учнів − надавати практично спрямовану інформацію, для забезпечення 
якості їх освіти необхідне володіння на високому рівні 
інформаційними технологіями навчання. 
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Москалик Г. Ф. Развитие информационной компетентности граждан 
как проблема отечественной непрерывного образования. 

Одним из важных факторов развития новой национальной 
теоретической модели и реальной практики непрерывного образования 
является информационная инновационность. Это обусловливает 
необходимость введения такой непрерывного образования и образования 
взрослых, которая была бы эффективной в условиях интенсификации и 
ускорения информационно-коммуникационных процессов. Поэтому при 
формировании теоретической модели непрерывного образования и 
образования взрослых первоочередное внимание должно быть обращено на 
определенность содержания и направлений развития такого образования, 
и прежде всего на ее функционирование в условиях строительства 
информационного общества. Информационно-технологические основы 
развертывания такого общества предусматривают постоянный рост 
информационной компетентности граждан и их квалификационных 
компетенций. Одновременно удовольствие компетентностных 
требований потребителей образовательных услуг возможно только при 
условии активного использования новейших информационно-
интерактивных учебно-инновационных технологий. 

Ключевые слова: образование, непрерывное образование, образование 
взрослых, информационная компетентность. 

Moskalik G. F. Development of information competence of citizens as a 
problem of national continuing education. 

One of the important factors in the development of a new national 
theoretical model and the actual practice of continuing education is the 
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information innovation. This necessitates the introduction of such continuing 
education and adult education, which would be effective in the intensification 
and acceleration of information and communication processes. Therefore, the 
formation of a theoretical model of continuing education and adult education, 
priority should be given to the definition of the content and direction of such 
education, and especially its performance in terms of building the information 
society. Information technology deployment bases such company provide 
continuous growth of information competence of citizens and their qualification 
competencies. Simultaneously fun competency requirements of consumers of 
educational services is only possible with the active use of advanced 
information and interactive teaching and innovative technologies. 

Keywords: education, continuing education, adult education, information 
competence. 

Семенюк Н. В. 

ГОЛОВНІ СЕГМЕНТИ ТА СУПЕРЕЧНОСТІ РОЗВИТКУ 
СИСТЕМИ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ 

У статті проаналізована система безперервної освіти у взаємодії 
таких компонентів, як дошкільна освіта, загальна середня освіта, а 
також позашкільна, професійно-технічна, вища і післядипломна освіта; 
автор стверджує, що кожна з цих освітніх ланок має власну специфіку 
розвитку, в той же час, їм притаманні породжені трансформаційними 
процесами суперечності, розв’язання яких потребує пильної уваги як з боку 
держави, так і з боку громадянського суспільства; в Україні має 
впроваджуватися стратегія випереджального розвитку освіти й науки з 
метою забезпечення самоствердження і самореалізації особистості; 
здійсненню цієї мети покликане сприяти неперервність освіти, 
забезпечення спадкоємного розвитку елементів системи, розвиток всіх 
елементів формальної та неформальної освіти. 

Ключові слова: людина, освіта, система освіти, безперервна освіта, 
освіта впродовж життя. 

Система освіти в Україні є єдиним комплексом послідовно 
пов’язаних між собою ланок виховання і навчання: дошкільне 
виховання, загальна середня освіта, позашкільне виховання, 
професійно-технічне навчання, середня спеціальна і вища освіта. Це 
закріплено в Законі України «Про освіту», прийнятому 23 травня 1991 
року, та у змінах і доповненнях від 23 березня 1996 року, де серед 
основних принципів державної політики в галузі освіти визначені такі 
принципи, як доступність для кожного громадянина усіх форм і типів 
освітніх послуг, що надаються державою; рівність умов для повної 
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реалізації кожною людиною її здібностей, таланту, всебічного 
розвитку; гуманізм, демократизм, пріоритетність загальнолюдських 
духовних цінностей; органічний зв’язок зі світовою та національною 
історією, культурою, традиціями; незалежність освіти від політичних 
партій, громадських і релігійних організацій [3]. 

Останнім часом зусилля теоретиків і практиків освіти в різних 
країнах були сконцентровані на таких характеристиках процесу 
навчання людини, як тривалість періоду навчання (весь життєвий 
цикл); чинники, що визначають мотивацію навчання (зміни 
навколишньої дійсності), цілі і задачі навчання; створення мережі 
освітніх послуг, що охоплює всі можливі види і форми навчання 
(формальне, неформальне) [10, 148]. 

Формальне навчання зазвичай надається навчальними закладами 
або організаціями, воно структуроване з погляду цілей та тривалості 
навчання і завершується присудженням свідоцтва про освіту. 
Формальне навчання є цілеспрямованим з погляду того, хто 
навчається. 

Формальна освіта – це державна система нижчої, середньої і вищої 
освіти та підвищення кваліфікації фахівців, що має затверджені 
програми та терміни навчання. Вона відбувається, зазвичай, у 
спеціально створених умовах (закладах) та контролюється державою. 
Існують певні критерії відбору учасників освітнього процесу, 
спеціальні вимоги до підготовки кадрів, що провадять освітню 
діяльність, визначені часові рамки тривалості кожного етапу. 
Навчальні заклади цієї системи надають «освітні кваліфікації» – 
посвідчення, атестати, сертифікати, дипломи, титули, що засвідчують 
здобуття певного рівня знань, умінь, навичок, підтверджене оцінкою, 
що присуджується за загальноприйнятими критеріями. Саме 
посвідчення про здобуття формальної освіти є основною підставою 
для працевлаштування [11, 58]. 

Система безперервної освіти представлена дошкільною освітою, 
загальною середньою освітою, позашкільною, професійно-технічною, 
вищою, післядипломною освітою. Дошкільну освіту здійснюють 
дошкільні навчальні заклади: ясла, ясла-садки, дитячі садки, ясла-
садки компенсуючого типу, будинки дитини, дитячі будинки 
інтернатного типу, ясла-садки сімейного типу, ясла-садки 
комбінованого типу, центри розвитку дитини, дитячі будинки 
сімейного типу [1]. 

У системі безперервної освіти обов’язковою первинною ланкою є 
дошкільна освіта, частка видатків на яку постійно збільшувалась у 
загальному обсязі видатків зведеного бюджету на освіту: з 11,3 % у 
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2006 р. до 12,8 % у 2010 р., оскільки і роль її суттєво зросла із 
запровадженням обов’язкової освіти для дітей старшого дошкільного 
віку. Освітні потреби населення у дошкільній освіті сьогодні не 
можуть бути задоволені у повному обсязі у зв’язку із зменшенням 
обсягів фінансування на початку 90-х років в умовах обмеженості 
бюджетних ресурсів і, відповідно, скороченням мережі та погіршенням 
матеріально-технічного стану функціонуючих закладів. Не вирішують 
проблем і дошкільні навчальні заклади приватної форми власності, 
частка яких у загальній кількості становить лише 2,3 %. Тому 
першочерговим завданням у розвитку дошкільної освіти країни має 
стати розширення джерел фінансування, всебічне стимулювання 
інвестицій, спонсорських внесків юридичних та фізичних осіб і їх 
легалізація та забезпечення ефективності використання коштів на 
функціонування й розвиток дошкільної освіти. 

Своє логічне продовження дошкільна освіта отримує в системі 
загальної середньої освіти. Основним видом закладів, у яких 
здобувається загальна середня освіта, є середня загальноосвітня школа 
трьох ступенів: перший — початкова школа, що забезпечує початкову 
загальну освіту, другий — основна школа, що забезпечує базову 
загальну середню освіту, третій — старша школа, що забезпечує повну 
загальну середню освіту. Для розвитку здібностей, обдарувань і 
талантів дітей створюються профільні класи, спеціалізовані школи, 
гімназії, ліцеї, колегіуми, а також різні типи навчально-виховних 
комплексів, об’єднань. Для здобуття загальної середньої освіти можуть 
створюватися вечірні (змінні) школи, а також класи, групи з очною, 
заочною формами навчання при загальноосвітніх школах [2]. 

Тривалість загальної середньої освіти в багатьох країнах світу 
становить 12 років, а в деяких країнах навіть 13-14 років. Так, система 
загальної освіти в Німеччині складається з таких ступенів: початкова 
школа (4 роки) та середня школа (8-річне реальне училище чи 9-річна 
гімназія). У США система середньої освіти включає початкову 
(елементарну) – 6 років, молодшу – 3 роки та старшу середню школу – 
3 роки. Тривалість британської освіти (разом з дошкільною) – 13 років. 
Структура середньої освіти в Японії включає: початкову школу 
(6 років), неповну середню (3 роки) та повну середню школу (3 роки). 
У Франції учні після 7 або 9 років загальної шкільної освіти 
направляються на професійні курси тривалістю 2–3 роки [6, 287-301]. 

Однак реформування загальної середньої освіти стримується 
труднощами перехідного періоду. У Законі України «Про освіту» 
відображено проблеми, які стосуються загальної середньої освіти. 
Проте ще досі залишається незадовільним стан матеріально-технічного 
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забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів, затримується 
виплата заробітної плати педагогічним працівникам, низька якість 
навчально-виховного процесу. Широка розгалуженість системи, 
велика різноманітність загальноосвітніх навчальних закладів за своїми 
функціями зумовили потребу створення Закону України «Про загальну 
середню освіту», у якому відображено структуру середньої освіти, 
специфіку типів загальноосвітніх навчальних закладів, організацію 
навчально-виховного процесу, права та обов’язки його учасників, 
кадрове забезпечення, функцію державного стандарту освіти, участь у 
громадському управлінні загальною середньою освітою, повноваження 
центральних та місцевих органів виконавчої влади тощо. 

Закон складається з 46 статей, їх поділено на XI розділів, їх зміст 
охоплює всі напрями діяльності навчальних закладів та установ, які 
забезпечують повну загальну середню освіту. У розділі «Організація 
навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах» 
(ст. 12-16) пропонуються нові підходи до збільшення тривалості 
здобуття повної загальної середньої освіти, яка у більшості 
європейських країн складає 12-13 років. Тому обов’язковий термін 
навчання 11 років є мінімально необхідним. Визначено нові терміни 
здобуття повної загальної середньої освіти за формулою 4+4+3. 
Навчальний рік розпочинається 1 вересня і закінчується не пізніше 1 
липня наступного року, тривалість навчального року в закладах І 
ступеня не може бути менше ніж 175 робочих днів, а в закладах II-III 
ступенів — 190 робочих днів без урахування часу на складання заліків 
та випускних іспитів, тривалість яких не може перевищувати трьох 
тижнів. Структура навчального року (за четвертями, півріччями, 
семестрами) та тривалість навчального тижня встановлюється 
загальноосвітнім навчальним закладом за погодженням із відповідним 
органом управління освітою [2; 6; 8].  

Важливою ланкою системи освіти є позашкільна освіта. До 
позашкільних закладів освіти належать палаци, будинки, центри, 
станції дитячої та юнацької творчості, школи мистецтв, студії, 
початкові спеціалізовані мистецькі заклади освіти, бібліотеки, дитячі 
театри, парки, оздоровчі центри та інші заклади [4]. Занедбаність цієї 
ланки, здається, поступово долається. Позашкільні заклади 
повертаються дітям. Відроджується гурткова, творча діяльність. 
Створюються перші осередки підготовки кадрів для позашкільної 
освіти. 

Таку ж вагу має професійно-технічна освіта. Професійно-
технічними закладами освіти є професійно-технічне училище, 
професійно-художнє училище, професійне училище соціальної 
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реабілітації, училище-агрофірма, училище-завод, вище професійне 
училище, навчально-виробничий центр, центр підготовки і 
перепідготовки робітничих кадрів, навчально-курсовий комбінат, інші 
типи закладів, що надають робітничу професію [5]. 

Своєрідною вершиною системи є вища освіта. Вищими закладами 
освіти є технікуми (училище), коледжі, інститути, консерваторії, 
академії, університети. До структури вищої освіти входять освітні 
(неповна вища освіта, базова вища освіта, повна вища освіта) та 
освітньо-кваліфікаційні рівні (молодший спеціаліст, бакалавр, 
спеціаліст, магістр). Нормативний термін навчання за програмою 
підготовки молодшого спеціаліста на основі повної загальної середньої 
освіти становить 2-3 роки, на основі базової загальної середньої освіти 
з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти - 3-4 роки. 
Випускники, які успішно пройшли державну атестацію, отримують 
Диплом молодшого спеціаліста, що надає право на здійснення 
професійної діяльності та право вступу на програму підготовки 
бакалавра. Підготовка бакалаврів здійснюється на основі повної 
загальної середньої освіти. Нормативний термін навчання становить 3-
4 роки і зменшується на один-два роки у випадку навчання на основі 
освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за відповідною 
до напряму підготовки спеціальністю. Випускники, які успішно 
пройшли державну атестацію, отримують Диплом бакалавра, що надає 
право на здійснення професійної діяльності та право вступу на 
програму підготовки спеціаліста або магістра. Нормативний термін 
навчання за програмою підготовки спеціаліста становить 1-1,5 роки на 
основі кваліфікації бакалавра; для спеціаліста медичного, 
ветеринарно-медичного спрямувань – 5-6 років на основі повної 
загальної середньої освіти. Випускники, які успішно пройшли 
державну атестацію, отримують Диплом спеціаліста, що надає право 
на здійснення професійної діяльності та право вступу до магістратури 
або аспірантури. Кваліфікація магістра здобувається на основі 
кваліфікації бакалавра або спеціаліста. Нормативний період 
підготовки магістра становить 1-2 роки. Випускники проходять 
державну атестацію, що включає публічний захист дипломної роботи. 
Особи, які успішно пройшли державну атестацію, отримують Диплом 
магістра, що надає право на здійснення професійної діяльності та 
право вступу до аспірантури [7, 210]. 

Зі здобуттям диплома про вищу освіту зазвичай освіта не 
завершується. Життя потребує її продовження. Це завдання 
покладається на таку ланку, як післядипломна освіта. До закладів 
післядипломної освіти належать академії, інститути (центри) 
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підвищення кваліфікації, перепідготовки, вдосконалення; навчально-
курсові комбінати; підрозділи вищих закладів освіти (філії, 
факультети, відділення та ін.); професійно-технічні заклади освіти; 
відповідні підрозділи в організаціях та на підприємствах. Розвиток 
вітчизняної системи післядипломної освіти відбувався за відомчим 
принципом, що звужувало можливості її концептуального 
обґрунтування та методологічної єдності. 

 Найбільшого поширення набули так звані базово-додатковий та 
професійно-кваліфікаційний. Суть першого полягає в тому, що 
післядипломну освіту розглядали лише як доповнення (і не завжди 
обов’язкове) до базової, тобто вузівської освіти, а другого — в 
необхідності лише професійного та кваліфікаційного вдосконалення 
особистості. І в першому, і в другому випадках з поля зору випадала 
особистість фахівця з її індивідуальними потребами, інтересами, 
життєвими планами, можливостями та здібностями, а головними 
залишалися виробничі інтереси та відповідність «робочої сили» цим 
інтересам. 

Такі уявлення про післядипломну освіту були закономірними за 
певних соціально-політичних умов, коли декларативне визнання 
пріоритету особистості фактично оберталося її суспільним 
нівелюванням. Але інертність і досі зумовлює наявність стійких 
стереотипів, застарілих підходів, що межують з інноваційними. 
Звільнитися від цих стереотипів буває дуже важко, що в цілому 
сповільнює темпи прогресивного розвитку вітчизняної системи 
післядипломної освіти, а отже, і темпи підвищення її ефективності в 
сучасних умовах, що змінилися. 

Основними підходами до освіти дорослих є традиційні, запозичені 
з педагогіки середньої та вищої школи. Пріоритетними завданнями цієї 
специфічної ланки освіти залишаються надання фахівцям певної суми 
знань та формування вмінь і навичок у межах кваліфікаційних 
характеристик, вимог до фаху, різних професійних стандартів тощо. 
Навчальні плани та програми складаються на основі узагальнених 
суспільних потреб, не виходячи з потреб конкретної особистості. 
Розвиток загальної культури фахівця, його суб’єктивної сфери і 
стимулювання притаманних людині прагнень до самоактуалізації та 
самоздійснення відсуваються, принаймні, на другий або й третій план. 

У процесі навчання фахівець є пасивним об’єктом, його навчання 
повністю перебуває в руках компетентних викладачів. 
Результативність навчання визначають ступенем оволодіння певним 
обсягом знань та наявністю певних умінь і навичок, які в подальшій 
практичній діяльності, може статися, не знадобляться і залишаться, так 



Філософія  

 

 81 

би мовити, не затребуваним скарбом. Серйозною вадою традиційних 
підходів до післядипломної освіти є нехтування особливостями освіти 
дорослих, зокрема такою особливістю, що для дорослої людини 
процес навчання перестає бути провідною діяльністю, на відміну від 
учня або студента [9, 12]. 

Додаткову освіту, поєднану з самостійною дослідницькою 
діяльністю, людина здобуває через навчання в аспірантурі та 
докторантурі. Термін навчання в аспірантурі з відривом від 
виробництва не перевищує трьох років, а без відриву від виробництва - 
чотирьох років. (Постанова від 1 березня 1999 р. Про затвердження 
Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів). 
Термін перебування в докторантурі на загальних підставах не 
перевищує трьох років. До терміну перебування в докторантурі не 
включається період хвороби (тривалістю понад один місяць), 
знаходження у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, по догляду 
за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а також відсутність з 
інших поважних причин, передбачених законодавством України. 
Вчена рада оцінює обставини, що виключили можливість працювати 
над дисертацією, і визначає термін, на який продовжується навчання в 
докторантурі (як правило, не більше одного року). В окремих випадках 
Вчена рада може встановлювати термін перебування в докторантурі 
диференційовано - від одного до трьох років з урахуванням обсягу 
наукового доробку і ступеня готовності дисертації. 

Пройшовши всі зазначені ланки, людина, здавалося б, завершує 
свій навчальний цикл. Однак, це не зовсім так. Досить велика частка 
працюючих прагне до поглиблення знань, отримання нової актуальної 
інформації, доручення до науки і культури. Останнє вирішується 
засобами самоосвіти. Для самоосвіти громадян державними органами, 
підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян, 
громадянами створюються відкриті та народні університети, лекторії, 
бібліотеки, центри, клуби, теле-, радіонавчальні програми тощо.  

В Україні стверджується стратегія прискореного, 
випереджувального розвитку освіти і науки, фізичних, 
інтелектуальних, моральних та інших сутнісних сил особистості, які 
забезпечують її самоствердження і самореалізацію. Цей розвиток є 
стратегічним ресурсом подолання кризових процесів, покращанням 
людського життя, забезпеченням національних інтересів, зміцненням 
авторитету і конкурентоспроможності української держави на 
міжнародній арені. Освіта і наука є найголовнішими умовами 
утвердження України на світовому ринку високих технологій. 
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Семенюк Н. В. Главные сегменты и противоречия развития системы 
непрерывного образования в Украине. 

Анализируется система непрерывного образования во взаимодействии 
таких компонентов, как дошкольное образование, общее среднее 
образование, а также внешкольное, профессионально-техническое, 
высшее и последипломное образование автор утверждает, что каждая из 
этих образовательных звеньев имеет свою специфику развития, в то же 
время, им присущи порожденные трансформационными процессами 
противоречия, решение которых требует пристального внимания как со 
стороны государства, так и со стороны гражданского общества; в 
Украине должна быть внедрена стратегия опережающего развития 
образования и науки с целью обеспечения самоутверждения и 
самореализации личности; осуществлению этой цели призвано 
содействовать непрерывность образования, обеспечение преемственного 
развития элементов системы, развитие всех элементов формального и 
неформального образования. 

Ключевые слова: человек, образование, система образования, непрерывное 
образование, образование в течение жизни. 
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Semeniuk N. V. The main segments and contradictions of development of 
continuous education in Ukraine. 

Analyzes the system of continuous education in the interaction of 
components such as pre-primary education , secondary education, as well as 
after-school, vocational , undergraduate and postgraduate education author 
argues that each of these educational units has its own specific development at 
the same time, they share contradictions generated by the transformation 
processe, the solution of which requires close attention from both the state and 
the civil society and in Ukraine should be implemented the strategy of rapid 
development of education and science in order to ensure self-affirmation and 
self-identity; accomplishing this goal is intended to promote continuity of 
education, provision of successive development of elements of the system , the 
development of all elements of formal and informal education. 

Keywords: people, education, education system, continuing education, 
education for life. 

Брацун І. Л. 

ОСВІТА ЯК ІНСТИТУТ СУСПІЛЬСТВА 

У статті проаналізовано процес і чинники взаємодії освіти і суспільства. 
Визначено суспільні чинники розвитку освіти. Увагу закцентовано на сучасних 
вимогах суспільства до освіти, зумовлених глобалізаційними та 
інтеграційними процесами. Розкрито роль інституту освіти в модернізації 
та трансформації суспільства. Здійснено оглядовий екскурс в історію 
питання філософії освіти.  

Ключові слова: освіта, суспільство, вплив освіти на соціальні елементи, 
взаємодія освіти і соціуму, функції освіти. 

Проблема впливу освіти на соціальну структуру суспільства 
належить до ключових суспільних проблем. Від ефективності 
розв’язання проблеми впливу освітнього фактору на суспільство 
формуються перспективні напрямки розвитку (прогресу, еволюції 
тощо) людства. Тому спроби філософського осмислення процесу 
взаємовпливу освіти та суспільства у широкому розумінні мають 
актуальне значення, адже це дозволяє різним генераціям критично 
ставитися до результатів їх взаємодії. 

Предметом розгляду цієї статті є механізм взаємодії системи 
освіти з різними структурами суспільства. Проведення аналізу 
чинників впливу на освіту, а також визначення основних тенденцій 
розвитку освіти в Україні в умовах модернізації та трансформації 
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суспільства. Слід зазначити, що в цьому напрямі працюють 
В. Андрущенко, Н. Вишневська, В. Вялих, Л. Губерський, 
М. Згуровський, А. Лігоцький, В. Луговий, А. Ломоносов, 
М. Михальченко та ряд інших дослідників. Якщо говорити про 
сучасний етап дослідницької практики серед зарубіжних авторів, які 
вивчали проблематику інституту освіти, то вона представлена 
роботами Е. Гідденса, Г. Гарфінкеля, Р. Мертона, Н. Смелзера, 
Я. Щепанського та інших. Аналіз поглядів дозволяє говорити про те, 
що сама теорія соціальних інститутів розроблена в такому обсязі, що 
може служити методологічною підставою для соціально-
філософського аналізу інституту освіти. 

Метою статті є визначення «больових точок» проблеми впливу 
освіти на соціальну структуру суспільства, соціальне середовище та 
взаємодію освіти і суспільства, а також охарактеризувати різні аспекти 
впливу освіти на соціальну структуру суспільства для виявлення як 
найбільш ефективних, так і проблемних. 

Вплив освіти на соціальну структуру суспільства розглядається 
автором в умовах суперечливого сьогодення, з використанням 
емпіричного матеріалу, в умовах - коли майже сформований єдиний 
глобальний інформаційний простір і набирають обертів процеси 
глобалізації, в тому числі – соціальної, та інтеграції. Автор 
відслідковує механізми впливу освіти на соціальну структуру 
суспільства заради можливості зробити зазначений процес адекватним 
потребам суспільства і відповідній системі освіти. 

Сучасний соціум переживає складний, неоднозначний період свого 
розвитку. Змінились світоглядні парадигми, відбулась кардинальна 
трансформація економічного та політичного устрою, сформовані інші 
культурно-ціннісні орієнтації більшої частини населення. Суспільні 
процеси видозмінюють свідомість людини, наповнюючи її новими 
якостями. Особистість набуває нового світобачення, якісно іншого 
сенсу свого буття. 

Суспільство – це динамічна соціальна структура, у розвитку якої 
важливе місце займає освіта. Підкреслимо, ще за добу античності 
грецькі філософи приділяли значну увагу саме організації процесу 
освіти, намагались розробити систему навчання та виховання для своїх 
учнів та суспільства в цілому з метою збереження найкращого 
соціального досвіду. Педагогічні ідеї того часу знаходять філософське 
осмислення у творах Аристотеля, Демокрита, Платона, Плутарха, 
Сократа та інших. 
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Так, на думку Платона, учнів слід навчати відповідно до їх 
здібностей. Однаковість освіти він вважав хибним. Платонівську 
концепцію освіти можна назвати аристократичною.  

Аристотель вважав, що люди мають бути підготовленими до 
життя, потрібно сприяти в розвитку їх здібностей, необхідних для 
вирішення відповідних завдань. Гарний громадянин, як свідомий, на 
думку Аристотеля, не тільки потребує від держави захисту своїх 
особистих прав, але бажає зробити внесок в справу суспільного 
добробуту. Аристотель запропонував модель морального виховання, 
яка не втратила актуальності сьогодні [8, 146].  

У XVIII сторіччі погляди на освіту зазнали змін. Ж. Ж. Руссо 
вважав, що людина народжується досконалою, але виховання псує 
людину. Тому необхідно сприяти виявленню талантів у учнів та 
спонукати їх до набуття власного досвіду. Його авторству належить 
педагогічний трактат у формі роману «Emile, oudel’education» (Еміль, 
або про освіту). Підтримуючи принципи М. Монтеня і Д. Локка, 
Ж.Ж. Руссо змальовує образ спочатку дитини, а потім юнака, який 
удосконалив свої здібності під керівництвом мудрого вихователя, і ті 
життєві обставини, на яких перевіряється згодом якість нової 
педагогічної системи, згідно якої юнак виховувався. 

У XIX сторіччі основоположником матеріального напряму 
професійної освіти вважають англійського філософа позитивіста, 
психолога i педагога Г.Спенсера (1820-1903 рр.). Завдання професійної 
школи, на його думку, полягає в тому, щоб озброїти людину знаннями, 
пов’язаними з основними видами її діяльності. Беззаперечно 
прогресивним у його поглядах було те, що він формує ідею реальної 
освіти, виховання людини, підготовленої до життя.  

Г. Спенсер ставив за вимогу, щоб зміст i методика навчання 
вiдповiдали принципу наступності і спадкоємності, щоб навчання 
йшло вiд простого до складного, вiд конкретного до абстрактного, вiд 
практики до теорії. Як i Ж.Ж. Руссо, Г. Спенсер вважав за необхідне 
ставити учня в становище дослідника, вчити його робити самостiйнi 
висновки. 

На відміну від Ж.Ж. Руссо І. Кант не вважав, що освіта псує 
людину. На думку І. Канта у вихованні криється велика таємниця 
удосконалення людської природи. Таке вдосконалення ставить за 
мету: дисциплінувати, культивувати знання, «цивілізувати», тобто 
передавати світові знання, необхідні в людському суспільстві, 
моралізувати, тобто створювати настрій, під впливом якого обиралась 
би лише позитивна, добра мета [9, 402]. Освіта повинна розкрити 
характер моральних та правових імперативів, а держава, з свого боку, 
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повинна гарантувати громадянину його основні права. Таким чином, 
якщо мораль дає людині внутрішній закон, то в праві цей закон 
доповнюється зовнішнім примусом, а освіта громадянина приводить 
його до розуміння та усвідомлення єдності цих двох рядів законів. 

З плином часу та розвитком соціальних відносин змінюються 
погляди на роль освіти в суспільстві. В XX сторіччі Д. Дьюї, вважав, 
що освіта має слугувати досягненню більшої соціальної згоди. Він 
писав: «Якщо філософія сама байдуже ставиться до виховання, вона - 
не філософія. Філософію можна визначити як загальну теорію 
виховання» [6, 55]. 

Інший погляд на концепцію освіти ґрунтувався на, так званому, 
«матеріальному» пiдходi до підготовки спеціалістів i був максимально 
прагматичним (концепція Г. Ф. Гринька). Загальноосвітня 
спрямованість освіти замінювалася професійною. Професійна 
(спеціальна) підготовка починалась у ранньому вiцi та поєднувалась зі 
загальною освітою. Принцип полiтехнiзму відкладався на майбутнє та 
розглядався як перспективна мета. Але перехід до полiтехнiчної освіти 
повинен був здійснитися не від рівня загальної освіти, а від 
професійної. 

Конституювання філософії освіти в Україні як самостійного 
напряму ділянки філософського знання відбувалося упродовж 90-х 
років ХХ ст. Незважаючи на десятилітній досвід національного 
відродження, як зазначає В. Андрущенко, Україна балансує на межі 
двох світів – європейського і євразійського. Тому цілком закономірно, 
що й філософія освіти перебувала, з одного боку, під впливом 
європейського вибору, а з іншого, – російського домінування на 
пострадянському освітньому просторі. 

Проблеми функціонування освіти в Україні в контексті 
європейського досвіду на початку ХХІ сторіччя досліджують 
В. Андрущенко, І. Зязюн, С. Клепко, В. Кремень, В. Лутай, 
М. Михальченко, Н. Ничкало, Н. Таланчук, О. Удод, Г. Філіпчук, 
О. Якуба. Розглядаючи проблемні питання філософії освіти та 
наголошуючи на актуальності цих проблем, В. Андрущенко зазначає: 
«Якою має стати загальна філософія освіти інформаційного 
суспільства? У чому принципова новизна новітніх парадигм освітньо-
виховної діяльності, що розгортаються в інформаційному просторі 
завдяки інформаційним педагогічним технологіям? Які першочергові 
питання постають у цьому зв’язку перед нашими науками і які 
відповіді підготували на них наші вчені? Як відомо, філософія освіти 
інформаційного суспільства осмислена ще не достатньо повно» [1, 12].  
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Новітня доба ставить інші вимоги до освіти, які зумовлені 
глобалізаційно-інтегративними процесами. Завдяки технологічним 
новаціям утверджується глобальне інформаційне суспільство, 
основним ресурсом якого є знання. «Суспільство знань» може бути 
успішним лише за умови ефективної та якісної освіти громадян. Саме 
тому освіта набула пріоритетного статусу в суспільному поступі, а 
ХХІ сторіччя було проголошене ЮНЕСКО віком освіти. 
Підтвердженням цьому є значна кількість наукових праць, 
присвячених проблемам філософії освіти. А звідси потреба у 
філософському дискурсі розвитку сучасної освіти.  

Становлення масової освіти є одним з різнорідних соціальних 
процесів модернізації. Теорія модернізації виникла і стала популярною 
в середині минулого сторіччя. Теоретичною основою для її розробки 
послужили праці М. Вебера, X. Ортега-і-Гассета, А. Тойнбі, 
К. Ясперса. Згодом були розроблені критерії модернізації, визначалися 
її фази, етапи і типи, досліджувалися рушійні сили і агенти 
модернізаційного процесу. В зв’язку з цим необхідно відмітити роботи 
С. Блека, Р. Інглегарта, Т. Парсонса, У. Ростоу, С. Хантінгтона, 
Ш. Н. Єйзенштадта. Модернізація суспільства передбачає 
«осучаснення» традиційних соціально-економічних і духовних 
структур суспільства або його оновлення із врахуванням нових засад 
та вимог. У самому понятті «модернізація» до цього часу немає чіткої 
розмежованості в розумінні її як історичного процесу, як системи, 
прогресу людської особистості. Невід’ємна умова модернізації 
суспільства – освоєння людьми нових соціальних навичок і ролей, 
розвиток культури соціальної поведінки громадян з урахуванням 
відкритості суспільства, його швидкої інформатизації, зростання 
динаміки змін. У зв’язку з цим величезне значення мають інноваційні 
тенденції розвитку інституту освіти. У сучасному світі освіта – 
складне і об’ємне суспільне явище, сфера передачі, освоєння і 
перероблення знань і соціального досвіду. Освіта інтегрує різні види 
навчальної, виховної, громадської діяльності, їх зміст в єдину 
соціальну систему, орієнтує їх на виконання соціального замовлення, 
на задоволення соціальних потреб суспільства. Серед соціальних 
інститутів суспільства сучасної цивілізації освіта займає одну з 
провідних позицій. Адже темпи науково-технічного, політичного і 
соціального прогресу, розвиток людини, становище культури та 
духовності в суспільстві саме і залежать від якості й рівня освіти. 

Освіта в стартовому розумінні призначена давати новому 
поколінню основоположні знання культури, формувати поведінку у 
дорослому житті, допомагати у виборі можливої ролі в суспільстві. 
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Перші уявлення про суспільство, як систему співжиття людей 
формувались з найдавніших часів розвитку інтелектуальної культури 
людства.  

Існує теза, що основою інформаційного суспільства буде єдиний 
глобальний інформаційний простір. Є декілька підходів до розгляду 
інформаційного суспільства. З них можна виділити два основних це: 
концепція постіндустріалізму, що визначає новий етап розвитку 
суспільства як постіндустріальний, яку досліджували Д. Белл, 
Р. Дарендорф, А. Турен, Ф. Феррароті, Д. Етціоні; концепція власне 
інформаційного суспільства, дослідниками якої є Е. Тоффлер, 
Дж. Нейсбіт, Й. Масуда, Дж. Бенігер, З. Бжезинський, М. Кастельс 
М. Маклюен, А. Урсул та інші.  

Освіта впливає на розвиток людини і суспільства, але варто 
зазначити і те що розвиток суспільства може впливати на розвиток 
освіти за допомогою певних чинників середовища. Так, російські вчені 
у своїй праці встановлюють власну класифікацію чинників впливу на 
освіту [11], розглянемо деякі з них. 

Соціальні чинники розуміються авторами як процес встановлення 
соціальних змін в розвитку суспільства, де головним є зв’язок 
соціальних об’єктів при якому одні з них (причини), за певних умов 
породжують інші соціальні об’єкти або їх властивості (наслідки). В 
першу чергу, це соціальна діяльність людей у суспільстві та різні 
матеріальні і духовні утворення. Але потрібно розпізнавати сукупність 
соціальних чинників, як рушійну силу розвитку суспільства, з 
глибинними змінами та окремими змінами в суспільстві (процесах) і 
що діють постійно чи випадково [11]. Вплив соціальних чинників в 
системі освіти є одним з вирішальних. Отримана якісна освіта, яка є 
частиною процесу формування особистості, дає людині перспективи 
претендувати на високу соціальну позицію. 

Політичні чинники, на думку авторів, полягають у визначенні 
внутрішньої та зовнішньої політики держави, з діями чи ситуаціями 
яка утворює загальне тло освітньої діяльності. Зміст та характер 
освітньої політики в суспільстві є вагомим [11]. Об’єктивною 
тенденцією розвитку періоду новітньої доби є демократизація освіти. 
Вона розглядається як стратегічний пріоритет будь-якої державної 
політики. 

Економічні чинники зазначаються у праці як, стан економіки 
країни і її фінансової системи, які впливають на освітню систему через 
рівень добробуту в суспільстві: зростання (чи відсутність) освітніх 
потреб громадян обумовлюють великі або менші можливості 
фінансування бюджетної, у тому числі й освітньої сфери. Високий 
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рівень загального економічного розвитку та розвинені ринкові 
стосунки створюють сприятливі умови для становлення секторів 
економіки, орієнтованих на обслуговування і забезпечення освітніх 
потреб [11]. Якісна освіта це першочерговий важіль економічного 
зростання країни, що має величезне значення для появи нового 
покоління знань та інновацій, наукових досліджень і розробок. 

Демографічні чинники у праці російських вчених визначаються 
тенденцію народжуваності та типовим складом сімей, який впливає на 
ситуацію в освіті. Для планування розвитку освіти необхідне 
регіональне прогнозування, яке має на меті отримати перспективну 
демографічну інформацію. Потрібно вивчати тенденції в галузі освіти, 
бо ця сфера через якийсь час може виявитися без учнів або, навпаки, 
виникне проблема різкої нестачі навчальних місць [11]. В період 
покращення демографічної ситуації головним стало запровадження 
контрактної форми навчання у ВНЗ різних форм власності. Зі 
зменшенням населення в країні слід очікувати значне посилення 
конкуренції між навчальними закладами. Головною проблемою 
підвищення якості фахівців є формування в цих умовах конкурентного 
простору. 

Правові чинники, на думку авторів, полягають насамперед у 
характері діючих законодавчих і правових норм, які задають рамки та 
межі правового поля життєдіяльності освіти [11]. Для організації 
якісної роботи в системі освіти необхідно опрацьовувати правові акти, 
які регламентують діяльність освітніх закладів для виявлення 
наявності відчутних прогалин у правовому регулюванні освітньої 
системи. 

Інституціональні чинники з точки зору авторів розуміються як 
ще один елемент соціального середовища освіти, співпраця освітніх 
закладів із спеціалізованими соціальними інститутами чи 
організаціями для вирішення своїх завдань [11]. Інститут освіти 
забезпечує умови ефективного включення людини до соціальних 
процесів, при цьому направляючи її в освітні процеси, починаючи з 
дошкільної освіти та закінчуючи вищою, дає можливість для 
саморозвитку та самореалізації. Інституційний чинник визначає 
напрямок інституційного розвитку та дозволяє впливати на швидкість 
інституціональних перетворень. 

Галузеві чинники розуміються авторами як стан і тенденції зміни 
системи освіти в державі й світі, нові ідеї, концепції, зразки освітнього 
досвіду, що впливають на стан освіти в державі [11]. У межах галузі 
виникає конкурентне середовище між освітніми закладами, що 
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вимагає від них пошуку власної ніші на ринку освітніх послуг та 
готовність до створення конкурентних переваг. 

Культурні, духовно-ідеологічні чинники, як вважають автори 
праці, їх сутність полягає в стані культури яка притаманна державі, в 
рівні духовного здоров’я та культурних запитів населення [11]. Освіта 
є одним з найважливіших соціальних інститутів передачі культурних 
цінностей та духовного самовідтворення. Саме можливості освіти 
дають змогу зберігати та стверджувати змістовність культурної 
системи та забезпечувати духовно-ідеологічний вплив. Викликає 
занепокоєння зниження культурного рівня суспільства та збіднення 
культурного життя, яке ускладнює рішення освітніми установами їх 
освітніх завдань, що знижує рівень якісної освіти, яку потребує 
суспільство. 

Серед функцій освіти в соціально-політичній сфері в контексті 
здійсненого аналізу варто актуалізувати таку функцію, як формування 
особи. Долучення освітнім спільностям прийнятних (що поділяються) 
правових і політичних цінностей і норм, способів участі в політичному 
житті характерно для державної освіти, але проявляється й у сфері 
неформальної освіти. Навряд чи є приклади, коли б інститут освіти не 
протидіяв проявам правових або політичних девіацій. Будь-який 
політичний устрій розпочинає з того, що бореться за старі форми 
освіти або створює нові.  

Усвідомлення цієї функції неминуче призводить до ідеологізації 
змісту освіти. У цьому сенсі формальна освіта забезпечує заохочення 
законослухняної правової і політичної поведінки, а також відтворення 
державної (домінантної) ідеології. Соціальні групи як носії 
альтернативних політичних цінностей прагнуть заснувати свою 
освітню програму, або впровадити у вже існуючу свої правові норми і 
політичні цінності. Система освіти не буває ідеологічно нейтральною, 
в ній завжди затверджується ідеологічний контроль в явній формі або 
в неявній – в установках на деполітизування, в кадровій політиці, в 
учбових планах, рекомендованих підручниках і т. д. 

У національно-державній організації соціуму освіта 
цілеспрямовано формує орієнтації населення в зовнішньополітичному 
просторі. Етносоціальний тип культури обумовлює зміст освіти, 
підкреслюючи в ньому провідні інтереси цього етносу. В такий спосіб 
освіта сприяє вихованню патріотизму. 

У дослідницькому і практичному планах визначення функцій 
утворення служить виробленню універсальної системи вимірюваних 
параметрів розвитку інституту освіти і його впливу на суспільство. 
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Через визначення функцій належить оцінити, наскільки відповідають 
їм структури, що склалися в системі освіти. 

Стан освіти більше безпосередньо, ніж інші сфери культури, 
залежить від соціально-політичного і державного устрою країни. 
Окрім, власне, культурних функцій, освіта виконує в суспільстві також 
економічні, соціальні й політичні функції. В соціальному плані освіта - 
важливий механізм, що підтримує як відтворення соціальної 
інфраструктури, так і соціальну мобільність. Таким чином, освіта 
повинна одночасно відповідати принципам різних сфер соціальної 
регуляції.  

Основні тенденції в розвитку освіти у сучасному світі 
визначаються колективною волею держав, що підписали Загальну 
декларацію прав людини. Задоволення інтересів особи, як вища 
гуманістична функція освіти, покладене і в основу пропозицій 
Асоціації університетів ЮНЕСКО. Економічний підхід(в якості 
ідеологічного постулату) істотно деформує реалізацію властивих освіті 
функцій, і реальну освітню політику. Цей підхід пов’язує освіту лише з 
його соціально-економічною функцією – обслуговуванням сфери 
виробництва і соціально-культурної інфраструктури професійними 
працівниками різного рівня кваліфікації. Але в умовах кардинальних 
змін у світі в результаті стрімкого ускладнення громадського, 
політичного, духовно-культурного життя, введення в обіг інформації 
про складні процеси глобального характеру, людина, щоб адекватно 
орієнтуватися, а тим більше усвідомлено брати участь в цих процесах і 
виносити правильні оціночні судження, має бути добре освіченою. 

Протягом вже майже двох десятків років майбутнє пов’язують із 
забезпеченням сталого розвитку суспільства. В 1992 році на Всесвітній 
конференції ООН в Ріо-де-Жанейро була затверджена нова стратегія 
розвитку людства – стратегія «сталого розвитку». Поняття «сталий 
розвиток» за своїм змістом є досить містке. «Сталий розвиток – це 
такий розвиток суспільства, який задовольняє потреби нинішніх 
поколінь і не ставить під загрозу можливості наступних поколінь 
задовольняти свої потреби» [3, 50] та «Сталий розвиток – це 
управління сукупним капіталом суспільства задля збереження і 
примноження можливостей людини» [5]. 

Один з прикладів індикаторів сталого розвитку є соціальні 
індикатори, пов’язані з освітою, про що наголошувалося у Доповіді 
Світового Банку з розвитку:  

- співвідношення динаміки витрат на освіту до динаміки зростання 
ВВП;  
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- індекс співвідношення середньої заробітної плати вчителів та 
викладачів до середньої по країні; 

- середній рівень освіти дорослого населення, питома вага людей з 
вищою освітою; 

- доступ до неперервної освіти, в т.ч. чисельність працюючих, які 
набули додаткової спеціальності чи підвищили освіту;  

- забезпеченість освітніх установ комп’ютерною технікою та 
доступом до мережі Інтернет під час навчання; 

- кількість користувачів мережею Інтернет; 
- кількість друкованих видань, в тому числі з питань освіти та 

науки;  
- кількість друкованих видань, які передплачуються 

бібліотеками [5]. 
Чинники, що впливають на сталий розвиток суспільства, 

досліджують такі зарубіжні вчені, як Дж. Марч, В. Меркель, 
Дж. Олзен, Л. Пал, Г. Пушкарьова, В. Согрін. Проблема формування 
суспільства сталого розвитку висвітлюється і в роботах вітчизняних 
вчених, зокрема В. Андрущенка, І. Воронова, К. Дергачової, В. Кухар 
та інших. 

ООН оголосило період з 2005 по 2014 роки – десятиліттям освіти 
для сталого розвитку (ДОСР). Згідно з цим проектом кожна людина 
має зрозуміти значення поведінки та способу життя, що необхідні для 
сталого майбутнього і позитивних змін у суспільстві. Основна мета 
освіти для сталого розвитку (ОСР) – стимулювати зміни в поведінці, 
які б сприяли формуванню сталого і справедливого суспільства для 
всіх. 

Враховуючи вищевикладене, можна зробити наступні висновки: 
освіта в сучасному світі завдяки її функціям, регуляторам, соціальним 
чинникам відіграє інтеграційну роль при формуванні соціальних 
спільностей, соціальних інститутів суспільства, формуванні 
взаємодіючої особи. Освіта відкриває комунікаційні можливості для 
інтеграції в суспільстві.  

Отже, освіта є унікальним інститутом суспільства, на якому 
будується найбільша кількість взаємовідносин між соціальними 
спільностями і їх представниками. Освіта є провідним мотивом у 
кожній діяльності. Завдяки інвестиціям в якісну освіту значно 
збільшується потужність економіки країни. Освіта пропонує для 
людства готові але гнучкі зразки поведінки, і зумовлює можливість їх 
розвитку. Саме через освіту відбувається обмін знаннями, 
інформацією, а отже, так здійснюється комунікативна функція освіти. 
Різні функції освіти передбачають взаємодію, інтеграцію в суспільстві, 
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що обумовлює гуманітарна функція освіти, з якої походять усі інші 
функції інституту освіти, роль і значення яких у суспільстві дуже 
істотні. 

Проблема з’ясування ролі освіти в сучасній цивілізації є однією з 
найзначніших проблем соціальної філософії. Сьогодні не викликає 
сумніву той факт, що лідируючою нацією XXI сторіччя буде та, яка 
фундаментом свого зростання зробить саме першість в освітніх 
технологіях і системах, створить найбільш ефективний освітній 
простір, що максимально розвиває інтелектуальний і духовний 
потенціал особи і народу в цілому. Як показує світовий досвід, тільки 
прогресивний розвиток освіти формує інвестиційну привабливість 
країни і забезпечує технологічний прорив.  

Модернізація суспільства як соціальний процес неухильно вимагає 
розвитку інституту освіти. Сучасна соціально-філософська думка все 
більше приходить до усвідомлення того, що структури суспільства, що 
розвивається постійно потребують підготовки висококваліфікованих 
фахівців, необхідність репродукції яких збільшуватиметься з 
розвитком сучасного суспільства. Підвищення якості знань, розвиток і 
реалізація «людського капіталу» визнаються багатьма ученими 
вирішальною умовою модернізації економіки і суспільства в цілому. 

Освіта в Україні повинна сприяти швидкій адаптації до змін, що 
відбуваються в суспільстві, самоорганізації соціуму. Саме підвищення 
рівня самоорганізованності суспільства, його адаптованості до змін 
має бути метою реформування освіти. Ці питання повинні стати 
предметом вивчення і обговорення української наукової думки. 
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Брацун И. Л. Образование как институт общества. 
Анализируется процесс и факторы взаимодействия образования и 

общества. Определяются общественные факторы развития образования. 
Акцентируется внимание на современных требованиях общества к 
образованию, обусловленных глобализационными и интеграционными 
процессами. Раскрывается роль института образования в модернизации и 
трансформации общества. Осуществляется обзорный экскурс в историю 
вопроса философии образования. 
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социальные элементы, взаимодействие образования и социума, функции 
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Bratsun I. L. Education as an institution of society. 
The process and the factors of the interaction of education and society are 

analyzed. The social factors of education are identified. Attention is focused on 
the requirements of modern society to education due to globalization and 
integration processes. The role of the Institute of Education in the 
modernization and transformation of society is revealed. Surveying excursus in 
the history of philosophy of education is made. 

Keywords: education, society, the influence of education on social elements, the 
interaction of education and society, the functions of education. 
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Синькевич О. Б. 

СТРАТЕГИИ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ  
В СОВРЕМЕННУЮ ЭПОХУ 

На основе анализа сущности и специфики персональной идентичности, 
закономерностей её становления определяется характер изменений 
идентификационных стратегий в современную эпоху. Рассматриваются 
особенности стратегии персональной идентификации, обусловленной 
доминированием массовой культуры, которая предполагает следование 
определенным стереотипам и не требует от индивида творческих усилий. 
Раскрывается специфика творческой самоидентификации, отраженная в 
понятии имидж. Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что 
персональная идентичность – это не неизменное состояние, а процесс 
творческого конструирования образа Я. 

Ключевые слова: персональная идентичность, идентификационные 
стратегии, массовая культура, стереотип, имидж. 

Идентичность – одно из наиболее важных проявлений 
человеческой сущности: именно в идентичности выражается 
самосознание Я, уникальность, целостность личности.  

Проблема личностной (персональной) идентичности присутствует 
еще в философских построениях Парменида, Сократа, Платона, 
Аристотеля, которые полагали, что «самость» (самотождественность) 
является атрибутом всего сущего. Мыслители Средневековья 
(Августин Аврелий, Боэций) соотносят принцип идентичности прежде 
всего с Богом. В философии эпохи Возрождения идентичность 
рассматривается в контексте присущего человеку творческого 
потенциала. С различных методологических позиций проблему 
идентичности осмысливали представители немецкой классической 
философии (И. Кант, И. Г. Фихте, Ф. В. Й. Шеллинг, Г. В. Ф. Гегель). 
В ХIХ-ХХ вв. коммуникативные и пространственно-временные 
аспекты идентификации исследуются в работах Э. Гуссерля, 
М. Хайдеггера, Ж.-П. Сартра, К. Ясперса Ж. Бодрийяра, Э. Тоффлера, 
Ю. Хабермаса, 

Среди украинских ученых, внесших вклад в развитие концепции 
идентичности, следует выделить Н. Яковенко, В. Ляха, 
В. Андрущенко, М. Степико, Н. Козловца. 

Однако несмотря на наличие значительного корпуса зарубежных и 
отечественных исследований проблема идентичности остается одной 
из наиболее трудноуловимых для понимания и интерпретации. Она 
актуализируется в условиях социокультурных и парадигмальных 
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трансформаций, определяющих характер современной эпохи и 
обусловивших вызовы целостности Я. 

С учетом изложенного, а также степени разработанности 
обозначенной проблемы цель данной статьи – исследование 
специфики персональной идентичности как неотъемлемого феномена 
жизни индивида и интерперсонального взаимодействия и тех ее 
трансформаций, которые обусловлены характером современной эпохи. 

В рамках указанной цели ставятся следующие задачи: 
– определить когнитивно-методологическое значение понятия 

«персональная идентичность»; 
– на основе анализа закономерностей становления персональной 

идентичности зафиксировать его этапы, показать их связь между 
собой; 

– рассмотреть особенности стратегии персональной 
идентификации, обусловленной доминированием массовой культуры; 

– выявить специфику творческого конструирования образа Я, 
присущего современной эпохе. 

В свое время Э. Эриксон определял идентичность как ощущение 
человеком своей непрерывности и тождественности [16]. Подобное 
объяснение сущности идентичности принималось многими его 
современниками, однако наша эпоха дополнила его важными 
нюансами, которые расширяют и углубляют его понимание.  

Суть нынешнего понимания личностной идентичности можно 
объяснить, употребляя понятие апория (греч. арогiа – безвыходное 
положение), означающее в древнегреческой философии 
трудноразрешимую проблему, которая возникает на основании того, 
что в самом предмете или в понятии о нем заложено противоречие 
[17]. Одна из апорий восходит к греческому мифу, пересказанному 
Плутархом: корабль, на котором Тесей вернулся с Крита в Афины, 
долгое время хранился в древнем святилище. При починке в нём 
постепенно заменяли доски, до тех пор, пока среди философов не 
возник спор, тот ли это ещё корабль, или уже другой, новый? 

Человек подобен кораблю Тесея. Ему присуще постоянство, 
тождество, «образ себя», который сохраняется в различных ситуациях 
– и вместе с тем он постоянно пребывает в состоянии несовпадения с 
собой непрерывного изменения, преобразования, развития.  

Эта парадоксальность присуща и идентичности – она выступает и 
как определенность Я, и как постоянное изменение в историческом и 
личностном плане.  

В историческом плане, по мнению известного российского 
культурфилософа Г. Тульчинского, человек проделал путь от 
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присущего мифологическому сознанию ощущения своей «слитости» с 
природой до осознания себя как автономной личности [12].  

На этом пути можно выделить несколько сменяющих друг друга 
стадий и, соответственно, доминирующих форм идентификации 
личности: 

– этническая, на которой границы личности как вменяемого 
субъекта задаются принадлежностью к роду, племени, этносу и пр.; 

– статусная, когда индивид идентифицируется по месту в 
социальной иерархии;  

– ролевая, предполагающая идентификацию индивида с учетом 
выполняемых им социальных ролей: 

– «проектная», предоставляющая субъекту очерчивать 
собственные границы посредством самостоятельного выбора 
жизненных стратегий; 

– предполагаемая «постчеловеческая», когда на первый план 
выходит «человек без свойств», идентичность которого не задана 
какими-либо внешними факторами и является «точкой сборки свободы 
и ответственности» [13, 251-252].  

Следуя предложенной классификации, можно сделать вывод о том, 
что в современную эпоху мы находимся в стадии перехода от ролевой 
к проектной идентификации, для которой характерна «манифестация 
имиджа, проекта персонифицированного бренда» и вместе с тем 
сохранение статуарных и ролевых идентификаций [13, 253].  

Анализируя процесс личностного становления современного 
человека, можно убедиться, что его сознание становится 
«матричным», формируется под влиянием стереотипов, порожденных 
массовой культурой. Этот человек вливается в «социальную 
галактику» лишь для того, чтобы отбросить свое, особенное, стать 
неотличимым от «всех» [8].  

Одной из форм самоидентификации в сложившихся условиях 
выступает самоопределение через «готовые» концепты культуры, 
адаптация человеком своей бытийной субъективности к заданному 
социокультурном образцу («имиджу», «статусу», «роли» и пр.) [11].  

В современном обществе стандартная самоидентификация стала 
определяющей формой конструирования «образа себя» в значительной 
степени благодаря массовой культуре. Именно она, используя масс-
медиа, рекламу, «желтую» прессу, телевидение, интернет 
программирует сознание, навязывая человеку модели жизни, некие 
готовые формы поведения и даже представление о самом себе. 
Человек постоянно надевает маски, без которых он уже не мыслит 
себя. Он следует в своих действиях и суждениях готовым, 



Нова  парадигма, випуск 119 

 

 98 

сложившимся стереотипам и мнениям, подчиняясь усредненному, 
заданному Я-образу. В этой ситуации человек становится 
обезличенным фрагментом социального, лишенным каких-либо 
индивидуальных признаков, носителем и исполнителем массового 
образа [7, 1-2].  

Массовый человек – это в значительной степени продукт 
«массовой сборки» однотипных идентичностей. Он формируется под 
влиянием готовых форм – поведения, реакций, суждений, принципов, 
ценностей и представляет собой мозаику фрагментов различных 
идентификационных шаблонов. Один за другим на подмостках 
общества появляется коллективный служащий, коллективный 
интеллектуал, коллективный потребитель: стандартизированными 
становятся мысли и чувства. Гигантский штамповочный станок уже 
выполняет свою роль фабрики коммуникаций: он отливает умы в 
единообразные, стандартные формы и обеспечивает каждой 
человеческой единице соответствие заданной модели [9]. 

Формируемый и пропагандируемый массовой культурой стереотип 
сводит определенный образ к минимуму характеристик, упрощая и 
гипертрофируя некоторые из них. Примером тиражирования 
определенных, созданных на основе маркетинговых технологий 
стереотипов может послужить образ Мэрилин Монро: платиновые 
локоны, родинка над губой, обезоруживающая женственность, 
инфантильность без претензий на интеллектуальность и простодушное 
признание: «Diamonds Are A Girl`s Best Friends». Последнее 
десятилетие ХХ века ознаменовалось тотальной «барбизацией», 
которая стала предметом исследования в ставшей культурологическим 
бестселлером книге Л. Горалик «Полая женщина: Мир Барби изнутри 
и снаружи» [3].  

Подобную идентификацию С. Жижек называет воображаемой: это 
идентификация подростков с поп-исполнителями, кинозвездами, 
спортсменами – с привлекательным образом, который представляет 
собой то, чем они хотели бы быть [4, 11-112].  

Указанная идентификационная стратегия состоит в максимальной 
«вписанности» человека в существующие социокультурные 
координаты, которые воспринимаются им как норма – 
психологическая, социальная, религиозная и т.д. Стереотип, принятый 
индивидом в качестве Я-образа, задает определенный извне 
стандартный вариант существования, симулируя истинное бытие. 

Осознание собственного Я, ощущение определенной дистанции 
между заданными стереотипами и собственной субъективностью 
определяет иную идентификационную стратегию, которую можно 
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назвать творческой. Эта стратегия состоит сознательном 
конструировании образа Я, в поиске индивидуальных форм 
саморепрезентации. Человек старается найти баланс между своей 
субъективностью и семантическим полем социокультурной 
реальности. Он как бы собирает себя из разнородных культурных 
знаков, создавая свою собственную комбинацию, максимально 
выражающую его субъективность («уникальный код»). Так 
происходит индивидуация человека – выделение его из «всеобще-
родовой массы» [11].  

В процессе творческой самоидентификации человек осознаёт себя 
субъектом мышления, переживания и одновременно выступает как 
объект собственного восприятия, моделирования, преобразований. 
Такая двойственность функционально необходима прежде всего 
потому, что именно за счёт неё достигается внутренняя 
согласованность личности, осуществляются тонкие настройки и 
корректировки социального поведения, устраняются противоречия «Я-
концепции», приводящие к дисгармонизации личности, переживанию 
психологического дискомфорта, когнитивному диссонансу. В 
субъективной динамической «Я-концепции» фиксируется множество 
представлений о себе, сменяющих друг друга или накладывающихся 
друг на друга: это и реальное, сиюминутное «Я», и идеальное «Я», и 
«Я-модель», «Я-образец», «Я-эталон». Более того, довольно часто в 
структуре личности присутствует «фантастическое Я» — то, каким 
человеку хотелось бы быть, если бы это оказалось в принципе 
возможным [10].  

Специфика творческой самоидентификации отражена в понятии 
имидж. 

Слово «имидж» происходит от латинского imago – «образ», 
которое, в свою очередь, этимологически связано с imitate – 
«имитировать», «воссоздавать». Однако в современном языке слово 
имидж приобрело множество смысловых оттенков: образ, мотив, роль, 
амплуа, типаж, мода, лицедейство – это еще далеко не полный реестр 
его значений. 

Термин «имидж» стал широко использоваться в США в середине 
ХХ в. в рекламном бизнесе и был связан с теорией психоанализа, где, 
согласно К. Г. Юнгу, «имаго» означало идеальный образ, который 
избирательно направляет восприятие одним субъектом другого. Со 
временем это слово стали использовать для характеристики различных 
аспектов социальной жизни. Так, американский экономист и социолог 
К. Боулдинг рассматривал имидж как ключ к пониманию когнитивной 
структуры, которая моделирует человеческое поведение, как 
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символический образ субъекта, который формируется в процессе 
субъект-субъектного взаимодействия [18]. 

Контент-анализ слова «имидж» позволяет выделить три аспекта 
его семантической основы: а) форма отражения объекта; б) модель, 
инструмент познания; в) вид социального управления [1]. Таким 
образом, социокультурные функции имиджа обусловлены 
«восприятием меня другими», впечатлением, производимым 
посредством образа, а также социальной ролью субъекта.  

Человеку приходится находить и выстраивать отношения с 
множеством людей, а значит приспосабливаться к их способу 
мышления, общения, поведения, т.е. менять самого себя, свой 
внутренний образ, находиться постоянно в процессе осознания себя. 

Имидж предусматривает умение создавать собственный образ, 
презентовать себя через систему знаков, оценивать произведенное 
впечатление и управлять впечатлениями о себе. Имидж можно 
представить в виде двойной модели, состоящей из базиса – черт, 
усваиваемых и воспроизводимых индивидом без критического отбора, 
и надстройки – свободно избираемых элементов, отражающих его 
индивидуальность [14, 15-16].  

Различие между стереотипом и имиджем состоит в характере 
формирования образа. Создание имиджа – это искусство, умение 
найти и выразить метафору (греч. metaphora – перенос), то есть путем 
переноса качеств одного объекта на другой по принципу схожести или 
контраста открыть в собственном Я новые оттенки. Таким образом, 
имидж – это создание новых образов на основе переработки и 
преобразования имеющихся у человека образов действительности. Мы 
обращаемся к метафоре, когда нет готовых средств обозначения, 
объяснения, создания образов и смыслов. Особенностью метафоры 
является то, что она дает возможность выразить субъективное 
отражение внешнего и внутреннего мира человека. С помощью 
метафоры внутренний мир человека — мир его переживаний, 
смыслов, ценностей и идей объективируется во внешний мир. 
Метафорические образы позволяют посмотреть на мир глазами 
другого человека, реально в него не превращаясь. Именно благодаря 
метафорам мир всегда нов, ведь метафорический образ — это новая 
образная форма для старого содержания, как новое понятие о старом 
предмете [15].  

Стереотип прост по своей структуре и однообразен по 
содержанию. Имидж – сложен, он требует соучастия, доосмысливания, 
поскольку основан на эмоциях, воображении. Стереотип рассчитан на 
восприятие всех, имидж – отдельных лиц или групп. 
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В отличие от «застывшего» стереотипа, имидж обладает такими 
характеристиками, как динамичность и пластичность. Присущая ему 
динамичность – это способность к внутреннему и внешнему 
изменению, движению, развитию, пластичность – гибкость, 
способность видоизменяться при смене обстоятельств, сохраняя при 
этом узнаваемость. Пластичность обеспечивает возможность 
адекватно вести себя в постоянно меняющейся внешней среде, 
изменять поведение, облик в зависимости от ситуации, адекватно 
реагировать на обстоятельства и т.д.  

Имидж текуч, он сравнительно быстро «рождается» и быстро 
«умирает», чтобы предстать в новой форме, и в этой текучести и 
скоротечности кроется диалектичность человеческого развития: 
обретая некую целостность, субъект должен ее потерять ради 
достижения целостности более высокого уровня. Он поднимается 
выше и выше, преодолевая одну ступеньку за другой, но так и не 
достигая вершины, акме, потому что ее нет. Есть процесс, и в нем – в 
процессе – кроется весь смысл [5]. Человек вырастает из прежних 
«образов себя», которые время от времени нужно обновлять или 
полностью перестраивать, и именно это бесконечное обновление 
является условием полноценного развития личности  

Итак, становление идентичности современного человека 
происходит в ситуации противостояния между Я, которое является 
продуктом собственных творческих исканий и усилий индивида, и Я, 
которое приобретается легко – путем заимствования и копирования 
стандартов, предлагаемых глобализированной массовой культурой. 
Примеряя на себя эти стереотипные образы, человек отождествляет 
себя с ними, превращается в одного из «них», «безличных людей» (das 
Man М. Гайдеггера), вливается в анонимную толпу, принимая ее 
ценности, стиль поведения и мышления. Он теряет чувство своей 
«подлинности» и впадает в усредненное существование, в 
«неполноценные» способы бытия в мире.  

Профессор политологии и философии Йельского университета 
С. Бенхабиб в своей работе «Притязания культуры. Равенство и 
разнообразие в глобальную эру» высказывает мнение о том, что 
идентичность в современном обществе базируется не на обязательных 
предписаниях, которые регламентируют существование индивида в 
обществе, а на «культурном активизме» субъекта, который определяет 
свою культурную, национальную, религиозную принадлежность и 
даже идентифицируя себя с определенной социальной общностью не 
редуцирует свое индивидуальное сознание до стандартизированных 
форм проявления групповой идентичности [2, 164].  
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Человек – открытая саморазвивающаяся система, которая активно 
взаимодействует с миром, обогащаясь приобретенным в ходе этого 
общения опытом и благодаря этому обогащая мир. Усложняясь в 
каждом акте этого взаимодействия, переструктурируясь, человек 
наращивает уровень своей сложности, своей системной организации и 
именно благодаря этой способности он существует как целостная 
личность [6, 334].  

Следовательно, идентичность – это не неизменное состояние, 
достигнутое в результате акта идентификации, а явление 
процессуальное. Это не структура личности, личностная черта или 
качество, а процесс саморазвития. Она не является целостностью с 
четко обозначенными границами, а скорее смысловой сетью, 
изменяющей свою конфигурацию благодаря словам и делам своих 
создателей. 

Подобное понимание персональной идентичности обладает 
значительным эвристическим потенциалом, который может быть 
реализован в ходе дальнейшего изучения ее онтологических, 
гносеологических, феноменологических аспектов. 

Л І Т Е Р А Т У Р А  

1. Белобрагин В. Я., Белобрагин В. В. Некоторые вопросы 
формирования имиджелогии как науки ; [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: httm://www. academim. org. 

2. Бенхабиб С. Притязания культуры. Равенство и разнообразие в 
глобальную эру. / [Пер с англ. под ред. В. И. Иноземцева]. – М. : 
Логос, 2003. – 350 с. 

3. Горалик Л. Полая женщина: Мир Барби изнутри и снаружи. – 
М. : НЛО, 2005. – 314 с. 

4. Жижек С. Возвышенный объект идеологии / [Пер. с англ. 
В. Софронова] – М. : Художественный журнал, 1999. – 236 с. 

5. Ильин А. Н. Субъект в массовой культуре современного 
общества потребления (на материале китч-культуры): 
Монография. – Омск : «Амфора», 2010. – 376 с. 

6. Клочко В. Е. Личностная идентичность и проблема устойчивости 
человека в меняющемся мире: системно-антропологический 
ракурс / В. Е. Клочко, О. В. Лукьянов; // Вестник Томского 
государственного университета. – 2009. – Вып. 324. – С. 333-336. 

7. Костомаров А. С. Маска как способ объявления лица в 
социокультурном пространстве / автореф. дисс. … канд. филос. 
наук, специальность 09.00.11 – социальная философия. – Самара, 
2006. – 26 с. 



Філософія  

 

 103 

8. Московичи С. Машина, творящая богов / [Пер. с франц. 
Т. П. Емельяновой, Г. Г. Дилигенского]. – М. : «КСП +», 1998. – 
560 с.  

9. Московичи С. Век толп. Исторический трактат по психологии 
масс [Пер. с фр. Т. П. Емельяновой]. – М. : Центр психологии и 
психотерапии, 1998. – 480 с. 

10. Сапогова Е. Е. «Легенды о себе»: к проблеме интерпретации 
личностных мифологем взрослых в психологическом 
консультировании // Психологическая служба (Минск). – 2003. – 
№ 2. – С. 88-102. 

11. Трунов Д. Г. Этапы и стратегии самопознания // Развитие 
личности. – 2009. – № 1. – С. 78-85.  

12. Тульчинский Г. Л. Феноменология имиджа и метафизика 
идентичности // Символы, образы, стереотипы: исторический и 
экзистенциальный опыт. – СПб : Эйдос, 2000. – С. 100-111.  

13. Тульчинский Г. Л. Личность как проект и бренд // Наука 
телевидение. – Вып. 8. – М., 2011. – С. 250-265. 

14. Черёмушникова И. К. Имидж в смысловом пространстве 
культуры / автореф. дисс. … докт. филос. наук, специальность 
24.00.01 – теория и история культуры. – Волгоград, 2011. – 36 с. 

15. Шрагина Л. Метафора как феномен воображения [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: psyfactor.org. 

16. Эриксон Э. Детство и общество [Пер. с англ. А. А. Алексеев]. – 
СПб. : Летний сад, 2000. – 416 с. 

17. Aporie samowiedzy. Zarys problematyki [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: www.samowiedza.net/aporiesamowiedzy.pdf . 

18. Boulding К. Е. The Image. Knowledge in Life and Society. – Ann 
Arbor, MI : University of Michigan Press, 1991. – 175 p. 

Сінькевич О. Б. Стратегії персональної ідентифікації у сучасну епоху. 
На основі аналізу сутності і специфіки персональної ідентичності, 

закономірностей її становлення у статті визначено характер змін 
ідентифікаційних стратегій у сучасну добу. Розглянуто особливості 
стратегії персональної ідентифікації, обумовленої домінуванням масової 
культури, котра передбачає слідування певним стереотипам і не вимагає 
від індивіда творчих зусиль. Розкрито специфіку творчої 
самоідентифікації, відображену в понятті імідж. Проведений аналіз 
дозволяє зробити висновок про те, що персональна ідентичність – не 
незмінний стан, а процес творчого конструювання образу Я. 

Ключові слова: персональна ідентичність, ідентифікаційні стратегії, 
масова культура, стереотип, імідж. 

Sinkevych O. B. Strategies for personal identification in the modern era. 
Based on the analysis of the essence and specifics of personal identity, the 

principles of its formation is determined by the character of changes in the 
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strategies of identification in the modern era. Discusses the features of the 
strategy personal identification, due to the dominance of the mass culture, 
which involves the adherence to certain stereotypes and does not require the 
individual’s creative efforts. To reveal the specificity of creative self-
identification, reflected in the concept of image. The analysis allows to draw a 
conclusion, that personal identity is not a static condition, but the process of 
creative design image of Me. 

Keywords: personal identity, identification strategy, mass culture, stereotype, 
image. 

Матюх Т. М. 

ЕМПАТИЧНЕ ПІЗНАННЯ ЯК ОСОБЛИВИЙ ПРОЯВ 
ЛЮДСЬКОЇ ЧУТТЄВОСТІ 

У статті проаналізовано емпатичне пізнання як особливий прояв 
людської чуттєвості, який дозволяє «зрозуміти відчуттям» переживання 
іншої людини, досягти реального когнітивного єднання того хто пізнає і 
пізнаваного. Емпатичне пізнання розглянуто крізь призму розуміння Іншого на 
основі співпереживання, ідентифікації та вчування, як механізмів 
міжособистісного пізнання. 

Ключові слова: емпатія, розуміння, вчування, співпереживання, любов, 
емпатичне пізнання. 

Загострення екологічних, етнокультурних і освітніх проблем, 
втрата міжособистісної та комунікативної здатності людини в цей час 
обумовлюють інтерес до вивчення емоційно-чуттєвої здатності 
людини. У зв’язку з цим останні два десятиліття емпатія як особлива 
форма людської чуттєвості стає об’єктом уваги не лише психологів, а 
й філософів і культурологів, соціологів та естетів. Під емпатією 
дослідники розуміли: вчування (Т. Ліппс, І. Фолькельт), розуміння 
(В. Дільтей), співпереживання (К. Роджерс), симпатію (М. Шелер, 
А. Шопенгауер, Т. Ріббо), уяву, фантазію (Е. В. Ільєнков, 
С. Г. Афанасьєв, Е. Я. Басін), комунікацію (Т. П. Гаврилова) і т.д. 

Емпатія (англ. empathy від (грец. patho) – співпереживання) – 
розуміння відносин, почуттів, психічних станів іншої особи в формі 
співпереживання. Слово «емпатія» походить від грецького «patho», що 
означає глибоке, сильне, чутливе почуття (відчуття), близьке до 
страждання. Префікс «ем» означає «спрямований (скерований) 
усередину». Як відзначає Т. П. Гаврилова [1], першим, хто ввів у 
психологію термін «емпатія», є Є. Тітченер. Він переклав словом 
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«емпатія» запозичене у німецького психолога Т. Ліппса слово 
вчування (einfuhlung – нім.). Необхідність використовувати саме це 
поняття диктувалася вмістом теоретичної концепції, яку розробляв і 
обгрунтовував Є. Тітченер. Згідно з його вченням, вчування або 
емпатія, входячи в структуру інтроспекції, дозволяє об’єктивніше 
описувати відчуття, образи та почуття в процесі сприйняття зовнішніх 
об’єктів.  

Аналізуючи різноманіття уявлень про емпатію в психології, 
Т. Д. Карягіна виділяє два основні смислові відтінки: «1) емпатія – це 
емоційна чуйність, співучасть в емоційному житті іншого, 
співпереживання, співчуття; 2) емпатія – це особливий тип 
міжособистісного пізнання, проникнення у внутрішній світ іншого, 
таке розуміння, при якому «розуміння» власне означає бачення 
внутрішнього світу іншого так, як його бачить він сам, з його 
внутрішньої системи координат» [2, 374]. 

Як вказує Ф. Е. Василюк, для специфікації різних видів розуміння 
необхідно визначити особливості контекстів розуміння. Таким 
контекстом при емпатії є власна феноменологічна перспектива 
партнера по спілкуванню (або внутрішній аспект його життєвого 
світу) [3, 31]. Цим емпатія відрізняється від інших процесів 
міжособистісного пізнання – проекції, інтерпретації, стереотипізації, 
каузальної атрибуції і тому подібне. І тому більшість авторів 
починають визначати її як цілісний процес проникнення у внутрішній 
світ іншого і розуміння його. Часто замість слова емпатія як синонім 
використовується вираз «емпатичне розуміння». 

Розгляд емпатії як одного з механізмів міжособистісного пізнання 
позначає його «прорив» у сферу філософії як процесу, що дозволяє 
розуміти Іншого. У філософській науці термін емпатія вивчається в 
аспекті близьких за значенням і в структурі таких категорій, як 
розуміння, сприйняття, любов, уява, інтуїція, рефлексія, наслідування, 
проекція і так далі. Про це свідчать, зокрема, феноменологічна теорія 
емпатії Е. Штейн, «розуміюче буття один-з-одним» у М. Хайдеггера 
[4, 109]. У роботах Е. Гуссерля підкреслюється, що в емпатії 
розкривається сутність соціального пізнання і тому її можна віднести 
до сфери гносеології Іншого (там розглядається іманентно-
трансцендентна, позиціонально-квазі-позиціональна пізнавальна 
структура емпатії). «Емпатія включає як знання до-рефлексії, що 
Інший є, так і до-рефлексивне і усвідомлене передбачення того, що 
саме собою являє Інший» [4, 113]. Емпатію як своєрідний процес 
вчування в іншого розглядали такі дослідники, як Ю. М. Шилков, 
О. Ю. Кубанова, В. В. Юрчук, A. A. Івін, В. Ю. Пузиревський та ін. 
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В цьому дослідженні ми маємо на меті розглянути емпатію, як 
метод чуттєвого пізнання, який дозволяє зафіксувати Іншого як 
суб’єкта. Пізнання іншої людини супроводжується емоційною 
оцінкою цієї людини, спробою зрозуміти її вчинки, спрогнозувати 
зміни в поведінці та змоделювати власну поведінку. У емпатичному 
пізнанні розуміння, зокрема розуміння Іншого, відіграє вирішальну 
роль. І в цьому напрямку значними для нас є роботи Ф. Шлейермахера, 
В. Дільтея, Г. Гадамера. Термін «герменевтика» позначає мистецтво 
тлумачення, роз’яснення, проте, центральним поняттям в цій теорії є 
саме «розуміння». Ф. Шлейермахер осмислив герменевтику перш за 
все як мистецтво розуміння чужої індивідуальності – «Іншого» [5, 150-
165]. Але засобом розуміння, згідно ідей філософа, є мова, оскільки 
вона пов’язана з актом пізнання не зовнішнім, а внутрішнім, 
органічним способом. Більш того, він упевнений – споглядання іншої 
індивідуальності, яка пізнається як протилежність своєї власної, є 
корелятом саморозуміння. Лише той, хто постійно прагне споглядати 
все людство і протиставляє своє світобачення іншому, може прийти до 
усвідомлення власної своєрідності. «Власне звершення в колі інших є 
вищий сенс» [6, 36]. 

У зв’язку з цим В. Дільтей розробив метод «розуміння» як 
безпосереднього усвідомлення деякої духовної цілісності – в сенсі 
цілісного переживання. Осягнення розуміння здійснюється шляхом 
«перенесення-себе-на-місце-іншого» [7] не залежно від того чи то 
людина, чи твір мистецтва. Розуміння, споріднене інтуїтивному 
проникненню в життя, він протиставляє методу пояснення, 
застосовному в науках про природу, де ми вдаємося до розсудливого 
доказу, а розуміння «чужого світу» здійснюється шляхом «уживання», 
«співпереживання», «вчування». Всяке розуміння для В. Дільтея – це 
«знов переживання», зрозуміти – означає співпережити, «знайти Я в 
Ти» [8, 28]. 

Г. Гадамер, роздумуючи про філософські системи XX століття, 
відзначав, що всі вони намагалися визначити, що є «сприйняття», і що 
є «розуміння» як соціальні феномени, які є основою людського буття. 
«Йдеться не про те, що здійснення розуміння постійно супроводить 
свідомість, яка за своїм змістом не є такою що опредмечує, а про те, 
що розуміння взагалі не може бути схоплене як свідомість чогось, що 
піддається осмисленню, що ціле самого здійснення розуміння втягнуте 
в подію, ним обумовлене і ним пронизане» [9, 21]. 

Справжнє розуміння саме по собі є проникненням, вживанням у 
суть речей, а тому воно повинне володіти додатковими «векторними» 
можливостями, що дозволяють проникати в суть будь-яких предметів і 



Філософія  

 

 107 

явищ навколишнього світу (і природного, і соціального, в першу 
чергу). К. Ясперс об’єднує сенси розуміння і вчування стверджуючи, 
що якщо ми розуміємо, яким чином деякі думки походять з настроїв, 
бажань або страхів, значить, ми розуміємо зв’язки емпатично (або, 
інакше, ми не розуміємо того, хто говорить) [10, 263]. «В ході 
емпатичного пізнання іншої людини одночасно здійснюється декілька 
процесів: емоційна оцінка іншого, спроба зрозуміти сенс його вчинків, 
і заснована на цьому стратегія зміни поведінки, і побудова стратегії 
своєї власної поведінки, і послідовне взаємовідображення, змістом 
якого є відтворення внутрішнього світу партнера по взаємодії» [11]. 
Емпатичне розуміння дозволяє нам зрозуміти співрозмовника.  

У феноменології емпатія використовується, аби описати досвід 
пізнання Іншого з себе самого, без плутанини між собою та іншими (в 
тому сенсі, що це досвід іншого тіла). Феноменологічну теорію емпатії 
Е. Штейн пояснює таким чином: «До мене прийшов товариш, аби 
сказати, що він втратив брата, і я розумію, як він страждає». Що слід 
тут розуміти під виразом «я розумію»? Бліде обличчя, здавлений 
голос, ватяні ноги і багато що іншого, здавалося б, в змозі викликати 
співчуття. Але, на думку Е. Штейн, необхідне щось більше – емпатія-
вчування, що розкривається трьома стадіями. Перша – коли чуже 
життя раптово зростає переді мною. Друга – коли я втягнутий в 
душевний стан іншого. Третя стадія робить можливою не лише 
співучасть, але і розуміюче об’єктивування переживань. У емпатії, що 
розглядається як пізнання досвіду іншого, не йдеться про тотожність 
суб’єкта досвіду і суб’єкта емпатії. Штейн пише: «У пережитому мною 
неоригінальному досвіді я відчуваю себе супроводжуваною досвідом 
іншим, початковим, він не прожитий мною, але волає в мені» [12]. 

У роботах Гуссерля підкреслюється, що в емпатії розкривається 
сутність соціального пізнання і тому її можна віднести до сфери 
гносеології Іншого (там розглядається іманентно-трансцендентна, 
позиціонально-квазі-позиціональна пізнавальна структура емпатії). 
«Емпатія включає як знання до-рефлексії, що Інший є, так і до-
рефлексивне і усвідомлене передбачення того, що саме собою являє 
Інший» [13, 113]. 

В. Ю. Пузиревський відзначає, що в екзистенціалізмі 
розглядається перш за все не емпатичний спосіб ставлення до іншого, 
а початкова емпатична здатність екзистенцій «спів-бути» («со-
бытийствовать») один з одним ще до виділення «іншості» як такої. 
Тому ця здатність не позначається поняттям «емпатія», а іменується 
поняттям «спів-буття». Розсудочна ж емпатія, що є способом «спів-
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буття», позначається як «розуміюче буття один-з-одним» у 
М. Хайдеггера [13, 109].  

На сьогоднішній час різні філософські системи по різному 
трактують сутність, природу та форми розуміння. Але, мабуть, варто 
погодитися з філософом О. І. Тарасовою: «Розуміння містеріальне, в 
нім завжди є деяке таїнство цілісного мислення, таємниця повноти 
цілого світу, який не піддається раціоналізації і формалізації. В 
глибині розуміння розкриваються граничні характеристики всесвіту, 
доступні людині» [14, 1]. В основі розуміння лежить прагнення знайти 
загальні підстави, що ховаються за відмінностями, починаючи з 
виявлення точок зіткнення і моментів схожості. Розуміння можливе 
завдяки присутності універсальних начал в людському і соціальному 
житті.  

Як ми зазначали, в філософській науці термін емпатія вивчається в 
аспекті близьких за значенням категорій, однією з таких є категорія 
любові, адже, неможливо зрозуміти людину, не люблячи її. 
С. Л. Рубінштейн говорив про емпатію як про компонент любові 
людини до людини [15]. О. Ф. Лосєв відзначав, що геніальність 
люблячої людини в тому, що вона відкриває в предметі своєї любові 
те, що приховано від нелюблячої. Тобто, любов (мається на увазі 
любов до ближнього), як нове бачення, стає інваріантом іншого 
способу пізнання Іншого. Принцип Блаженного Августина «В 
головному – єдність, в другорядному – свобода, у всьому – любов», 
проголошує таким чином об’єднуючу силу цього почуття, маючи на 
увазі любов до ближнього – такої ж людини, як і ти сам.  

До речі, і М. Шелер відзначав, що симпатія (емпатія) – це не 
просто співучасть, розділення почуттів іншого, це інтенціональний 
акт, направлений на пізнання особистості Іншого як вищої цінності. 
Прояв в акті симпатії любові важливіший за соціальні наслідки 
залучення до буття інших людей. У акті симпатії здійснюється 
пізнання людини людиною від нижчого рівня (вегетативного) до 
вищого (духовного), аж до космічного відчуття. У роботі «Сутність і 
форми симпатії» М. Шелер розглядає симпатію як єдину справжню 
основу міжособистісних стосунків, виділяючи декілька рівнів 
емпатичної взаємодії: співпереживання – стан злиття з об’єктом 
симпатії; співчуття – участь в переживаннях іншої людини при 
збереженні незалежних відчуттів суб’єкта, і нарешті, дійсна симпатія – 
високий, раціональний стан, на цьому етапі відбувається реалізація 
людяності [16]. 

Проте, кажучи про єдність люблячих, як співпречетних один до 
одного суб’єктів, важливо підкреслити те, що процес «вчування» в 
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Іншого не включає повне тотожне злиття з іншим суб’єктом 
комунікації. В одній з робіт М. М. Бахтіна є роздум над даною 
проблемою. Він знаходить в Іншому не просто предмет співчуття (бо у 
такому вигляді відбувається його привласнення і колонізація), а 
рівноправного партнера, взаємодія з яким визначає становлення 
пізнавальної, естетичної, моральної та інших форм соціальної і 
культурної діяльності: «Коли нас двоє ... просте співчуття моєму 
життю не є наше злиття в одну істоту і не є нумеристичне повторення 
мого життя, але істотне збагачення події, бо моє життя переживається 
нею в новій формі, в новій ціннісній категорії – як життя іншої 
людини, яка ціннісно інакше забарвлена... інакше виправдана, чим її 
власне життя» [17, 78]. Ймовірно, це можна продемонструвати, 
наприклад, на символі гармонії білого і чорного, їх єднання, їх 
зв’язаність плавними лініями і вкрапленнями одного в інше. («У 
кожному «так» відгомонами світла пітьми звучить самотнє «ні»). 
Якщо ж просто змішати ці кольори, вийде інша система – сірий колір, 
в якому немає ні чорного, ні білого як самостійних елементів, ні їхньої 
єдності, а є лише новий колір зі своїми законами тотожності-уніфікації 
(деякий «кіборг» злиття). 

Отже, розуміння Іншого на основі емпатії є чуттєвим пізнанням 
людини, основою якого є безпосередньо суб’єкт-суб’єктна взаємодія. 
Форми емпатичного пізнання репрезентують Іншого не як тіла, а саме 
як суб’єкта, тобто з його активністю і свободою та виявляються в 
таких категоріях «розуміння-вчування», як певний «спалах», 
«осяяння», «інтуїція», «любов». «Емпатичне пізнання – це особливий 
вид людської чуттєвості, який дозволяє не просто проникнути у 
внутрішній світ людини, а відчути, тимчасово ототожнитися з нею, 
«зрозуміти відчуттям» переживання іншої людини, досягти реального 
когнітивного єднання того хто пізнає і пізнаваного» [18]. Відповідно, 
це пізнання на основі розуміння Іншого крізь його почуття, думки і дії 
що утворюють його сенс як людини, пізнання з точки зору сенсу та 
цінностей. Вивчення цієї проблеми відкриває досі незвідані горизонти 
процесу розуміння на «надмовній», чуттєвій основі, що дає нові 
потенціали для міжособистісного та міжкультурного діалогу на 
ціннісному рівні, тому є перспективним для подальших досліджень. 
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Матюх Т. М. Емпатичне познания как особенное проявление 
человеческой чувственности. 

Анализируется эмпатическое познание как особое проявление 
человеческой чувственности, которое позволяет «понять ощущением» 
переживание другого человека, достичь реального когнитивного слияния 
того кто познает и познаваемого. Емпатичне познания рассматривается 
через призму понимания Другого, основой которого являются: 
сопереживание, идентификация и вчувствование, как механизмы 
межличностного познания. 

Ключевые слова: эмпатия, понимание, вчувствование, сопереживание, 
любовь, эмпатическое познание. 

Matiukh T. M. Empatichne of cognition as the special display of human 
sensuality. 

Empathy cognition as special display of human sensuality, which allows to 
«understand feeling» experiencing of other man, is analysed, to attain the real 
когнітивного unity of that who cognizes and recognisable. Empathy of 
cognition is examined through the prism of understanding Other on the basis of 
coexperiencing, authentication and heard, as mechanisms of interpersonality 
cognition. 

Keywords: Empathy, understanding, heard, coexperiencing, love, empathy 
cognition. 

Касьянов Д. В. 

ІСТОРИЧНІ ХВИЛІ ЦИВІЛІЗАЦІЙНОГО  
РОЗВИТКУ ЛЮДСТВА 

Історія розвитку людства розглянута в контексті хвильової 
інтерпретації його історичного поступу. Подано характеристику та 
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короткий аналіз аграрної, індустріальної, інформаційної і ноосферної хвилі 
розвитку. 

Ключові слова: людина, суспільства, цивілізація, розвиток, історична 
хвиля. 

Для осягнення історії людства в усій її розмаїтості, для кращого 
осмислення сучасного стану суспільства філософи дійшли висновку, 
що найкраще розглядати цю історію не тільки як процес саморозвитку 
та взаємодії окремих, співзалежних у просторі й часі східної та 
західної цивілізацій, але й з огляду на історичні хвилі цивілізаційного 
розвитку людства. Як зазначають Олвін і Гейді Тоффлери, метафора 
«історія як хвилі змін» є більш динамічною і показовою для 
відтворення розвитку цивілізацій. Хвилі динамічні, тому при їх 
зіткненні відбуваються потужні перехідні процеси; коли ж 
зіштовхуються хвилі історії, виникає конфлікт цивілізацій. Це 
проливає світло на чимало речей, які за інших обставин здаються в 
сучасному світі позбавленими сенсу або випадковими.  

Мета статті – переосмислити розвиток людства з позиції 
цивілізаційних змін у зв’язку з новими публікаціями щодо цієї 
проблематики в контексті сучасної історії розвитку людства. 

Хвильова теорія конфліктів пророкує, що основний конфлікт 
відбудеться не між Сходом і Заходом або «між Заходом та іншими», як 
нещодавно припустив С. Гантінґтон. Не буде цей конфлікт і падінням 
Америки, як заявив Поль Кеннеді, або «кінцем історії», за виразом 
Ф. Фукуями. Загальні глибокі економічні та стратегічні зміни 
призведуть до поділу світу на три окремі, потенційно конфліктні 
цивілізації, які не можна схарактеризувати традиційними 
визначеннями [11, 7]. Сягаючи своїми витоками доаграрного способу 
життя людства, історичні хвилі піднесли його цивілізаційний розвиток 
спочатку до аграрного типу прогресу, який змінила індустріальна доба, 
на зміну якій прийшло постіндустріальне піднесення, котре виявилося 
підґрунтям для формування інформаційного суспільства та 
ноосуспільства. 

За останні три століття значного поширення набула класифікація 
всесвітніх цивілізацій за домінуючими економічними ознаками, 
насамперед такими, як вид виробництва, характер праці, провідний 
тип власності. Водночас цивілізації притаманні не тільки економічні, 
але й культурні, соціальні та інші ознаки. Такий підхід дозволяє 
сформувати уявлення про доцивілізаційний розвиток крізь призму 
доаграрного суспільства, на засадах якого зародилася перша історична 
хвиля цивілізації.  
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Культура первісного суспільства поділяється на кам’яний 
(палеоліт, мезоліт, неоліт), бронзовий і ранній залізний віки. Найбільш 
важливими рисами первісної доби були перехід від 
привласнювального до відтворювального господарства, існування роду 
як господарської одиниці, який поділявся на великосімейні виробничі 
колективи, громади спільної власності на землю. 

Для доаграрного способу життя людства притаманне утвердження 
різних галузей відтворювального господарства. Ріллю обробляли 
дерев’яною мотикою з кам’яним або кістяним наконечником, пізніше – 
ралом. Зерно на борошно мололи кам’яними жорнами. Збіжжя жали 
кістяними або крем’яними серпами. Розводили велику і дрібну рогату 
худобу, коней, свиней. Розвивалося общинне ремесло. 
Використовувався перший штучний матеріал – кераміка. Збереглося 
чимало цегляного посуду, випаленого з глини, оздобленого чорним, 
білим та жовтим орнаментами, жіночі статуетки прарщурів. Для 
щоденного вжитку використовували миски, немальовані горщики 
сірого кольору. Зародилося прядіння і ткацтво, з’явився ткацький 
верстат. У неоліті остаточно завершилося формування техніки обробки 
каменю (шліфування, пиляння, свердління), вдосконалилися лук і 
стріли, з’явилися кам’яні сокири. Виник наземний транспорт – лижі, 
віз, сани, волокуша. Худобу використовували як тяглову силу. 
Наслідком неолітичної революції стала досить розвинена система 
обміну. 

Усе це підготувало цивілізацію першої хвилі, яка була тісно 
пов’язана із землею. «Якої б локальної форми вона не набувала, якою 
б мовою не розмовляли люди, якою б не була їхня релігія – усе це 
результат аграрної революції. Навіть зараз безліч людей живуть і 
вмирають, копирсаючись у неродючому ґрунті, так, як це робили їхні 
предки» [11, 7].  

Типовими ознаками аграрної цивілізації були земля як провідний 
тип власності, натуральний тип господарства, нерозвиненість засобів 
виробництва, наявність здебільшого ручної праці, низька мобільність 
робочої сили (намагання будь-якими заходами закріпити робітників на 
землі, на якій вони працювали – рабство, кріпацтво, феодальна влада), 
особливо в ранні часи – невеликий процент найманої праці 
(працівники разом із засобами виробництва належать володарю землі).  

За часовими параметрами аграрна цивілізація тривала найдовше з-
поміж інших − від неолітичної революції (IV-III тис. до н.е.) до 
продукуючого господарства. Сільське господарство, яке традиційно 
поділялося на рільництво, городництво, садівництво, тваринництво, 
було панівною формою європейської економіки аж до XV ст. Його 
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еволюція тісно пов’язана з розвитком феодальних відносин. У 
сільському господарстві було зайняте майже все населення спочатку 
античних, а згодом і середньовічних держав. Ремісництво і торгівля 
посідали досить незначне місце у внутрішньому валовому продукті 
країн аграрної цивілізації. Важлива роль у забезпеченні прожиткового 
мінімуму населення належала сільським промислам: полюванню, 
рибальству.  

У XI-XV ст. сільське господарство повільно прогресувало у 
зв’язку з освоєнням нових земель, удосконаленням знарядь праці та 
системи рільництва, підвищенням виробничого досвіду селян. Це 
зумовлювалося завершенням процесу феодалізації, зростанням міст, 
які стали постійним ринком збуту продуктів харчування і сировини, 
розвитком товарного виробництва. Важливе значення мало 
поліпшення демографічної ситуації в XI-XIII ст. 

Оскільки феодальне господарство у своєму розвитку пройшло три 
стадії – ранню, розвинену і пізню, то й відповідно до цього 
відбувалося поетапне піднесення ремесла. На ранній стадії панувало 
натуральне господарство. Виробники переважно задовольняли власні 
потреби та потреби свого феодала. Економічна діяльність людей 
виявлялася в синтезі ремесла і сільського господарства, якому 
належала провідна роль. Інтенсивний розвиток ремесла в XII-XIII ст. 
сформував цеховий лад у містах, у яких поступово склалася ієрархія на 
зразок сільської общини.  

У XIV-XV ст. в Європі виникла нова, вища форма виробництва – 
мануфактура. На зміну кустарям-ремісникам прийшли більш 
організовані великі робітничі майстерні. У процесі мануфактурного 
виробництва склався поділ праці, який дозволив значно збільшити 
випуск товарів, поліпшилася їхня якість. Головною фігурою 
виробництва став найманий робітник. Інтенсивний розвиток 
сільського господарства, промисловості, торгівлі, грошового обігу, 
банківської справи, кредиту, свідчить, що в країнах Західної Європи 
з’явилися паростки нового, більш прогресивного виробництва.  

Але, незважаючи на зазначені радикальні зміни в житті 
середньовічної Європи, «час появи цивілізації Другої Хвилі 
дискусійний. Для багатьох людей життя радикально змінилося 
приблизно триста років тому. У цю добу з’явилася ньютонівська 
наука, паровий двигун був уперше використаний з економічною 
метою, а в Англії, Франції та Італії почали з’являтися перші фабрики. 
Селяни стали переїжджати до міст. Почали ширитися сміливі ідеї: ідея 
поступу, доктрина особистих прав, руссоїстські поняття про суспільну 
угоду, ідея відокремлення школи від церкви, відокремлення церкви від 
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держави і нова ідея про те, що керівники повинні вибиратися 
громадськістю, а не волею Божою.  

Рушійною силою багатьох із цих змін став новий засіб збагачення 
– фабричне виробництво. Задовго до цього безліч елементів повинні 
були поєднатися і сформувати систему масового виробництва, 
споживання, масової освіти та засобів інформації, злютованих разом. 
Їх обслуговували спеціалізовані інституції: школи, корпорації, 
політичні партії. Змінилася навіть структура родини: із великої сім’ ї, 
яка спільно займається домашнім господарством аграрного типу, сім’ ї, 
що об’єднує декілька поколінь, вона перетворилася в невелику родину 
нового типу, типову для індустріального суспільства [11, 9]. 

Як зазначав Е. Гелнер, «індустріальне суспільство – це єдине 
суспільство, саме існування якого засноване на тривкому і 
безперервному зростанні, на безупинному і очікуваному 
вдосконаленні. Не дивно, що це було перше суспільство, яке винайшло 
ідею та ідеал прогресу, постійного руху вперед. Найприйнятніший 
спосіб суспільного контролю в такому суспільстві – суцільний підкуп, 
гарантія матеріального добробуту за відмову від соціальної агресії; 
найбільша його слабкість – нездатність пережити будь-яке тимчасове 
зменшення фонду соціального підкупу і втрату законності, яка настає, 
коли ріг достатку тимчасово порожніє і потік припиняється. Багато 
суспільств минулого іноді винаходили і впроваджували щось нове, 
самовдосконалюючись у такий спосіб; іноді нововведення приходили 
не як окремі розвідники, а цілими батальйонами. Проте таке 
вдосконалення ніколи не було сталим, і цього, власне, ніхто й не 
очікував» [3, 38].  

Для індустріального суспільства притаманні розвинута й складна 
система розподілу праці за умов його спеціалізації, масове 
виробництво товарів для широкого вжитку, машинізація і 
автоматизація виробництва і управління, науково-технічна революція. 
Наслідком розгортання цих процесів є індустріалізація, розвинена 
система засобів транспорту й комунікацій, високий ступінь 
мобільності населення та урбанізації, якісні зрушення в структурах 
національного споживання, конституційна демократія, верховенство 
закону і принцип суверенітету національних держав тощо.  

Усі ці процеси дуже тісно переплітаються й залежать один від 
одного. Зокрема, урбанізація – переселення людей у міста і поширення 
міських цінностей життя – є невід’ємним супутником іншого процесу 
− індустріалізації. Остання виявляється застосуванням наукових знань 
до промислової технології, відкриття нових джерел енергії, які роблять 
можливим велике машинне виробництво. Індустріалізація потребує 
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все більш і більш підготовлених працівників, що зумовлюється 
постійним зростанням складності технології. В індустріальному 
суспільстві місце роботи відокремлюється від місця проживання: на 
відміну від ремісника робітник щоранку залишає свій будинок і 
відправляється в міському транспорті на роботу. У такому суспільстві 
основна частина населення трудиться в промисловості, а живе в місті. 
Якщо в доіндустріальному суспільстві міста відігравали важливу, але 
не самодостатню роль, то в індустріальному вони стали відігравати 
головну роль. Поділ праці розширив коло видів економічної 
діяльності. Замість декількох десятків спеціальностей 
доіндустріального суспільства з’явилися тисячі і десятки тисяч 
професій, більшість з яких були невідомі аграрному суспільству. До 
того ж швидкість, з якою на зміну старим професіям приходили нові, 
зросла в десятки разів. В індустріальному суспільстві більше половини 
населення зайнято промисловою працею, престиж якої постійно 
зростає. 

У 60-90-х роках ХХ ст. у світовій економіці з’явилися такі 
зрушення, які дозволили її дослідникам стверджувати про прихід 
постіндустріального суспільства. У 1960-1970-х рр. з’являються 
концепції структурних зрушень (К. Кларк, Ж. Фурастьє та ін.); кінець 
1970-1980 рр. концепції структурних зрушень включаються в теорії 
постіндустріального суспільства як їх складовий елемент (Д. Белл, 
П. Друкер та ін.); кінець 1980-1990 рр. концепції структурних зрушень 
продовжують залишатись складовим елементом теорій 
постіндустріального, інформаційного суспільства, суспільства знань 
(Р. Кроуфорд, У. Хадсон та ін. [8, 135-136].  

Основні методологічні принципи теорії постіндустріального 
суспільства були розроблені Д. Беллом, який виділяє три стадії 
розвитку економічної діяльності суспільства – доіндустріальну, 
індустріальну і постіндустріальну. У доіндустріальному суспільстві 
економічна діяльність суб’єктів господарювання зосереджується 
переважно у видобувних галузях і сільському господарстві. 
Індустріальне суспільство характеризується масовим виробництвом 
товарів і перевагою класу промислових робітників, тоді як у 
постіндустріальному суспільстві домінуюча роль належить 
висококваліфікованим фахівцям. Перехід від індустріального до 
постіндустріального суспільства, на думку Д. Белла, проходить кілька 
етапів. На першому розвиток промисловості сприяє експансії 
економічної діяльності на транспорті та у сфері послуг, пов’язаних з 
рухом товарів. Другий етап характеризується розширенням 
економічної діяльності у сфері оптової і роздрібної торгівлі, фінансів, 
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операцій з нерухомістю і страхуванні в умовах масового споживання 
благ. На третьому етапі зростання національного доходу 
супроводжується зниженням частки витрат на харчування; залишок, 
що вивільняється, направляється спочатку на придбання товарів 
тривалого користування, а потім – предметів розкоші, на відпочинок і 
споживання різних послуг. Д. Белл також доповнює трьохсекторну 
модель економічної діяльності суспільства ще двома – «четвертинним» 
і «п’ятірним», що відбивають етапи переходу від індустріального до 
постіндустріального суспільства. Відповідно до цієї моделі економічна 
діяльність у сфері послуг здійснюється в трьох секторах: 
«третинному», до якого належить економічна діяльність на транспорті 
та в комунальному господарстві, «четвертинному» – в торгівлі, 
страхуванні, операціях з нерухомістю, наданні фінансових послуг, а 
«п’ятірний» містить економічну діяльність у сфері охорони здоров’я, 
освіти, дослідницької діяльності, державного управління, відпочинку 
[1, 158]. 

Теорія постіндустріального суспільства увібрала в себе кращі 
елементи наукової традиції, закоріненої в епосі Просвітництва. Її 
прибічники прагнули наголосити, що запорукою сучасного 
суспільного прогресу слугує швидкий технологічний розвиток, 
заснований на перетворенні науки на безпосередню продуктивну силу, 
а мірою такого прогресу є становлення усебічно розвиненої 
особистості та розширення творчих можливостей людини. Як 
гуманістична за своєю природою теорія, концепція 
постіндустріального суспільства не акцентувала уваги на політичній 
розділеності світу. «…Теорія постіндустріального суспільства стала 
фактично єдиною соціологічною концепцією XX століття, повною 
мірою підтвердженою історичною практикою. Як і було передбачено її 
творцями, суспільство масового споживання породило сервісну 
економіку, а в її рамках найбільш швидкими темпами став розвиватися 
інформаційний сектор господарства. Західні суспільства, які 
перебували в момент становлення засад цієї концепції в глибокій 
кризі, знову відновили свій статус лідерів світового розвитку, 
отримавши переконливу перемогу над стагнуючими індустріальними 
державами. Соціалістична система, котра зосередилася на експансії 
масового виробництва і виявилася не в змозі використовувати 
людський потенціал як найважливіше джерело розвитку продуктивних 
сил, розпалася, зануривши народи країн, що входили в неї, в глибоку 
господарську деградацію. Екологічна ситуація, яка здавалася 
критичною у 70-і роки, радикально змінилася під впливом ресурсо- й 
енергозберігаючих технологій. Криза збуту, який соціалісти вважали 
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неминучим наслідком буржуазного типу виробництва, сьогодні 
фактично подолана під впливом інформаційного сектора господарства, 
що формується, а пролетаріат, покликаний зруйнувати капіталістичне 
суспільство, все більш відверто стає лише малопомітним соціальним 
прошарком, який набуває зримих рис реакційності» [5, 11-12]. 

У розуміння природи цивілізації кінця ХХ − початку ХХІ ст. 
втрутилися теоретики постмодернізму, серед яких на особливу увагу 
заслуговують ідеї Ж. Бодрійяра. На його думку, в постіндустріальну 
добу процеси виробництва і споживання набувають характеру 
«дискурсу», або знакової маніпуляції. Система речей, праця постають 
як «знаки реального», які кодують імператив соціальної інтеграції в 
ситуації «втрати» самої соціальної реальності [2, 164]. Ці констатації 
Ж. Бодрийяра можна інтерпретувати як опис одного з аспектів процесу 
віртуалізації суспільства. Як зазначає Д. Іванов, «віртуалізація 
суспільства − радикальна трансформація способу існування Західної 
цивілізації. Процес модернізації як реалізації цінностей, суть яких в 
розташуванні та забезпеченості сущим, виливається в процес 
реіфікації, уречевлення суспільства, тобто стосунки між людьми 
набувають форми стосунків між речами. Реалізація цінностей 
перетворює людину на функціональний елемент і ресурс суспільства, а 
соціальні інститути − в автономну реальність. Коли процес 
модернізації-матеріалізації приходить до свого логічного завершення, 
цінності перестають бути автентичною реальністю, тим «референтом», 
щодо якого артефакти і соціальні технології суть «знаки». «Знаки» не 
обмінюються більше на «означуване», вони замкнуті самі на себе. 
Самопідтримка соціальної системи триває як симуляція, яка приховує 
відсутність «глибинної реальності», під якою чітко мається на увазі 
ціннісна картина світу епохи модерну. Так звані підсистеми 
суспільства − політика, економіка, наука, культура − суть ціннісні 
орієнтації епохи модерну, рубрики прихильності та забезпеченості. 
Через це, коли цінності реалізовані і тому втрачають актуальність, те, 
що вважається соціальною структурою, соціальною реальністю sui 
generis, втрачає стійкість і визначеність. У наявності процес 
розречевлення: суть людини відчужується не в соціальну, а у 
віртуальну реальність, де людина має справу не з річчю (наявним), а з 
симуляцією (зображуваним): соціальні інститути, які виникли як 
наслідок матеріалізації, втрачаючи свою владу над індивідом, стають 
образом, що включається в гру. Інституціальний лад суспільства 
симулюється, а не ліквідовується, тому що він, зберігаючи атрибутику 
реальності, слугує своєрідним віртуальним операційним середовищем, 



Філософія  

 

 119 

в якому зручно створювати і демонструвати образи і яке відкрите для 
входу/виходу. Так само операційна система Windows зберігає 
атрибутику реальності, симулюючи на екрані монітора натиснення 
кнопок калькулятора або розміщення карток каталогу в ящику. 
Зберігається образ тих речей, від яких власне і позбавляє застосування 
комп’ютерної технології» [4, 134]. 

Один із сучасних дослідників інформаційної доби М. Кастельс 
вважає, що людство переживає сьогодні інформаційно-технологічну 
революцію, найвагомішим наслідком якої буде формування 
«мережевого суспільства». За допомогою Інтернету, який є 
центральною ланкою цих трансформацій, формується культура 
віртуальної реальності. М. Кастельс наголошує, що місцевості 
втрачають своє культурне, історичне, географічне значення і 
реінтегруються у функціональні мережі або в образні колажі, 
викликаючи до життя простір потоків, який замінює простір місць. Час 
– минуле, сьогодення, майбутнє – можна програмувати так, щоб вони 
взаємодіяли один з одним. Це культура реальної віртуальності, де 
вигаданий світ є вигадкою у процесі її створення [6, 193]. Тобто, 
глобальна цивілізація «відриває» людину від традиційних культурно-
історичних основ, «переносячи» її у світ квазікультури, що є однією з 
головних суперечностей між інформаційною і регіональними 
цивілізаціями.  

Отже, в сучасному світі «сформувалась глобальна цивілізація, 
основою якої є інформація, знання та високий рівень розвитку 
технологій. На нашу думку, не слід ототожнювати глобальну 
цивілізацію з західною цивілізацією, оскільки перша система охоплює 
не тільки християнські, а й мусульманські та буддистсько-
конфуціанські країни. Наприклад, Японія, Китай, Сінгапур, певною 
мірою Індія є активними «гравцями» в межах глобальної цивілізації, і 
їх роль постійно зростає. Але «західність» глобальної цивілізації 
пов’язана з тим, що її первинними центрами залишаються США та 
Європа. Можна констатувати, що глобальна цивілізація є не 
механічною сумою держав, а чимось значно більшим, наприклад, 
взаємозалежним економічним організмом, або єдиним інформаційно-
технологічним простором» [10, 43].  

Концепція інформаційного суспільства розкрила принципово 
важливу рису постіндустріального суспільства і збагатила його 
розуміння, відкрила властивості інформації та її зростаючу роль у 
житті суспільства. Проте вона ще не могла претендувати на 
всеохоплюючу характеристику нового соціуму. Тому, багато хто з 
дослідників вважає її лише достатньо важливою складовою теорії 
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постіндустріалізму. Як зазначає К. Корсак, «найвищим за значенням 
рушієм суспільно-цивілізаційного розвитку був розвиток технологій і 
наук, а не активність «історичних осіб», «пасіонарність племен» чи 
«боротьба класів». Вражає те, як швидко індустріальне суспільство 
пройшло свій «життєвий цикл» – трохи більше 300 років (з моменту 
появи парової машини до початку ХХІ ст.). Очевидно, що соціум 
майбутнього (можливі назви – «нано-« чи «ноосуспільство») лише 
розпочинає народжуватися на наших очах, тому його характеристики є 
доволі дискусійними і невизначеними. 

На наш погляд, головною рисою сьогодення є прискорення руху 
всіх народів і держав «сходинами» доаграрного – аграрного – 
індустріального – ноосуспільства» [7, 79]. Отже, майбутнє − за 
«справжніми нанотехнологіями», серед яких насамперед нано-, піко- і 
фемтотехнології. «Дуже доцільно позначити їх терміном «квантові 
технології», а для назви суспільства майбутнього використати якийсь з 
термінів «наносуспільство», «квантовотехнологічне суспільство» та ін. 
Та всі вони мають принциповий недолік – надто малу поширеність у 
суспільстві, адже поглиблені знання з квантових наук отримує дуже 
малий відсоток студентів. А от термін «ноосфера Вернадського» як 
простір мудрої діяльності людства уже досить популярний і 
сприймається громадськістю і творцями ЗМІ без якихось викривлень 
чи помилок» [7, 84]. 

Водночас описані сучасною наукою особливості новітнього етапу 
еволюції довкілля і суспільства мають вже зараз низку негативних 
соціальних наслідків. М. Мойсеєв зазначив: «…з особливою гостротою 
останніми роками постають проблеми стратифікації рівнів життя. Це 
передусім так звані проблеми «Північ − Південь». Вони принципово 
нерозв’язні у рамках сучасної суспільної свідомості, сучасного образу 
мислення і сучасного устрою планетарного співтовариства. Я б ще 
додав − сучасних цивілізаційних парадигм… Дійсність незмірно 
складніша і небезпечніша. Політичні наслідки екологічної кризи куди 
глибші, ніж це може уявити громадськість… Якщо ж стан стійкого 
розвитку розуміти не в тому примітивному сенсі, як його розуміють 
політики й економісти, а як інше словесне вираження необхідності 
розвитку процесу, що призводить одного дня до реалізації принципу 
коеволюції або епохи ноосфери…, то слід чесно сказати, що на цьому 
напрямі людству ще доведеться пройти довгий і тернистий шлях, 
наповнений трагедіями планетарного масштабу. До цього суспільство 
має бути готовим, і ми не маємо права замінювати реальність 
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спрощеними і небезпечними ілюзіями. Цей шлях буде зовсім не 
схожий на стійкий розвиток» [9, 24-25]. 
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Касьянов Д. В. Исторические волны цивилизационного развития 
человечества. 

История развития человечества рассматривается в контексте 
волновой интерпретации его исторического развития. Дается 
характеристика и краткий анализ аграрной, индустриальной, 
информационной и ноосферной волны развития.  

Ключевые слова: человек, общества, цивилизации, развитие, 
историческая волна. 
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Kasyanov D. V. Historic Wave civilization development.  
The history of human development is considered in the context of the wave 

interpretation of its historical development. Describes and brief analysis of 
agricultural, industrial, information and noosphere wave development.  

Keywords: people, society, civilization, development, historical wave. 

Євсюкова К. І.  

ДУХОВНО-МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ В КОНТЕКСТІ 
ХРИСТИЯНСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ 

Розглянуто проблеми та завдання духовно-морального виховання 
особистості в сучасному суспільстві. Розкрито сутність духовно-морального 
виховання, сутність і специфіка морального виховання. Визначено завдання 
педагога у ході формування духовно-морального виховання молоді. 
Обґрунтована необхідність відродження православних традицій освіти та 
виховання, визначена мета духовно-морального православного виховання і 
освіти у сучасних умовах. 

Ключові слова: духовність, моральність, особистість, християнські 
цінності, Православ’я, світогляд, виховання, освіта.  

В Україні на сьогоднішній день є безліч невирішених проблем. Це 
і зростання злочинності, наркоманія, алкоголізм, аборти, СНІД, 
розтління молоді засобами масової інформації, залучення її в різні 
тоталітарні секти, руйнування сімей, дитяча злочинність. Основна 
причина цих бід: у втраті духовно-моральних цінностей, бездуховності 
нашого суспільства. Перед суспільством поряд із соціальними, 
економічними, політичними проблемами постали питання духовно-
морального виховання. Стає актуальним і повернення до теми 
християнських цінностей, які містять в собі такі поняття: духовність, 
моральність [1].  

В українській науковій думці цим архіважливим питання 
присвятили свої наукові праці В. Андрущенко, О. Бабкіна, В. Барков, 
В. Бебик, В. Бех, О. Білорус, В. Боровик, О. Бузгаліна, А. Величко, 
І. Вільчинська, А. Голобуцький, Т. Голобуцька, М. Головатий, 
Є. Головаха, В. Горбатенко, В. Драговець, О. Корнієвський, В. 
Кремнень, І. Кресіна, Г. Колодка, Є. Комарова, П. Кононенко, 
В. Кулик, М. Михальченко, Л. Морозова, Л. Нагорна, Н. Паніна, 
В. Панченко, Ю. Пахомова, В. Ребкало, Ф. Рудич, В. Селіванов, 
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М. Степико, В. Ткаченко, М. Хилько, М. Ходаківський, М. Чурілов, 
В. Якушик та ін. 

Мета статті – дослідити проблеми і завдання духовно-морального 
виховання особистості в сучасному суспільстві. 

Світло, потрапляючи на призму, розсіюється на 7 кольорів. З якою 
радістю ми дивимося на веселку, яка з’єднує небо і землю, скільки 
захоплення викликає це фізичне явище – заломлення світла! 
Християнські цінності – це той світ, який дає спектр духовно-
моральної людини. Століттями складалися традиції Православ’я – 
джерела духовності, звідки беруть початок всі цінності людського 
життя: любов до матері, близьким людям, до Батьківщини, добро і 
милосердя, віра, надія та справедливості. Без них не може бути 
правильного життєвого устрою людей. Лише пробуджуючи в 
людських душах віру в ці вічні ідеали, можна сподіватися на духовне 
оздоровлення суспільства, на його процвітання. Людина, вихована на 
християнських цінностях, створює навколо себе атмосферу 
духовності, істинно справжньої, яка стає живим диханням його життя. 
На жаль, духовність не завжди правильно розуміють люди i частково 
подається у спотвореному вигляді, як переломлення через криву 
призму.  

Дуже важливо формувати особистість з раннього дитинства, так як 
нахили і якості, набуті людиною в дитинстві, більшою мірою 
залишаються в ньому на все життя.  

Один пустельник, великий у святості життя і знанню душі 
людської, повелів одного разу своєму учневі: «Вирви це дерево із 
землі!». При цьому вказав йому на молоде, що пустило глибоке 
коріння, пальмове дерево. Беззаперечно, виконуючи послух старцю, 
учень приступив до справи, але, незважаючи на всі зусилля, не міг 
похитнути його. «Отче, – сказав він своєму наставнику, – ти наказав 
мені неможливе». Тоді старець вказав на інше зовсім ще молоде 
дерево. Учень без особливих зусиль негайно вирвав з коренем. Якщо 
цю притчу застосувати до виховання, то сенс дається такий: безсилі 
батьки над дорослими дітьми, якщо не починали виховання їх з малих 
років. Діти добрі – похвала, розрада і нагорода батьків, а діти злі – їх 
покарання, ганьба і муки.  

У чому ж полягає сутність духовно-морального виховання? 
Існують різні точки зору на цей рахунок. Одна з них полягає в тому, 
що в їх об’єднанні проявляється прагнення з’єднати релігійне і 
світське розуміння духовності (духовність – поняття релігійне, 
моральність – світська). На думку А. Лихачова, «... в наш час, коли 
говорять про смислових, ідейних шуканнях окремої людини або цілого 
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культурного течії, але при цьому бажають підкреслити їх автономність 
від релігійної сфери, терміни «духовний» та «моральний» найчастіше 
з’єднують, утворюючи нове слово: духовно-моральний [2, 21]. 

Відповідно до іншої точки зору, моральність поширюється на 
повсякденне життя, а духовність – на життя в її вищу якість – буття 
людини. Думається, що причини тут глибші. Спробуємо в цьому 
розібратися глибше.  

«Духовність» і «духовне буття» – взаємопроникні, але не 
синонімічні поняття. Це визначається не стільки освіченістю, широтою 
і глибиною культурних запитів та інтересів, скільки передбачає 
постійну та безперервну працю душі, осмислення світу та себе в цьому 
світі, прагнення до вдосконалення себе, перетворення простору 
власного внутрішнього світу, розширення своєї свідомості. Це і 
особливий емоційний лад особистості, що виявляється в тонких рухах 
душі, загостреному сприйнятті всього, що оточує людину, у здатності 
до високих духовних станів і встановленню тонких духовних зв’язків 
між людьми, в основі яких – чуйне ставлення до людини, турбота про 
його духовне зростання та благополуччя. Духовність виступає 
основою та результатом її духовної душі, загостреному сприйнятті 
всього, що оточує людину, в здатності до високих духовних станів і 
встановленню тонких духовних зв’язків між людьми, в основі яких 
чуйне ставлення до людини, турбота про його духовному зростання та 
благополуччя. Недарма значення слова «дух» (лат. spiritus) – подих, 
найтонший повітря, дихання [3, 445]. Якщо релігійна традиція 
найчастіше розглядає духовне буття як трансцендентний вихід людини 
за межі свого реального життя, то світська – включає в неї всю сферу 
духовно-практичної життєдіяльності особистості: пошук і 
знаходження сенсу життя, свого покликання; духовне 
самовдосконалення і збагачення внутрішнього світу за допомогою 
прилучення до культурі, духовного спілкування між людьми; духовно 
– практичну діяльність, спрямовану на служіння і допомогу 
оточуючим.  

Було б невиправдано зводити процес становлення людини як 
істоти духовної лише до здатності удосконалювати свою духовну 
сутність на основі виходу за межі власного «я» та підготовки до іншої, 
вищої мети свого буття. Духовні шукання можуть привести людину як 
до просвітлення, до вдосконалення своєї людської природи, так і 
руйнування, фанатизму, відкидання всього людського, порушення 
моральних зв’язків з близькими та іншими людьми. Не випадково 
говорять про двоїстий характер духовного становлення, про світлої та 
темної духовності. На думку російських філософів (І. Ільїна, 
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В. Соловйова, Г. Федотова та ін.), істинна духовність не існує поза 
моральності. Вища духовність неможлива без душевності, емоційної 
чуйності, здатності до емоційного відгуку (жалості, співчуття, любові 
до ближнього). Людина реалізує себе як особистість, лише розвиваючи 
в собі душевну духовність – здатність до співчуття та 
співпереживання, чуйність, совісність, готовність прийти на допомогу 
іншій людині, відповідальність за все, що відбувається навколо нього. 
Необхідно відзначити, що, на відміну від деяких інших релігійних 
світоглядів, православ’я виступає багато в чому як буттєве, реально-
практичне педагогічне світогляд і розглядає духовність не як 
абстрактне, але як реально – практична властивість людини, що 
виявляється в уважному, глибокому, шанобливому ставленні до життя 
іншої людини, до власного життя, як до внутрішнього подвигу.  

Розглянемо сутність і специфіку морального виховання. Чи можна 
моральність розглядати, як індивідуальну форму існування моралі 
суспільства, як внутрішній закон людини, що спонукає його 
співвідносити свої дії та вчинки з суспільними нормами. Моральна 
свідомість особистості може перебувати на різному рівні розвитку. 
Зокрема, моральним вважається людина, яка керується принципами 
«суспільного договору» або Золотим правилом моральності: 
«Поводься з іншими так, як ти хочеш, щоб інші чинили з тобою». 
Духовні витоки моральності лежать не в прагматичній сфері 
«суспільного договору», а у сфері любові до людини та Бога, 
благоговіння перед життям та іншими вищими цінностями, страх 
зруйнувати свою людську сутність і цілісність, погубити свою душу. 
На жаль, традиційна система виховання (в тому числі етична освіта) 
орієнтована на повідомлення моральних знань, впровадження у 
свідомість дитини певної системи норм і принципів, а не на розвиток 
його духовно-моральної свідомості та самосвідомості. У сучасних 
умовах, коли відбувається втрата суспільством попередніх норм і 
принципів моралі, а нові ще не вироблені, розмиті, особливо 
актуальним стає формування у підростаючого покоління здатності до 
морального вибору, що базується на високому рівні духовного 
розвитку особистості. «Духовно – моральне виховання направлено на 
«піднесення серця» дитини як центру духовного життя « 
(І. Песталоцці). Воно, на думку Т. Петракової, є процесом 
організованого, цілеспрямованого як зовнішнього, так і внутрішнього 
(емоційно-сердечного) впливу педагога на духовно-моральну сферу 
особистості, яка є системоутворюючою її внутрішнього світу» [4]. Це 
визначення: не просто вплив, а цілеспрямоване створення умов для 
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становлення духовно-моральної сфери особистості, оскільки прямий 
вплив не завжди має той результат, до якого прагне педагог.  

Вирішення задач духовно-морального виховання сучасною 
системою освіти пов’язано з роздільною здатністю цілого ряду 
проблем, які будуть розглянуті далі:  

Проблема перша пов’язана з підготовкою вчителя, здатного стати 
духовним наставником особистості. Існує філософський принцип: 
подібне створюється подібним – моральність вихованця формується 
моральністю вихователя, духовність – духовністю. Чи в змозі сучасний 
вчитель з його достатньо прагматичним світосприйняттям і 
мисленням, виконати ту високу місію, яка перед ним ставиться? 
Очевидно, не випадково держава звернулася до Церкви, оскільки в ній 
ми можемо знайти справді духовних наставників юнацтва. Але, як 
зазначає В. Зеньковська, реально священики не можуть брати участь у 
цьому процесі. Хто реально це може робити, так це викладачі 
загальноосвітніх шкіл. Необхідна підготовка педагогів, здатних вести 
курси «Релігійна культура» та «Основи моральності» [5, 28]. Як 
наголошується в анотації до журналу «Духовно-моральне виховання», 
педагог повинен:  

- усвідомлено прагнути до власного духовного зростання й 
надавати допомогу своїм вихованцям у духовному дорослішанню; 
глибше зрозуміти себе, своє призначення – у сім’ ї, роді, професії, 
Вітчизні;  

- знайти шлях до свого справжнього «я»;  
- жити, слідуючи своїй природі; 
- розрізняти пласти людського життя – фізичний, душевний, 

духовний, допомогти в цьому своїм учням;  
- внутрішньо долучитися до національної духовної традиції – 

релігії, фольклору, архітектури, мистецтва, літератури, філософії;  
- усвідомити серйозність і неповторність кожного дня та в усяких 

справах; 
- віднайти реальну радість буття [6, 6].  
Введення у стандарт освітньої галузі «духовно-моральна 

культура» з одного боку, важливий крок, з іншого – виникає 
можливість формалізму. Необхідно чітко розуміти, що вирішення 
завдань духовно-морального виховання вимагає перетворення 
педагогічної реальності на всіх її рівнях – не лише процесу навчання, 
але й системи виховної роботи школи, тих відносин, які в ній існують, 
сімейної обстановки і т.д., тобто створення в школі та навколо неї 
культуростворювального середовища.  
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Проблема друга стосується змісту духовно-морального виховання. 
Традиційно в якості змісту розглядають систему цінностей, набуття 
яких забезпечує духовно-моральне становлення зростаючої людини. 
На наш погляд, змістом духовно-морального виховання є той 
духовний та моральний досвід, який набувається дитиною та 
«вирощується» педагогом у процесі педагогічної взаємодії. 

Але щоб закласти в душі учнів високі моральні принципи, вчителю 
потрібні не тільки теоретичні знання. Саме його життя повинно бути 
побудовано на тих же принципах. І в цьому йому здатні допомогти 
тільки Церква і суспільне визнання особливої значущості їх праці для 
самого існування держави. Вироблення нових стратегій освіти та 
виховання, що враховують необхідність перебудови системи цінностей 
– це сьогодні, мабуть, найбільш складне, але і найбільш важливе 
завдання. Вона не достатньо осмислена, і тому важлива сама її 
постановка, що вимагає критичного аналізу вже звичних та 
напрацьованих підходів.  

При цьому ми повинні пам’ятати, що наша країна вже проходила 
через спокуси побудови «нового світу». Творці світлого майбутнього 
вже обіцяли нашому народу, що «ми наш, ми новий світ побудуємо», – 
всім нам добре відомий сумний підсумок цього будівництва. Тому на 
черговому етапі свого історичного буття ми ні в якому разі не повинні 
повторювати цих помилок. Цілком очевидно, що не можна знайти або 
винайти якісь принципово нові цінності буття, відмінні від тих, які 
були покладені в основу плідного розвитку нашої країни з моменту її 
виникнення. У той же самий час суспільству необхідно перейнятися 
ідеєю духовного оновлення життя, до якого і закликає Православна 
Церква.  

Тому, коли ми говоримо про відродження православних традицій 
освіти та виховання, ми не повинні розуміти під цим тільки 
відновлення історично існуючих форм православної освіти – таких, як 
недільна школа, православна гімназія, духовна семінарія та академія, 
т.д. Сьогодні не можна розуміти православне виховання та освіту лише 
в вузькому сенсі та обмежувати ці поняття тільки спеціальною освітою 
– традиційних духовних або сучасним теологічним. Необхідно 
визнати, що в цей час головним завданням православного виховання і 
освіти є формування цілісного християнського світогляду у 
переважної кількості жителів країни.  

Педагогіку можна порівняти з вирощуванням рослин на городі. 
Тут так само повинна вестися у двох напрямках: хороший ґрунт та 
насіння з одного боку та боротьба з шкідниками та бур’янами – з 
іншого. Якщо ми не будемо трудитися над «ґрунтом» душі наших 
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дітей, сіяти в них добрі насіння святої моральності та водночас не 
будемо з коренем виривати бур’яни і винищувати шкідників, доброго 
врожаю народного життя не зберемо.  

Мета духовно-морального православного виховання і освіти – це 
формування цілісного світогляду, що має в своїй основі християнські 
цінності та відкритого до творчого сприйняття та засвоєння досягнень 
інших цивілізацій та культур і активної протидії експансії ідей, чужих 
духовним традиціям і національним інтересам України. 

Із зазначеного можна зробити наступні висновки:  
- духовно-моральне виховання дітей і молоді залишається одним з 

найважливіших аспектів освіти та виховання на сучасному етапі 
розвитку Української держави;  

- недостатня взаємодія школи та Церкви. Педагогам навчальних 
закладів усіх типів у навчально-виховному процесі необхідно: 

- використовувати принцип інтеграції традиційних духовних 
цінностей в навчальні дисципліни;  

- виховувати повагу та толерантність до всіх релігій, які, як відомо 
рівні перед законом;  

- вивчати духовний подвиг таких людей: святих православних 
просвітителів Кирила і Мефодія, св. Сергія Радонежського, праведного 
воїна Федора Ушакова, хірурга і архієрея святителя Луки, 
митрополита Петра Могили, філософа Григорія Сковороди, поетів та 
письменників Тараса Шевченка, Олександра Пушкіна, Михайла 
Лермонтова, Федора Достоєвського, Миколи Гоголя, педагогів 
Костянтина Ушинського, Василя Зіньковського та ін. достойників. 

Християнські цінності мають бути тією призмою, яка дає 
результат: духовно-моральне покоління духовно перетвореній людині 
тіло прекрасно душею, душа прекрасна розумом, розум прекрасний 
Божественним осяянням. Бо в усьому світі, і у всій природі, і у всіх 
людських особистостях, і в усьому суспільстві, і у всій історії 
прекрасним є лише осяяння все з боку Надмирнаго та вічного Начала, 
тобто відображення у всьому Творця [7, 413]. 

Однак сяяти відбитим Божественним світлом людині неможливо 
без сходження по шляху духовності до моральної досконалості, 
святості та богоуподібнення, тобто без того, що складає основне 
завдання життя, яка в кожний окремий момент усвідомлюється 
людиною як прагнення виконати і здійснити своє буття, пребуття та 
стать. 
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Евсюкова Е. И. Духовно-нравственное воспитание в контексте 
христианских ценностей. 

Рассматриваются проблемы и задачи духовно-нравственного 
воспитания личности в современном обществе. Раскрывается сущность 
духовно-нравственного воспитания, сущность и специфика нравственного 
воспитания. Определяются задачи педагога в ходе формирования духовно-
нравственного воспитания молодежи. Обосновывается необходимость 
возрождения православных традиций образования и воспитания, и 
определяется цель духовно-нравственного православного воспитания и 
образования в современных условиях. 

Ключевые слова: духовность, нравственность, личность, христианские 
ценности, православие, мировоззрение, воспитание, образование. 

Evsukova E. I. The spiritual-moral brining in the context of the Christian 
values. 

Problems and tasks of the spiritual-moral brining up of a person in the 
modern society are examined. The essence of moral education, the nature and 
specificity of moral education. Defines the tasks of the teacher during the 
formation of spiritual and moral education of youth. Necessity revival of 
orthodox traditions of education and training, and defines the purpose of the 
Orthodox spiritual and moral upbringing and education in modern conditions. 
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ППООЛЛ II ТТООЛЛОО ГГ II ЯЯ     

Семенченко Ф. Г. 

ПОЛІТИЧНІ СВОБОДИ ЯК БАЗОВІ ЦІННОСТІ ПОЛІТИЧНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ ТА СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ 

У статті проаналізовано політичні свободи як різновид соціальних 
свобод, що виявляється як сукупність політичних і правових норм, а 
також визначає соціально-політичний статус людини і громадянина, 
право на участь у вирішенні державних справ та можливість громадян 
захищати і відстоювати свої інтереси та права у визначеному законом 
порядку.  

Ключові слова: політичні свободи, політичні цінності, політична 
діяльність, демократія, рівність, справедливість, добробут. 

 
Чимало дослідників як минулої доби, так і сучасності відводять 

свободі роль основної, базової цінності суспільного життя, з якою 
повинні бути узгоджені та якій повинні бути підпорядковані інші, хоча 
й не менш вагомі для людства цінності: демократія, рівність, 
справедливість, суспільний добробут тощо.  

Так, відомий французький мислитель А. Токвіль, наприклад, 
неодноразово проголошував свою відданість високогуманістичній ідеї 
людської свободи, яку розглядав як «джерело усякої моральної величі» 
Людини, підкреслюючи святість «свободи людського духу» [1, 33]. 
Політична свобода, за словами Р. Даля, є «предметом особливого 
піклування та вищою цінністю» [2, 17]. Проблема свободи привертала 
увагу таких відомих дослідників, як Г. Бутирцев, Г. Дж. Ласкі, С. Ісаєв 
та ін. Багато публікацій з цього питання є в пострадянській науковій 
літературі, де в тій чи іншій мірі висвітлюється проблема свободи. Це 
передусім праці К. Гаджієва, Б. Гаєвського, С. Мошкіна, В. Самченка, 
М. Яковлева та ін. 

Серед вітчизняних науковців, які займаються проблемою 
політичної свободи, слід вназвати таких: О. Донченко, І. Жданов, 
О. Козлов, М. Лациба, І. Прокопчук, Т. Шаповал та ін.  
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Метою статті є обґрунтування політичних свобод як базових 
цінностей політичної діяльності та суспільного розвитку.  

У стародавніх греків під свободою розуміли лише політичну 
свободу [3, 593-593], таким чином цей вид свободи виник найпершим. 
У ХVІІ-ХVІІІ ст. з’явилося розуміння індивідуальної свободи, яке у 
зв’язку із розвитком у цей період ідей конституціоналізму набуває 
правового оформлення у вигляді переліку прав та свобод, що згодом 
отримали назву ліберальних (недоторканість особи, житла, свобода 
слова, совісті, об’єднання, свобода переміщення, презумпція 
невинуватості тощо) [4, 430].  

З розвитком цивілізації та утвердженням ідей гуманізму можна 
спостерігати наступні тенденції: 

- по-перше, розширюється суб’єктне коло осіб, що користуються 
правами та свободами через знищення спочатку станових та 
аристократичних привілеїв (XVII- ХІХ ст.), майнових цензів (ХХ ст.), 
заборону національної, расової, статевої дискримінації (ХХ ст.); 

 - по-друге, поруч з ідеєю негативної свободи, тобто «свободи від», 
що закріплена у ліберальних правах, утверджується у ХХ ст. ідея 
позитивної свободи як «не менш значущої», «свободи до». Це порушує 
важливу проблему – матеріальних гарантій для забезпечення 
можливості користуватися своїми правами та свободами, тобто ідеї 
соціальних прав людини, яка поповнила ідею ліберальних прав: право 
на соціальний захист, на працю, на гідний рівень життя тощо; 

- по-третє, оскільки людство живе у поліідеологічному світі, 
свобода як базова суспільна цінність не може бути обґрунтована лише 
з позиції якоїсь однієї ідеології – класичного лібералізму, 
консерватизму чи доктрини демократії – і потребує підходу, що 
спирається на конвергенцію цінностей [5, 898-899; 3, 593-594]. 

У кожну добу, а особливо у періоди суспільних змін, свобода 
потребує не тільки практичного вирішення через інститути влади, а й, 
що є не менш важливим, ціннісного наповнення. Це включає в себе 
політико-правове, морально-етичне, ідеологічне осмислення категорії 
«політичної свободи».  

Аналізуючи публікації у сучасній науковій літературі, можна 
виокремити наступні методологічні підходи до тлумачення свободи: 

- по-перше, розглядати свободу з позицій індивіда чи колективу, 
чи їх органічної єдності; 

- по-друге, з якими цінностями та яким чином (паритет/пріоритет) 
узгоджувати свободу у суспільстві; 
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- по-третє, якому виду свободи надавати перевагу при реалізації у 
суспільстві (зовнішній чи внутрішній стороні, індивідуальній чи 
суспільній свободі); 

- по-четверте, обґрунтовувати свободу з позицій дозвільного 
підходу, коли у законі чітко визначено, що людина має право робити, 
чи з позицій обмежувально-упереджувального підходу, коли у законі 
встановлена заборона на певні дії і свобода безпосередньо виходить 
від умовчання закону [6]. 

Безперечно, виникають питання, яким повинно бути 
співвідношення дозволеного та забороненого у суспільстві? Але що 
таке сфера дозволеного? Чи це все, що прямо не заборонено законом 
(підвалини лібералізму), чи це все, що прямо прописано у законі 
(підвалини тоталітаризму). 

Як зазначав А. Веллмер, тлумачити ідею свободи з точки зору 
індивіда чи з точки зору колективу – це дві різко протилежні 
антропологічні концепції. Це означає дати відповідь на питання: «Де 
міститься первинна свобода?» вільні та рівні особи об’єднуються між 
собою у суспільне ціле і суспільна свобода похідна від свободи 
індивідів. Чи навпаки? Свобода властива лише суспільному вцілому, 
бо особа може реалізувати свою свободу та стати індивідом лише у 
спілкуванні з іншими людьми, у колективі через процеси соціалізації. 
На думку А. Веллмера, саме комуналістський підхід був визначальним 
для методологічних засад тлумачення категорії політичної свободи 
мислителів ХІХ століття. При цьому А. Веллмер [7, 21] переконливо 
вказував на такі істотні риси, зокрема токвілевого розуміння свободи, 
як ідея рівного права індивідів брати участь у процесі формування та 
вибору свого колективного життя, що походила з принципу 
народовладдя; ідея індивідів, що узгоджено діють при рішенні 
спільних суспільних справ.  

А. Токвіль дійсно надавав величезного значення розвитку форм 
участі народу у політиці, показуючи роль партій, асоціацій у 
суспільному житті. Об’єднану силу громадян, як більш ефективну та 
дієву, він протиставляв урядові. Безперечно, що ідея колективної 
свободи знайшла своє обґрунтування у його творчості. Однак якщо 
визначати її конкретний зміст та обсяг у працях мислителя, то на 
відміну від радикальних прибічників ідеї колективної свободи, 
представниками якої були Руссо, Мельє, Маблі, Мореллі, бабувісти 
А. Токвіль був глибоко переконаний, що суспільна свобода 
складається з суми свобод окремих індивідів. Він вважав, що сильна 
нація не може бути утворена з індивідуально слабких, нікчемних, 
малодушних, млявих громадян [1, 503]. На це звертає увагу М. Кареєв, 
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який зараховував Токвіля до кола прибічників принципу 
індивідуальної свободи [8, 496].  

Отже два різних вчених – А. Веллмер та М. Кареєв – дали, 
здавалося би, два протилежних визначення поняття політичної 
свободи у творчості А. де Токвіля. Насправді, ж, ці дослідники вельми 
рельєфно лише підкреслили різні аспекти, які утворюють сукупну 
єдність у методологічному підході до поняття політичної свободи. Що 
ж до А. Токвіля, то можна казати навіть про органічне поєднання 
індивідуалістсько-комуналістських рис у інтерпретації свободи 
французьким вченим. Індивідуалістське тлумачення свободи мало 
корінням ліберальний світогляд Токвіля. На його думку, за умов 
демократії, одним з основних принципів якої був принцип 
колективізму навіть об’єднуючись у колективне ціле як невеликого 
розміру – асоціації, партії – , так і у суспільство чи державу, особа не 
втрачає індивідуальності, певної незалежності і сама повинна 
вирішувати форму власної індивідуальної політичної участі у 
колективній справі. 

Узагальнюючи науково-теоретичні здобутки сучасної політичної 
та положення творчої спадщини минулого зауважимо, що вивчати 
свободу необхідно у єдності таких її структурних компонентів, як 
«зовнішня» сторона чи «свобода від» та «внутрішня» сторона або 
«свобода до». Подібного виокремлення елементів свободи 
дотримуються у своїх працях Р. Арон, І. Берлін, А. Веллмер, 
К. Гаджієв, А. Ракітов, Е. Фромм. 

Визначимо загальні ідейно-теоретичні положення, що 
висвітлюють ціннісний аспект зовнішньої свободи, тобто «свободи 
від». Свобода є необхідною у суспільстві, бо приносить користь усім 
без винятку верствам та станам. Ті, хто при владі, можуть заздалегідь 
передбачити ймовірні політичні конфлікти та точки напруження. 
Народ отримує гарантії своїх прав. Крім того, невеликі суспільні 
потрясіння, що через існування та функціонування політичної свободи 
завжди супроводжують вільні цивілізовані країни, привчають 
суспільну думку бути розважливою, поміркованою та застерігають її 
від радикальних раптових вибухів, оскільки щоденне користування 
легальною свободою перешкоджає спробам зловживати нею.  

Морально-етичний підхід до обґрунтування цінності свободи 
полягає у підкресленні людського виміру свободи. Лише дух свободи 
здатний допомогти людині відчути свою велич, значущість, 
неповторність, індивідуальність. Відсутність свободи у суспільстві 
призводить до того, що індивідууми «дрібнішають», «нівелюються», 
«кожний громадянин, ставши подібним до всіх решти, розчиняється у 
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натовпі», «обличчя індивідуума стає подібним до невиразної 
пересічної фізіономії маси» [1, 482]. Але ідея самоцінності, 
унікальності людини категорично не означає, що під свободою можна 
розуміти вседозволеність, свавілля, «право роботи абсолютно все, що 
бажається» [1, 72]. Тому цілком природно постає проблема 
необхідності встановлення цивілізованих меж свободі задля 
запобігання зловживання нею, знищення її чи переродження на 
анархію та свавілля як її крайніх проявів. Мораль, норов, звичаї (як 
внутрішні регулятори) та закони, права інших людей (як зовнішні 
регулятори) разом у сукупності і визначали межі повноцінної свободи 
індивіда. Свобода повинна бути поміркованою, а «поміркована 
свобода повинна підкорятися встановленим правилам, приборкуватися 
віруваннями, правами, законами» [9, 74].  

У своєму творі «Старий порядок та революція» А. Токвіль 
тлумачить свободу як «насолоду, що полягає у праві говорити,діяти, 
дихати без тиску, підкоряючись лише Богові та законам» [10, 188]. 
Розширення сфери повноважень держави понад встановлені рамки є 
необґрунтованим втручанням у життя суспільства, що нерідко 
супроводжується встановленням патерналістської політики 
«опікування» інтересів суспільства та окремої людини а, врешті-решт, 
призводить до обмеження прав особи надто вузькими рамками. Ідея 
захисту індивідуальної свободи особи повинна вирішуватись через 
обґрунтування меж втручання держави у діяльність суспільства та 
суспільства у життя індивіда. Особа та держава – дві автономні 
області. Щоб забезпечити гарантії індивідуальної свободи, необхідно 
насамперед встановити за державою достатньо широкі, проте чітко та 
конкретно визначені, повноваження: зовнішня політика; підтримка 
свободи у суспільстві через створення режиму законності та 
правопорядку; створення умов для гарантування вільного 
користування власністю та приватної економічної діяльності індивідів; 
будування шляхів, каналів, доріг тощо. 

Економіка, внутрішня політика, наука, освіта, культура – простір 
для реалізації вільних автономних громадян. Розмежування сфери 
функціонування держави та суспільства повинно відбуватись через 
визнання сили, ефективності, дієвості за об’єднаною силою громадян 
більш ніж за урядом. Суспільство, у свою чергу, має право певним 
чином обмежувати свободу індивіда лише у двох випадках: а) коли 
особа своїми діями загрожує суспільству; б) коли необхідно 
застосувати допомогу цієї особи у загальній суспільній справі [1, 68]. 
Тобто, необхідно виокремити незалежну особу та окреслити межі 
втручання в її діяльність і приватне життя не тільки з боку держави, 
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суспільства, а й маси, «більшості». Вільний, автономний індивід 
високо відповідальний за свою долю перед самим собою, 
суспільством, державою. Сама свобода не може не мислитися як 
відповідальність за власні дії.  

З позиції філософії раціоналізму XVIII ст., людина визначалась як 
розумна, цілеспрямована істота, що здатна сама керувати своїми діями 
та нести за них відповідальність. Принцип, який проголошував основу 
суспільного життя та визначення свободи індивіда полягав у тому, що 
«кожна людина є найкращим суддею в тому, що стосується її самої і 
через це краще, ніж будь-хто здатна піклуватися про власні інтереси» 
[1, 68]. Зокрема А. Токвіль дуже негативно оцінював урядову 
патерналістську політику. Він вважав, що серед усіх народів світу 
складніше всього управляти та стримувати «націю прохачів», яку до 
того ж ніколи не можна задовольнити [1, 458]. 

Крім зовнішньої сторони свободи, «свободи від» тиску на індивіда 
з боку держави, суспільства, мас А. Токвіль висловив своє розуміння 
значущості проблеми внутрішньої сторони свободи чи «свободи до». 
Гостро відчуваючи недостатність забезпечення у суспільстві лише 
зовнішньої сторони свободи, він зазначав, «щоб бути вільним, 
необхідне бажання бути вільним!» [10, 189]. На його думку, це 
піднесене, глибоке, високе почуття необхідно відчути, вистраждати. 
Його марно пояснювати дрібним, пересічним душам, які ніколи не 
почували смаку до свободи. Сама свобода є настільки дорогоцінним та 
необхідним благом, при втраті якого всі решта суспільних цінностей 
не в змозі замінити її. Тим самим мислитель не тільки виокремив 
внутрішню сторону свободи, а й виявив її пріоритетність порівняно із 
зовнішньою стороною свободи. 

Свобода є багатомірним поняттям і, з одного боку, це дає 
можливість, виокремити різні види свободи, а з іншого, акцентувати 
увагу на проблемі можливого конфлікту між різними видами свободи. 
Питання конфлікту між видами свободи на сьогодні є не достатньо 
вивченим у науковій літературі. На загальнотеоретичному рівні ця 
вельми серйозна, глибока проблема отримала розробку у різних 
аспектах у творах таких визнаних мислителів, як: Б. Констан, Р. Арон, 
І. Берлін, Дж. Ролз. А сутність конфлікту полягає не лише у 
ймовірному зіткненні, суперечності між видами свободи, а й у 
можливості реалізації у суспільній практиці одного типу свободи за 
рахунок знехтування, ущемлення іншим типом свободи.  

Узагальнюючи теоретичні підходи вищевказаних дослідників, 
спробуємо розглянути конфлікти між різними видами свободи, що, як 
здається, полягають у наступному: 
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1) співвідношення економічна/політична свобода. На цю проблему 
вказував іще А. Токвіль. Аналізуючи суспільне життя ліберальної 
Америки свого часу, філософ помітив, що у масовій свідомості часто 
свобода зводилася лише до економічної свободи, до реалізації 
принципу laissez – faire, до забезпечення необмеженого права 
власності. Філософ застеріг демократичні народи проти відмови від 
одночасної реалізації і політичної свободи через хибну думку, що 
«виконання свого громадянського обов’язку здається нестерпною 
перешкодою, відволікаючою від власної справи. Це – ігри нероб, які не 
пасують солідним людям, зайнятим серйозними, життєво-важливими 
справами». Мислитель підкреслив, що політична апатія мас – прямий 
шлях до деспотизму [1, 396]. 

2) співвідношення особиста/суспільна свобода. Цю ситуацію 
вивчали А. Токвіль, Б. Констан, І. Берлін, Дж. Ролз. Вперше на цю 
проблему звернув увагу Б. Констан. Він підкреслив, що суспільна 
свобода, як форма колективної свободи була дуже цінною для 
стародавніх народів, які її сповідували, володіння особистою свободою 
особливо важливим уявлялося сучасним йому народам. Однак 
Б. Констан зауважував про неможливість ціннісного протиставлення 
цих типів свободи, а головне – однобічної реалізації у суспільстві 
лише одного типу свободи. Цю думку слідом за Б. Констаном 
підтримували та розвивали І. Берлін та Дж. Ролз. 

3) антиномія декларативна/реальна свобода. Бути вільним зробити 
що-небудь та бути здатним зробити що-небудь – різні поняття. При 
цьому, як зазначає Р. Арон, «неспроможність стає несвободою лише в 
тому випадку, коли її створює втручання інших» [11, 129]. Наприклад 
відсутність дієвих механізмів реалізації проголошених прав і свобод: 
інституційно-правових, економічних, інформаційних тощо. 

4) співвідношення негативна/позитивна свобода. Цю проблему 
висвітлювали А. де Токвіль, І. Берлін. Забезпечення негативної 
свободи Токвіль вважав недостатнім для того, щоб бути вільним, 
підкреслюючи необхідність позитивної свободи. На думку І. Берліна, 
один тип свободи може обмежувати інший; одна свобода може 
перешкоджати іншій, або заважати створенню таких умов, при яких 
можлива інша свобода, або найбільш повна ступінь свободи, або 
свобода для більшої кількості людей [12, 71]. Як негативна, так і 
позитивна свобода мають свій зміст, мету та цінність. За І. Берліном, 
позитивна свобода – це відповідь на питання: «Хто повинен керувати 
мною?» Позитивна свобода є дещо само по собі цінне, незалежно від 
того, чи пересікається вона з вимогами негативної свободи або з будь-
якими іншими, причому вона представляє внутрішню, сутнісну 
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цінність, а не цінна лише тому, що на її користь були приведені ті або 
інші докази (наприклад, Б. Констан вказував, що без неї було б надто 
легко зруйнувати негативну свободу, а Дж. С. Мілль вважав її 
необхідним засобом – але все ж таки лише засобом – для досягнення 
щастя)». Негативна свобода, за І. Берліном, дає відповідь на питання: 
«Якою є сфера, де цьому суб’єкту, особі чи групі осіб, надана або 
повинна бути надана можливість бути такою, якою вона є, і робити те, 
що вона здатна робити, без втручання з боку інших людей?» 

Люди, які вважають, що негативна свобода практично не має 
ніякої цінності без достатніх умов, які забезпечують можливість 
активно користуватися нею, або без задоволення інших людських 
прагнень, схильні зменшувати значення негативної свободи, 
відмовляючи їй у самому праві на звання свободи, забуваючи 
зрештою, що без свободи загасає людське життя, як суспільне, так і 
індивідуальне. Суперечності між негативною та позитивною свободою 
полягає в тому, що позитивна свобода здійснення своїх можливостей 
може обмежувати, звужувати негативну свободу невтручання. Як 
вказував Берлін, «акцент на негативній свободі, як правило залишав 
окремим людям або групам більше різних шляхів, позитивна ж 
свобода за звичай відкриває менше шляхів, однак дає більше сил йти 
ними» [12, 71].  

Конфлікт негативна/позитивна свобода неминуче порушує 
питання про вибір та переваги. «Чи слід у тому чи іншому випадку 
розвивати демократію за рахунок свободи особи? Чи слід віддати 
милосердю перевагу перед справедливістю, або стихійності перед 
ефективністю» [12, 61].  

А. де Токвіль підкреслював значущість обох форм (як негативної, 
так і позитивної) з визнанням пріоритету за позитивною свободою. 
І. Берлін до розв’язання проблеми співвідношення 
негативна/позитивна свобода підходить дещо критично та скептично. 
Він критикує «філософів-моністів», що прагнуть остаточних рішень, 
порядку та гармонії будь-якою ціною, бо там де кінцеві цінності 
несумісні, непримиренні та одночасно абсолютні, в принципі 
неможливо віднайти чітких рішень. Тому І. Берлін проти того як: 
1) ігнорування наявності подібного конфлікту; 2) намагань за 
допомогою «найбільш досконалих» знань гармонізувати та зняти 
протиріччя; 3) відкинути конкуруючу цінність, зробивши вигляд, що 
вона тотожна з тією, що залишилася. Власний підхід І. Берліна до 
проблеми врегулювання конфлікту негативна/позитивна свобода 
полягає у необхідності здійснення вибору із врахуванням загальних 
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ідей, головних життєвих цінностей, притаманних людині та 
суспільству в цілому. 

Якщо узагальнити здобутки мислителів минулого та дослідників 
сучасної політології, то свободу можна було б класифікувати:  

1) за формою: свободу поділяють на негативну, або «свободу від», 
та позитивну, тобто «свободу до». Негативна свобода полягає у 
відсутності нездоланних перешкод для реалізації особою своєї волі, 
відсутності будь-якого тиску, примушення, нав’язування зовнішньої 
волі. Негативна свобода закріплюється у правах та свободах громадян. 
Позитивна свобода полягає у спроможності людини на основі знань, 
власного досвіду та переконань здійснювати за власним вибором 
певну діяльність, яка реалізується у користуванні правами, свободами, 
здійсненні обов’язків відповідальності за власні дії. 

2) за суб’єктом: свобода поділяється на особисту, де носієм 
свободи виступає індивід (свобода слова, об’єднань, совісті, 
недоторканість особи тощо) та суспільні, де носієм свободи виступає 
народ в цілому, і яка реалізується у принципах народного 
суверенітету.  

3) за сферою прояву у суспільстві: свобода може бути економічна, 
політична, культурна, релігійна тощо. 

4) за рівнем інституційно-правового закріплення у суспільстві: 
свобода може бути реально забезпечена та декларативна, тобто 
псевдосвобода. 

5) за ідеологічним обґрунтуванням можна виокремити наступні 
тлумачення свободи: ліберальне, демократичне, анархічне, 
тоталітарне. Ліберальна парадигма тлумачення свободи ґрунтується на 
формально-правовій рівності, індивідуалізмі, незалежності, 
обґрунтуванні переважно негативної свободи, розумінні 
справедливості як воздання по заслугах, а спільного блага як 
добробуту більшості. Парадигма демократичного тлумачення свободи 
виходить із соціальної рівності, соціальної справедливості – 
позитивної свободи, а отже намаганні забезпечити матеріально-правові 
гарантії та можливості користуватися індивідам своїми правами та 
свободами. Анархістське тлумачення полягає у протиставленні 
свободи, закону та права як несумісних явищ. Свобода можлива лише 
поза сферою державно зорганізованого суспільства у вигляді 
самоврядних тенденцій, бо закон та інститути влади обмежують, 
звужують свободу. Парадигма тоталітарного тлумачення свободи 
полягає в обґрунтуванні фактичної рівності, ідеї колективізму; 
первинним вмістилищем свободи вважається колективне ціле, тобто 
саме держава наділяє своїх громадян свободою, звідси значна увага до 
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розробки політичної свободи і нехтування особистою свободою, 
значний акцент на позитивній свободі, причому «свобода до» 
мислиться як дозволена, регламентована безальтернативна поведінка. 

6) за персоніфікацією свободи у вигляді вільного акту 
волевиявлення людини, що дозволяє виокремити наступні стадії: 
а) зовнішню свободу, тобто відсутність нездоланних зовнішніх 
перешкод, що унеможливлюють здійснення людиною своєї волі; 
б) внутрішню свободу, що полягає у наявності знань, досвіду, 
морально-ціннісних настанов та світоглядних орієнтирів, що 
формують інтереси і потреби особи та розуміння шляхів їх вирішення; 
в) наявність вибору та його здійснення через прийняття рішення на 
основі власної волі; г) почуття відповідальності за прийняте рішення 
та його наслідки. 

Узагальнюючи сутнісні риси політичної свободи як цінності 
суспільного розвитку можемо зробити наступні висновки. По-перше, 
вивчення політичної свободи має відбуватись у нерозривному зв’язку з 
ідеєю права, закону як матеріальних форм зовнішнього існування 
свободи у суспільстві та аналізі внутрішніх опор свободи – 
політичного менталітету, політичної культури; по-друге, політична 
свобода є багатомірним поняттям яке можна класифікувати: а) за 
формою (негативна та позитивна свобода); б) за суб’єктом (особиста та 
суспільна); в) за сферою (політична, економічна, духовна). При цьому, 
необхідно запобігати ймовірним конфліктам різних видів свободи; по-
третє, політична свобода є базовою суспільною цінністю, яку можна 
забезпечити у соціуму, спираючись на раціональний, правовий та 
морально-етичний підходи до аргументування. 

Політична свобода нині стала однією із загальновизнаних, 
абсолютних, найвищих соціальних цінностей. Її визнання та практичне 
здійснення є основним критерієм і першоосновою відкритого 
громадянського суспільства, демократичної, соціальної, правової 
держави. Це є неодмінною умовою функціонування всіх інших видів 
свобод, оскільки вони становлять основу системи демократії і 
виступають гарантією громадянських, індивідуальних, соціально-
економічних прав. 

Л І Т Е Р А Т У Р А  

1. Токвиль А. де. Демократия в Америке: Пер. с франц. – М. : 
Прогресс, 1992. – 553 с. 

2. Даль Р. Введение в экономическую демократию / Пер. с англ. – 
М. : Наука, 1991. – 124 с. 



Політолог ія  

 

 141 

3. Політологічний енциклопедичний словник / Упорядник 
В. П. Горбатенко; За ред. Ю. С. Шемшученка, В. Д. Бабкіна, 
В. П. Горбатенка. – К. : Генеза, 2004. – 736 с. 

4. Політологічний словник: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. зал. / 
За ред. М. Ф. Головатого та А. В. Антонюка. – К. : МАУП, 2005. 
– 792 с. 

5. Історія філософії. Словник / За заг. ред. В. І. Ярошевця. – К. : 
Знання України, 2005. – 1200 с. 

6. Козлов В. І. Колективні політичні права і свободи громадян 
України: конституційно-правовий аналіз: автореф. дис... канд. 
юрид. наук: 12.00.02 / Національна юридична академія України 
ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – 19 с. 

7. Веллмер А. Модели свободы в современном мире // Социологов 
Социология. Антропология. Метафизика. – Вып. 1. Общество и 
сферы смысла. Сост. и общая редакция В. В. Винокурова и 
А. Ф. Филиппова. – М. : Наука, 1991. – С. 21-33. 

8. Кареев Н. Происхождение современного народно–правового 
государства. – СПб. : Изд-во «ХХ век», 1908. – 506 с. 

9. Воспоминания Алексиса Токвиля : Пер. с франц. – М. : Изд-во 
К.Т.СоЗОдатенкова, 1893. – 263 с. 

10. Токвиль А. де. Старый порядок и революция: Пер. с франц. – М. : 
Изд-во И. Баландина, 1905. – 288 с. 

11. Арон Р. Эссе о свободах: «универсальной и единственной 
свободы не существует» // Полис. – 1996. – № 1. – С. 127-136. 

12. Берлин И. Четыре эссе о свободе: Пер. с англ. – London : Overseas 
Publications Interchange Ltd. – 1992. – 396 с. 

Семенченко Ф. Г. Политические свободы как базовые ценности 
политической деятельности и общественного развития. 

Анализируются политические свободы как разновидность социальных 
свобод, как совокупность политических и правовых норм, что определяет 
социально-политический статус человека и гражданина, право на участие 
в решении государственных дел возможность граждан защищать и 
отстаивать свои интересы и права в определенном законом порядке.  

Ключевые слова: политические свободы, политические ценности, 
политическая деятельность, демократия, равенство, справедливость, 
достаток. 

Semenchenko F. G. Political freedom – the basic values of political activity 
and social development. 

Analyzes the political freedom as a kind of social freedom , manifested as a 
set of political and legal norms and determines the social and political status of 
human and civil right to participate in public affairs and the ability of citizens 
to protect and defend their interests and rights in a certain law. 
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Матвійчук А. В. 

МОТИВАЦІЇ ТА МОЖЛИВОСТІ СУБ’ЄКТІВ 
САМОВРЯДУВАННЯ 

У статті розглянуто роль суб’єктів самоврядування у становленні 
громадянського суспільства, їх мотивації та можливості практичної 
реалізації стимулів для членства у самоврядній організації. 

Ключові слова: самоврядування, самоврядні організації, неурядові 
громадські об’єднання, громадянське суспільство, держава. 

У вітчизняній політичній науці існує чималий доробок 
індивідуальних і колективних праць, де проаналізовано сутність, 
становлення та розвиток громадянського суспільства і його складових, 
зокрема функціонування неурядових громадських об’єднань та 
самоврядних організацій. У цьому сенсі заслуговують уваги праці 
українських вчених В. Авер’янова, В. Беха, Є. Бистрицького, 
А. Бодрова, О. Віннікова, В. Горбатенка, Г. Зеленько, А. Колодій, 
О. Корнієвського, В. Кравченко, І. Кресіної, Ю. Левенця, 
М. Михальченка, М. Обушного, В. Ребкала, Ф. Рудича, М. Ставнійчук, 
В. Цвиха, В. Чалого, М. Шевченка, Ю. Шемшученка та ін. 

Оскільки самоврядування здійснюється у формі самоврядних 
організацій та їх союзів то діяльність таких організацій базується на 
членстві в них суб’єктів соціальної сфери. Стосовно цих суб’єктів і 
спрямоване саморегулювання, тобто різні суб’єкти соціальної сфери 
суспільства, які є членами самоврядних організацій, є суб’єктами 
самоврядування. «На відміну від інших форм та видів соціального 
управління, зокрема державного управління, самоврядування 
характеризується, по-перше, наявністю особливих суб’єктів – громад, 
комун, територіальних громад, трудових і виробничих колективів 
тощо, які передусім є суб’єктами не державної влади, а 
громадянського суспільства. По друге, самоврядування має ряд 
особливостей щодо обсягу, діапазону та правової природи об’єктів 
свого впливу, значна частина яких не характерна для державних 
правовідносин: питання місцевого значення, внутрішньогосподарські 
справи та ін.» [1, 591]. 
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Розглянемо докладніше суб’єкти самоврядування. У широкому 
правовому сенсі до суб’єктів самоврядування необхідно віднести 
фізичних і юридичних осіб, які є членами самоврядних організацій. 
Крім того, з урахуванням понять сучасного українського 
законодавства членами самоврядних організацій потенційно можуть 
бути й індивідуальні підприємці без утворення юридичної особи, а 
також філії, представництва й інші відособлені підрозділи юридичних 
осіб. 

Таким чином, ґрунтуючись на правовій точці зору, до суб’єктів 
самоврядування необхідно віднести практично всі категорії осіб-
суб’єктів цивільного права, які є членами самоврядної організації, за 
винятком органів державного й муніципального управління. 

Із соціологічної точки зору до суб’єктів самоврядування належать 
як індивіди, організації, так і різні соціальні групи, які входять у 
самоврядну організацію. Отже, під суб’єктами самоврядування 
необхідно розуміти членів самоврядних організацій, серед яких 
можуть бути всі категорії суб’єктів, крім держави  та муніципалітетів, 
політичних партій і рухів. Крім того, суб’єктами самоврядування 
можуть бути й самі самоврядні організації щодо союзів самоврядних 
організацій, членами яких вони є. Категорії осіб, які можуть бути 
членами самоврядної організації, тобто її суб’єктами, визначаються в 
статуті цієї організації, а також в інших внутрішніх документах, 
наприклад, у положенні про членство тощо. 

Як правило, самоврядна організація створюється, виходячи з 
чіткого уявлення про своїх суб’єктів. Так, на ринку цінних паперів, 
суб’єктами самоврядної організації (її членами) є брокерські, дилерські 
компанії, а також організації, які здійснюють діяльність з управління 
цінними паперами [2]. 

І тут постає питання про мотивацію різних осіб, які вступають у 
члени самоврядних організацій? Що рухає ними в процесі прийняття 
такого рішення? Виділимо основні причини, які є визначальними при 
вступі в самоврядну організацію: 

- можливість реалізації своїх прав і захисту інтересів стосовно до 
держави й інших суб’єктів соціальних відносин; 

- можливість використання процедур «спрощеного регулювання» у 
випадках, якщо держава надала самоврядній організації право 
частково виконувати її функції (брати участь у їхньому виконанні), 
наприклад, ліцензування, сертифікації, розкриття інформації тощо; 

- можливість впливу на державну політику у відповідній сфері; 
- можливість використання у своїй діяльності напрацьованих і 

визнаних стандартів професійної діяльності; 
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- можливість отримання інформації про відповідну сферу 
діяльності, перспективи її розвитку та регулювання, нові технології та 
методи діяльності, а також обмін досвідом; 

- можливість отримання економічних преференцій, зокрема, 
одержання пільгових послуг, участі в компенсаційних фондах тощо; 

- можливість використання механізмів судового  захисту за 
допомогою третейських розглядів;  

- можливість підвищення власного іміджу, ділової репутації перед 
державою, іншими суб’єктами, включаючи існуючих і потенційних 
клієнтів; 

- можливість самореалізації у формі публічної активності через 
інститут самоврядування для представників організації, що є членом 
самоврядної організації [3]. 

Крім того, інколи серед мотивів участі в самоврядних організаціях 
провідним може бути адміністративний [4]. 

Таким чином, ми бачимо, що основні мотиви для участі суб’єктів у 
самоврядних організаціях є економічними, правовими, управлінськими 
(включаючи маркетингові) і особистісними (можливості самореалізації 
через участь у діяльності самоврядних організаціях). Політичних 
мотивів тут немає. Політичні мотиви суб’єкти реалізують через участь 
у політичних об’єднаннях [5]. 

Як уже зазначалося, членство в самоврядних організаціях повинне 
бути добровільним: це випливає з природи самоврядної організації. У 
деяких випадках, особливо в період становлення інституту 
самоврядування, допускається примусове членство суб’єктів тієї або 
іншої сфери діяльності у відповідних самоврядних організаціях. 
Однак, на наш погляд, примусове членство в самоврядній організації 
припустимо лише в період становлення самоврядування у відповідній 
сфері й не повинно тривати довгий період, інакше відповідний 
інститут самоврядування може виродитися в бюрократичний придаток 
державного регулювання, стати зайвою ланкою в системі регулювання 
і виявитися нездатним вирішувати свої основні цілі й завдання. 

Розглянемо докладніше можливості практичної реалізації 
кожного із зазначених стимулів для членства суб’єкта в самоврядній 
організації. 

1. Можливість реалізації своїх прав і захисту інтересів стосовно 
держави та інших суб’єктів соціальних відносин. Права суб’єктів 
передбачаються державою й реалізуються ними на основі 
нормативних правових актів держави, включаючи законодавчі. Однак, 
соціальні відносини настільки різноманітні й піддаються постійним 
змінам, що формальне нормативне регулювання не в змозі визначити 
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всі аспекти реалізації цих відносин. Поряд з нормативно-правовим 
регулюванням, як відомо, у суспільстві значну роль відіграють 
неформальні сталі правила й традиції, норми поведінки. Наприклад, в 
економічній сфері – це звичаї й правила ділового обороту, в правовій – 
прецеденти, які можуть формально визнаватися або не визнаватися 
правовою системою (залежно від її типу). Правова система держави не 
завжди відповідає сформованим соціально-економічним відносинам, 
часом відстає від них, у результаті чого суб’єкти можуть піддаватися 
правовому тиску з боку держави, заснованому на неадекватних 
нормативно-правових актах. Особливо це характерно для періоду 
активної трансформації соціально-економічних відносин суспільства 
[6, 4]. У таких випадках саме через механізм саморегулювання суб’єкт, 
група суб’єктів може апелювати до держави в умовах неадекватної 
правової системи з метою реалізації своїх прав і захисту інтересів, що, 
в кінцевому підсумку, може призвести й до зміни правових норм убік 
їхньої адекватності соціально-економічним реаліям.  

Суб’єкти часом змушені шукати механізми захисту своїх прав і 
стосовно до інших суб’єктів. Наприклад, держава самостійно, без 
допомоги професійного співтовариства, яке може представляти 
самоврядна організація, не завжди здатна самостійно боротися з 
правопорушеннями в економічній сфері, включаючи шахрайство. Крім 
того, механізми протидії несумлінній конкуренції, включаючи 
монополізацію певних ринків, не завжди можуть бути передбачені 
державою, і самоврядна організація може стати провідником інтересів 
суб’єктів, порушених несумлінною конкуренцією, включаючи 
монополії, стосовно держави. 

2. Можливість використання процедур «спрощеного регулювання» 
у випадках, якщо держава надала право самоврядній організації 
частково виконувати свої функції (брати участь у їхньому виконанні), 
наприклад, ліцензування, сертифікація, надання інформації тощо. 
Держава може надати самоврядній організації право виконання ряду 
регулятивних функцій або участі в їхньому виконанні. Як правило, до 
основних напрямків, які делегує держава самоврядним організаціям у 
повному обсязі або частково, відносять ліцензування суб’єктів, їхню 
атестацію (сертифікацію), прийом періодичної звітності про 
професійну діяльність. У цих випадках держава нормативно-
правовими актами встановлює основні вимоги (критерії) до здобувачів 
ліцензій (атестатів, сертифікатів), до складу й порядку надання 
звітності, а також визначає порядок участі в цих процедурах 
самоврядних організацій. Участь самоврядних організацій у виконанні 
таких регулятивних функцій може бути повною, коли сама самоврядна 



Нова  парадигма, випуск 119 

 

 146 

організація на основі повноважень держави ухвалює рішення щодо 
видачі відповідної ліцензії (атестата, сертифіката), приймає та 
обробляє звітність або частковою (у цьому випадку самоврядна 
організація на основі збору й обробки інформації порушує клопотання 
перед уповноваженим органом державного управління про 
ліцензування – атестацію, сертифікацію, прийом звітності – 
конкретного суб’єкта). Щоразу, незалежно від міри участі самоврядної 
організації в таких регулятивних діях, її оцінка (висновок) з питань 
ліцензування, атестації тощо є, безсумнівно, авторитетним і 
професійним, оскільки відображує суть думки професійного 
співтовариства. Суб’єкт в основному віддає перевагу взаємодії з цих 
питань саме самоврядній організації завдяки професіоналізму 
останньої. Поряд з проведенням необхідної оцінки суб’єкта, 
самоврядна організація має можливість ширшого роз’яснення 
регулятивних процедур і правових норм, надання рекомендацій з 
їхнього застосування. 

3. Можливість впливу на державну політику у відповідній сфері. 
Суб’єкти, об’єднані в самоврядну організацію, базуючись на знанні у 
відповідній сфері (області, галузі), узагальнюючи свій професійний 
досвід, здатні запропонувати державі своє бачення формування й 
реалізації державної політики у відповідній сфері, внести зміни й 
доповнення в нормативні правові акти, які стосуються їхньої 
діяльності, проекти нових законів та інших нормативних документів. 
Одне слово, інститут самоврядування дає змогу здійснювати масове 
лобіювання професійних інтересів від імені багатьох членів 
професійного товариства. 

4. Можливість використання у своїй діяльності розроблених і 
визнаних стандартів професійної діяльності. Самоврядна організація 
розробляє стандарти й правила професійної діяльності, які стосуються, 
в тому числі, вузькоспеціалізованих питань, які не можуть і не мають 
бути визначені в нормативно-правових актах держави. Зазвичай такі 
стандарти й правила відзначаються високою якістю, складені 
авторитетними фахівцями й базуються на широко узагальненому 
практичному досвіді. Будь-який суб’єкт, починаючи професійну 
діяльність або вдосконалюючи її, намагається впровадити або 
розвинути внутрішні стандарти й правила діяльності, які можуть бути 
розроблені й самостійно. Однак, при самостійній розробці всіх 
внутрішніх стандартів і правил неможливо врахувати розмаїтий 
досвід, накопичений у відповідній сфері, і, до того ж, суб’єкт не 
завжди має досить кваліфіковані кадри для вирішення такого завдання, 
та й витрати для самостійної розробки таких стандартів і правил 
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можуть бути істотно великими. У цих випадках доцільно 
впроваджувати, «налаштовувати» під себе визнані стандарти й норми 
відповідної самоврядної організації. 

5. Можливість одержання інформації про відповідну сферу 
діяльності, перспективи її розвитку й регулювання, нові технології та 
методи діяльності, а також обміну досвідом. Вступаючи в 
самоврядну організацію, суб’єкт потрапляє в середовище 
професіоналів відповідної сфери діяльності, багато хто з яких досяг 
професійної досконалості й багато в чому визначає відносини в цій 
сфері. Їхній досвід, знання, судження узагальнюються самоврядною 
організацією у вигляді оцінок, прогнозів, рейтингів, аналітичних 
матеріалів, доступ до яких мають всі суб’єкти самоврядної організації. 
Нові технології, які з’являються у відповідній сфері, можуть стати 
предметом аналізу й формалізації самоврядної організації за участю її 
суб’єктів. У різних формах взаємодії (зустрічах, семінарах, круглих 
столах, нарадах) суб’єкти обмінюються досвідом своєї діяльності, що 
сприяє збільшенню власних знань і вмінь. 

6. Можливість одержання економічних преференцій, зокрема 
пільгових послуг, участі в компенсаційних фондах тощо. Самоврядні 
організації, як правило, встановлюють пільгові (спеціальні) ціни на 
власні послуги, надані своїм членам, і мають можливість 
запропонувати подібні пільги на послуги своїх партнерів. Наприклад, 
до таких послуг можуть належати інформаційні, довідкові, 
маркетингові, аналітичні, освітні та інші інтелектуальні послуги. Їхній 
перелік може бути досить широкий і залежить від потреб суб’єктів 
самоврядних організацій. Члени самоврядної організації можуть 
вимагати, щоб вартість послуг, наданих своїм членам, не 
перевищувала витрат на їхнє надання, оскільки саме члени 
самоврядної організації через сплату внесків здійснюють її 
фінансування. 

Самоврядні організації можуть створювати компенсаційні фонди, 
по яких суб’єкти по суті мінімізують ризики своїх клієнтів 
(контрагентів). Наприклад, у випадку банкрутства члена самоврядної 
організації, його кредитори можуть компенсувати свої втрати із 
засобів компенсаційного фонду. Засоби компенсаційного фонду 
можуть поповнюватись за рахунок його інвестування. Суми приросту 
компенсаційного фонду можуть використовуватися не тільки на 
збільшення розміру такого фонду, але й на розв’язання інших завдань 
самоврядної організації за згодою її членів. 

7. Можливість використання механізмів судового захисту за 
допомогою третейських розглядів. Як правило, при самоврядних 
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організаціях створюються так звані третейські суди для розгляду 
спорів між членами організації за неможливості їхнього розв’язання в 
позасудовому порядку. Ефективність таких судів украй велика: по-
перше, як третейських суддів залучаються авторитетні професіонали з 
відповідної сфери діяльності, що мають при цьому вищу юридичну 
освіту, по-друге, на відміну від сучасної судової системи, розгляди в 
третейських судах проходять досить швидко, а по-третє, рішення 
третейського суду, як правило, виконуються, оскільки невиконання 
такого рішення загрожує виключенням із самоврядної організації та 
втратою ділової репутації. 

8. Можливість підвищення власного іміджу, ділової репутації 
перед державою, іншими суб’єктами, включаючи існуючих і 
потенційних клієнтів. Членство в авторитетних самоврядних 
організаціях підвищує «іміджеву капіталізацію» суб’єкта. Авторитет, 
«вага» відповідної самоврядної організації поширює «знак якості» на 
свого члена. Тому найвпливовіші організації з метою збереження свого 
іміджу ретельно ставляться до прийому нових членів і контролюють у 
рамках установлених правил діяльність існуючих членів, щоб 
уникнути конфузів, викликаних несумлінною, протизаконною 
діяльністю кандидатів або діючих членів, здатних похитнути 
авторитет і вплив такої самоврядної організації. Тому в ряді таких 
організацій кандидати на вступ у її члени, поряд з дотриманням інших 
вимог, зобов’язані надавати письмові рекомендації. 

9. Можливість самореалізації у формі публічної активності через 
інститут самоврядування для представників організації, які є її 
членами.  Поряд з економічними, правовими й управлінськими 
стимулами вступу суб’єктів у члени самоврядної організації, слід 
виділити й особистісний фактор, який мотивує суб’єктів на вступ до 
самоврядної організації [98]. По-перше, суб’єкти або їхні 
представники можуть обирати й бути обраними на різні посади в 
самоврядних організаціях, по-друге, вони можуть працювати, як 
правило, на громадських засадах, без отримання матеріальної 
винагороди, у комітетах і комісіях, які формуються самоврядними 
організаціями, по-третє, професійні суб’єкти та їхні представники, які 
зарекомендували себе в діяльності самоврядної організації, можуть 
бути висунуті на роботу в профільні органи державного управління. 

Використовуючи «трибунові» самоврядні організації, її суб’єкти 
можуть висловлювати свої думки й судження з різних професійних 
питань, у тому числі на семінарах, нарадах, конференціях, зустрічах, 
симпозіумах, а також через публікації та виступи в друкованих і 
електронних засобах масової інформації [7]. Такі форми особистої 
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активності здатні задовольнити професійних суб’єктів та їхніх 
представників, які відрізняються активністю й прагненням до 
публічного вираження своїх поглядів – як для вирішення власних 
проблем професійної діяльності, так і зацікавлених у розвитку всієї 
сфери, галузі професійної діяльності. 

Якщо політична активність особистості може виражатися в його 
діяльності через партії, партійні об’єднання, то професійна активність 
може розвиватися саме через самоврядні організації, які надають 
можливість публічної професійної самореалізації суб’єкта, 
особистості. За відсутності «площадки» публічної реалізації 
професійної активності, у тому числі у вигляді самоврядної 
організації, особистість, схильна до такої діяльності, яка дає достатні 
можливості для самореалізації. 

Зупинимось на цілях і завданнях самоврядування. До основної 
мети самоврядування в соціальній сфері суспільства необхідно 
віднести якісний розвиток відповідної області, а також досягнення 
балансу між інтересами автономного суб’єкта й інтересами держави на 
шляхах їхньої взаємодії через самоврядні організації. До основних 
завдань самоврядування належать: 

- вироблення й впровадження стандартів, принципів професійної 
діяльності на основі відповідних державних нормативів; 

- контроль за дотриманням установлених норм – як державних, так 
і норм самоврядної організації; 

- сприяння розвитку своїх членів і захист їхніх професійних 
інтересів; 

- взаємодія із системою державного регулювання, включаючи 
спільну розробку нормативно-правової бази [3]. 

У сучасному світі самоврядування особливо активно розвивається 
в економічній сфері суспільства (в першу чергу, на фінансових 
ринках), що дає змогу вирішувати завдання її оптимального 
регулювання, поєднуючи державне регулювання та самоврядування. 
Розвиток самоврядування в освіті, науці, культурі, охороні здоров’я, 
спорті та інших соціальних сферах служить, в кінцевому підсумку, 
якісному розвитку цих сфер, підвищенню їхньої ефективності. Це дає 
змогу наблизитися до формування громадянського суспільства, сприяє 
розвитку його демократичних основ, що досягається завдяки участі 
багатьох автономних суб’єктів різних сфер соціального життя, 
об’єднаних у самоврядні організації, у виробленні стандартів, норм 
своєї професійної діяльності й контролю за їхнім дотриманням. Крім 
того, сама система формування органів управління самоврядних 
організацій базується на прямих виборах, у яких можуть брати участь 
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всі члени самоврядної організацій. Основні рішення самоврядна 
організація, як правило, також приймає за допомогою голосування всіх 
своїх членів або представників відповідних органів управління. 

Таким чином, розвиток самоврядування дає змогу громадянам не 
тільки брати участь у політичних процесах і відповідних їм виборних 
процедурах, але й, по суті, визначати розвиток сфери своєї професійної 
діяльності, за участі в діяльності самоврядних організацій і виборів 
їхніх органів управління. 

Тепер зупинимося на становленні інституту самоврядування як 
елементу громадянського суспільства, під яким розуміється 
сукупність неполітичних відносин у суспільстві: економічних, 
правових, соціальних, моральних, релігійних, національних тощо. Для 
такого суспільства характерним є вільне самовиявлення громадян і 
добровільно сформовані організації, захищеність законами від 
довільної регламентації діяльності цих громадян і організацій з боку 
держави [8, 133]. 

Усі концепції громадянського суспільства поєднує те, що в ньому 
існує взаємодія між безпосередньо державою та суспільством як таким 
(сукупністю соціальних зв’язків між індивідом – соціальною групою – 
і державою). Основна відмінність цих концепцій полягає в пріоритеті 
держави або громадянського суспільства. Виходячи з існуючих 
концептуальних уявлень про нього, ми вважаємо, що в основі 
громадянського суспільства лежить взаємодія між державою та 
індивідом (соціальними групами), заснована на визнанні державою 
прав і свобод індивіда (соціальних груп), а також відповідальності 
перед ними [9, 72], і навпаки, визнанні індивідом (соціальною групою) 
прав і обов’язків держави, а також відповідальності перед державою 
[10, 6]. Такі права, свободи, обов’язки й відповідальність закріплені 
законом. 

Наведена нами позиція характеризує ідеальне громадянське 
суспільство, де зусилля і держави, і безпосередньо громадянського 
суспільства об’єднані для досягнення соціального прогресу, а їхні 
інтереси, свободи, права, обов’язки й відповідальність збалансовані. 

За певних історичних умов саме примат держави над 
громадянським суспільством і, навпаки, спрямовує рух суспільства до 
прогресу й не дозволяє стати на шлях регресу. Так, при жорсткому 
централізованому державному управлінні з придушенням ряду прав і 
свобод громадян, радянський народ здобув перемогу у Великій 
Вітчизняній війні (1941-1945 р.). Водночас система так званого 
соціалізму припинила своє існування в колишньому Радянському 
Союзі й ряді країн Східної Європи, у тому числі й через тотальне 
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панування держави й придушенням багатьох прав і свобод громадян. У 
цьому випадку «перевага сил» громадянського суспільства, на наш 
погляд, була на боці соціального прогресу, звільнення від утопічної 
моделі соціального розвитку [11, 52-58]. 

До основних механізмів самовиявлення вільних громадян і 
соціальних груп у громадянському суспільстві ми відносимо 
безпосереднє (пряме) самовиявлення індивіда (соціальної групи) і 
добровільне об’єднання індивідів (соціальних груп) в асоціації та 
організації. 

Розглянемо це докладніше. Індивід, виступаючи носієм прав і 
свобод, може їх реалізовувати стосовно держави прямо – наприклад, 
використовуючи засоби масової інформації, доводити до інших 
індивідів, соціальних груп і держави свою позицію з того або іншого 
питання, а може діяти через «посередника», добровільно вступивши в 
об’єднання (асоціацію, організацію), яка здійснює взаємостосунки з 
державою з питань, що зачіпають інтереси цього індивіда. 

Таким чином, добровільні об’єднання індивідів (соціальних груп) 
виступають певними «посередниками» між конкретними індивідами 
(соціальними групами) і державою у взаєминах між ними з питань, які 
зачіпають інтереси індивідів (соціальних груп). Така форма 
взаємовідносин з державою прийнятна для індивіда, тому що 
ймовірність сприйняття його «голосу», позиції, інтересів з боку 
держави зростає, тим більше, що безпосередньо його інтереси можуть 
бути схожими з інтересами інших індивідів, які створюють об’єднання 
для спільного обстоювання своїх інтересів. Для держави також більш 
доцільно і ефективно взаємодіяти не з розрізненими індивідами, а з 
їхніми об’єднаннями, тому що такі об’єднання формуються з 
індивідуумів зі схожими інтересами, тобто держава витрачає менше 
ресурсів на обробку потреб багатьох індивідів, схожих між собою [12, 
130]. 

Різні форми об’єднання індивідів (соціальних груп) існують давно, 
майже стільки ж, скільки й інститут держави. Як і держава, об’єднання 
індивідів залежно від історичного періоду та рівня соціально-
економічного розвитку суспільства розрізняються за своїми цілями і 
завданнями, характером діяльності (насильницькому або 
ненасильницькому), структурою, управлінням всередині об’єднання, 
принципам вступу й виходу з об’єднання, взаємодією з державою й 
іншими об’єднаннями (індивідами, соціальними групами). 

Отже, самоврядування і його форма – самоврядна організація – 
можуть розвиватися лише в умовах громадянського суспільства. 
Розвиток інституту самоврядування зміцнює демократичні принципи 
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функціонування суспільства. Багато громадян поряд з політичними 
свободами отримують додаткову можливість вступати в члени 
самоврядних організацій або представляти інтереси членів таких 
організацій-юридичних осіб, обирати й бути обраними до керівних 
органів, комітетів і комісії самоврядних організацій і, як наслідок, 
впливати на політику держави у відповідній сфері, галузі, напрямку 
професійної діяльності. 
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КОНФЛІКТ ЦІННОСТЕЙ «СВОБОДА»/«РІВНІСТЬ»  
В УМОВАХ ДЕМОКРАТИЧНОГО ТРАНЗИТУ: АКТУАЛІЗАЦІЯ 
ПОЛІТИКО-ПРАВОВОЇ СПАДЩИНИ АЛЕКСІСА ДЕ ТОКВІЛЯ 

На основі політико-правової спадщини А. де Токвіля розглянуто актуальні 
для українського сьогодення особливості інституціоналізації свободи та 
рівності в процесі демократизації, передбачення вченого щодо конфлікту 
цінностей «свобода»/«рівність» в умовах демократичного транзиту. 

Ключові слова: свобода, рівність, демократія, конфлікт цінностей 
«свобода»/«рівність», демократичний транзит. 
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Проблема аксіологічного обґрунтування та інституційно-владного 
забезпечення «свободи», «рівності» як базових цінностей суспільства є 
вельми актуальною в сучасній Україні у зв’язку з процесами 
неорганічної політичної модернізації, що відбуваються останні 20 
років періоду незалежності. Трансформаційні процеси, що протікають 
в українському суспільстві, є частиною глобальної 3 хвилі 
демократизації. У цьому контексті вельми цікавим та корисним є 
звернення до класиків світової політико-правової думки, зокрема 
Алексіса де Токвіля (1805-1859), який аналізував проблеми 
інституціоналізації свободи та рівності в умовах 1 хвилі 
демократизації в світі. А. де Токвіль один з перших мислителів, хто, 
спостерігаючи розвиток свободи та рівності в умовах демократії, 
проникливо попередив про імовірність знищення свободи рівністю.  

На сьогодні в науковій літературі ставлення до проблеми 
конфлікту цінностей «свобода»/«рівність» неоднозначне. Частина 
вчених підтримує прогнози Токвіля – К. С. Гаджієв [1, 495-499], 
М. І. Лапицький [5, 125], Т. П. Лебедева [6, 63], А. Мігранян [7, 44], 
частина – спростовує – Р. Даль [2, 17-45], І. Г. Шаблінський [10, 9-10], 
В. С. Нерсесянц [8, 149-150]. 

Разом з тим, аналіз наукової літератури з вивчення Токвілевої 
політико-правової спадщини показує, що автори недостатньо 
розглядають особливості інституціоналізації свободи та рівності в 
умовах демократичного транзиту, підходять до проблеми дихотомії 
«свобода»/«рівність» фрагментарно, без комплексного аналізу та 
врахування всієї творчості мислителя, проблему здебільшого 
констатують, без належного ґрунтовного осмислення. 

Тому метою статті є системне вивчення проблем 
інституціоналізації свободи та рівності в умовах демократичних 
перетворень, конфлікту цінностей «свобода»/«рівність» у процесі 
політичних трансформацій у суспільстві, актуалізація політико-
правової спадщини А. де Токвіля та екстраполяція його ідей на 
українське сьогодення. 

У праці «Демократія в Америці» в якості аргументів необхідності 
забезпечення у суспільстві свободи і, зокрема негативної свободи, 
Токвіль застосовував декілька підходів, умовно які можна назвати: 
раціональний, морально-етичний та правовий. Згідно раціонального 
підходу свобода є потрібною у суспільстві, бо приносить користь усім 
без винятку верствам. Ті, хто при владі, можуть заздалегідь 
передбачити ймовірні політичні конфлікти та точки напруження. 
Народ отримує гарантії своїх прав. Крім цього, невеликі суспільні 
струси, що через існування та функціонування політичної свободи 
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завжди супроводжують вільні цивілізовані країни, привчають 
суспільну думку бути розважливою, поміркованою та застерігають її 
від радикальних раптових вибухів, оскільки щоденне користування 
легальною свободою перешкоджає спробам зловживати нею. 
Морально-етичний підхід Токвіля до обгрунтування цінності 
негативної свободи полягав у підкресленні людського виміру свободи. 
Лише дух свободи здатний допомогти людині відчути свою велич, 
значущість, неповторність, індивідуальність. Відсутність свободи у 
суспільстві призводить до того, що індивідууми «дрібнішають», 
нівелюються, «кожний громадянин, ставши подібний до всіх решта, 
розчиняється у натовпі», «обличчя індивідуума стає подібним до 
невиразної пересічної фізіономії маси» [11, 482, 502]. Правовий спосіб 
обгрунтування цінності та потреби у реалізації у суспільстві 
негативної свободи полягав у розробці наступних питань: 
співвідношення свободи та закону, взаємовідносини індивід – 
суспільство – держава, сфера повноважень держави. Вчений 
категорично заперечував проти того, щоб під свободою розуміти 
вседозволеність, свавілля, «право робити абсолютно все, що 
бажається» [11, 72]. Тому цілком природною у творах мислителя 
постала проблема необхідності встановлення цивілізованих меж 
свободі. Мораль, норови, звичаї (як внутрішні регулятори) та закони, 
права інших людей (як зовнішні регулятори) разом у сукупності і 
визначали межі повноцінної свободи індивіда у трактатах 
А. де Токвіля. Спостерігаючи політичну кризу під час революції 1848 
року у Франції, мислитель сформулював поняття «поміркована 
свобода», яка «повинна підкорятися встановленим правилам, 
приборкуватися віруваннями, правами, законами» [13, 74]. У творі 
«Старий порядок та революція» свобода тлумачиться вченим як 
«насолода, що полягає у праві говорити, діяти, дихати без тиску, 
підкорюючись лише Богові та законам» [14, 188].  

Ідея захисту індивідуальної свободи особи у трактатах 
французького вченого знайшла своє вирішення через встановлення 
меж втручання держави у діяльність суспільства та суспільства у 
життя індивіда. А. де Токвіль поставив людину «на один рівень із 
суспільством» [11, 503]. Особа та держава у ліберальному тлумаченні 
вченого – дві автономні області. Щоб забезпечити гарантії 
індивідуальної свободи, необхідно насамперед встановити за 
державою чітко та конкретно визначені повноваження. Як і для 
багатьох лібералів, у Токвіля ідеалом була мінімальна держава, 
держава «нічний сторож». Розмежування сфери функціонування 
держави та громадянського суспільства вирішується А. де Токвілем 
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через визнання більшої сили, ефективності, дієвості за об’єднаною 
силою громадян, ніж за державою, яку уособлює чиновник. 
Суспільство, у свою чергу, має право певним чином обмежувати 
свободу індивіда лише у 2 випадках: 1) коли особа своїми діями 
загрожує суспільству; 2) коли необхідно застосувати допомогу цієї 
особи у загальній суспільній справі [11, 68].  

Вчений виокремив незалежну особу та окреслив межі втручання в 
її діяльність і приватне життя не тільки з боку держави чи 
громадянського суспільства, а й маси, «більшості». Вільний, 
автономний індивід у токвілевих трактатах високовідповідальний за 
свою долю перед самим собою, суспільством, державою. З позиції 
філософії раціоналізму ХVІІІ століття А. де Токвіль визначав людину 
як розумну, цілеспрямовану істоту, що здатна сама керувати своїми 
діями та нести за них відповідальність. Принцип, який мислитель 
проголошував основою визначення свободи індивіда полягав в тому, 
що «кожна людина є найкращою суддею в тому, що стосується її самої 
і через це краще, ніж будь-хто здатна піклуватися про власні інтереси» 
[11, 68]. Мислитель критикував гіперцентралізоване державне 
управління, що породжує урядову патерналістську політику. Він 
вважав, що серед усіх народів світу складніше всього управляти та 
стримувати «націю прохачів», яку до того ж ніколи не можна 
задовольнити [11, 458].  

Крім зовнішньої сторони свободи, «свободи від» тиску на індивіда 
з боку держави, суспільства, мас у творі «Старий порядок та 
революція» французький вчений висловив своє розуміння значущості 
проблеми внутрішньої сторони свободи чи «свободи до». Мислитель 
гостро відчував недостатність встановлення у суспільстві лише 
зовнішньої сторони свободи. «Щоб бути вільним,- зазначав він,- 
необхідне бажання бути вільним!» [14, 189]. На його думку, це 
піднесене, глибоке, високе почуття необхідно відчути, вистраждати. 
Його марно пояснювати дрібним, пересічним душам, які ніколи не 
почували смаку до свободи. Сама свобода для французького вченого, 
незважаючи на певні переваги, що зумовлені нею, є настільки 
дорогоцінним та необхідним благом, при втраті якого всі решта 
суспільних цінностей не в змозі замінити її. Тим самим мислитель не 
тільки виокремив внутрішню сторону свободи, а й виявив її 
пріоритетність порівняно із зовнішньою стороною свободи. 

Рівність мислитель визначав як «рівність умов існування», «рівні 
можливості для свого розвитку» [11, 27, 60]. Під «найбільш повною 
рівністю», яку необхідно забезпечити в суспільстві в процесі 
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демократичних перетворень вчений розумів формально-юридичне 
трактування рівності. 

Ідеалом для Токвіля було таке встановлення співвідношення між 
свободою та рівністю в суспільстві, при якому «ніхто не буде 
відрізнятися від собі подібних і жодна людина не зможе володіти 
тиранічною владою, люди будуть цілковито вільними тому, що вони 
будуть повністю рівними, і вони будуть цілком рівними, тому що 
будуть повністю вільними» [11, 371].  

Мислитель вважав, що свобода і рівність як суспільні цінності 
знаходяться у складній взаємодії між собою. Рівність у своєму 
крайньому вираженні співпадає зі свободою. Проте у суспільній 
практиці, на думку Алексіса де Токвіля, існують «тисячі різноманітних 
форм реалізації рівності, які не є досконалими, однак від цього не 
стають менш цінними народам» [11, 371]. Вчений звернув увагу, що в 
масовій свідомості любов людей до свободи і до рівності – зовсім різні 
почуття. Тому існує небезпека, що інституціоналізація свободи та 
рівності в суспільстві в процесі демократичних перетворень може 
призвести до того, що чималий ступінь рівності здатен легко 
поєднуватися як з наявністю більш-менш вільних політичних 
інститутів, так і навіть з інститутами, цілком позбавленими свободи.  

Французький вчений порівняв ставлення мас до цих двох базових 
суспільних цінностей. При цьому його цікавило питання: «Чому і в 
яких ситуаціях віддають перевагу рівності перед свободою?» [11, 271-
273]  

1. В історії народу рівність передувала встановленню свободи. 
Свобода існувала лише у вигляді ідеї і внутрішньої схильності, коли 
рівність вже закріпилася у звичаях народу.  

2. Рівність виявляється пріоритетнішою в періоди суспільних криз 
і соціальних вибухів, коли, стара суспільна ієрархія, яку довго 
розхитували, остаточно руйнується і бар’єри, що розділяли громадян, 
врешті-решт, скасовані. Рівність насильно нав’язати соціуму більш 
вірогідно, ніж свободу. Що власне і підтвердила практика СРСР та 
інших комуністичних країн.  

3. Різне розуміння обсягу свободи і обсягу рівності, які необхідно 
забезпечити в суспільстві. Цілком можливо уявити собі, що люди 
досягли певного ступеню свободи, який їх повністю вдовольняє. Але 
люди ніколи не встановлять такої рівності, якою б вони були цілком 
задоволені. Саме за цією причиною спрага рівності становиться все 
більш невгамовною по мірі того, як рівність стає все більшою 
реальністю.  
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4. Різні засоби утвердження і підтримання у суспільстві рівності і 
свободи. На думку вченого, «політичну свободу потрібно весь час 
міцно тримати в руках: достатньо послабити хватку, і вона вислизне». 
Рівність, напроти, дозволяє вірити в її постійність, стабільність. 
Токвіль вважав, що неможливо користуватися політичною свободою, 
не сплачуючи певних жертв, і тому ніколи не володіють нею без 
великих зусиль. «Свобода має свою ціну» [12, 373], бо вільне життя 
пов’язане з існуванням повним турбот, ризику, небезпек. Те, що 
пізніше Еріх Фром назве «тягарем свободи». Радощі від рівності 
породжує кожне незначне явище приватного життя, і, щоб 
насолоджуватися ними, людині потрібно просто жити.  

5. Різні за строками прояви у суспільному житті позитивних і 
негативних сторін рівності і свободи. Те зло, яке приносить з собою 
свобода, подекуди з’являється негайно. Негативні наслідки свободи 
бачать усі, всі більш-менш гостро їх відчувають. Те зло, яке може 
викликати надмірна рівність, виявляє себе поступово. Воно потроху 
проникає в тканини суспільного організму, вкорінюється у масову 
свідомість, спостерігається лише іноді, і в той час, коли стає особливо 
руйнівним, то звичка до нього вже залишає людей нечутливими. Те 
добро, що приносить із собою свобода, виявляється лише через 
тривалий час, і тому завжди легко помилитися в причинах, що 
породили благо. Переваги рівності відчуваються негайно, і щоденно 
можна спостерігати те джерело, з якого вони виходять.  

6. Різняться відношення до рівності і свободи кількістю 
прихильників і періодом дії. Політична свобода час від часу приносить 
високу насолоду обмеженій кількості громадян. А рівність щоденно 
наділяє кожну людину масою дрібних радощів. 

На думку І. Г. Шаблінського, в застереженнях А. де Токвіля мова 
йшла не про протиріччя, несумісність, антагонізм свободи і рівності, а 
про можливість не злиття їх воєдино, одне не завжди може припускати 
інше [10, 14-16].  

Точку зору І. Г. Шаблінського поділяє і В. С. Нерсесянц, який 
вважає, що висновок про протиставлення вченим свободи та рівності 
як несумісних понять виник через поверхове вивчення праць 
мислителя і є хибним, бо мислитель лише показав, що рівність певною 
мірою може поєднуватися з різними типами свободи (або несвободи): 
це може бути рівність вільних громадян та рівність у рабстві. При 
цьому французький мислитель, на думку В. С. Нерсесянца, 
наголошував, що рівність неминуче утвердиться у суспільному житті, 
однак це відбудеться або у тісному поєднанні зі свободою, або без неї.  
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З цього випливає, що кожне суспільство обирає один з двох 
можливих шляхів демократичного розвитку: в одних суспільствах 
рівність зіллється зі свободою; іншим загрожує встановлення «нового 
деспотизму» – спотвореного квазидемократичного режиму [8, 150]. 
Слід підкреслити, що третя хвиля демократизації у світі якраз і 
призвела до сплеску спотворених, «дефектних» демократій.  

Проблему співвідношення «свобода»/»рівність» у 
загальнотеоретичному аспекті В. С. Нерсесянц пропонує розглядати з 
позицій їх гармонійної єдності. «Люди вільні у міру їх рівності та рівні 
у міру їх свободи». При цьому свобода без рівності – це ідеал 
елітарних привілеїв, а рівність без свободи – ідеологія рабів (з 
вимогами ілюзорної, «фактичної» рівності, підміною рівності 
зрівнялівкою).  

Нерідко в історії людської цивілізації свобода протиставлялася 
рівності. В. С. Нерсесянц виокремлює декілька позицій:  

1) аристократична критика формально-правової рівності «зверху» 
(апологія нерівності) на користь елітарних версій свободи. Цей підхід 
сповідували ряд софістів молодшого покоління – Пол, Каллікл, 
Критій; у ХІХ ст. Ф. Ніцше, у ХХ ст. – Н. А. Бердяєв;  

2) марксистське заперечення правової рівності «з низу» з метою 
утвердження «царства свободи» через «фактичну» рівність;  

3) в наш час, підкреслює В. С. Нерсесянц, поширилося хибне та 
небезпечне уявлення, буцімто «сутність змін, що відбуваються 
посткомуністичних країнах» (тобто їх політична модернізація), 
полягає «в переході від логіки рівності до логіки свободи» [3, 3]. 
В. С. Нерсесянц, критикуючи вищенаведену думку авторів монографії 
В. В. Козловського, А. І. Уткіна, В. Г. Федерової, [3] наголошує, що 
свобода не лише не протилежна рівності, (а саме правовій рівності), 
але, навпаки, вона має вираження лише за допомогою рівності та 
втілюється у цій рівності. Свобода та рівність невід’ємні та взаємно 
передбачають одна одну [9, 26].  

К. С. Гаджієв, розглядаючи співвідношення «свобода»/«рівність», 
зробив акцент на взагалі неможливості вирішення у суспільстві 
антиномії між свободою та рівністю. Обидві ці категорії бажані для 
більшості людей, однак практично недосяжні ідеали. Теоретичне 
припущення повної реалізації ідеалу свободи суперечило б рівності та 
навпаки. Повна реалізація ідеалу рівності суперечила б свободі [1, 495-
499].  

Для Токвіля свобода завжди була пріоритетом над усіма іншими 
суспільними цінностями, які повинні бути з нею узгоджені. Однак, не 
можна не погодитися і з іншим підходом. Американський вчений 
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Дж. Кемпбелл вважав, що рівність виступає базовою цінністю, і такі 
цінності повинні поважати в кожному благополучному суспільстві. 
Суспільство, в якому заохочується лише тільки свобода, хоча він 
сумнівається, що подібне суспільство може бути взагалі, неможна, 
вочевидь, називати благополучним. Тому ми погодимося з точкою 
зору Дж. Кемпбелла, який умови розвитку демократії вбачав у 
встановленні складної рівноваги між свободою і рівністю, свободою і 
громадянським суспільством [4, 121-125]. 

Поділяючи думку К. С. Гаджієва, В. С. Нерсесянца, 
І. Г. Шаблінського, що реалізація у суспільстві рівності, на жаль, не 
завжди супроводжується забезпеченням свободи, пропонуємо 
розглянути проблему конфлікту «свобода»/«рівність» у процесі 
демократичних перетворень у іншому аспекті. Свобода та рівність – 
багатозначні категорії, які нерідко набувають у масовій свідомості 
спрощеного та спотвореного тлумачення. Узагальнюючи трактати 
французького вченого підкреслимо, що певний вид свободи 
гармонійно поєднується лише з певною формою рівності. Негативна 
свобода, досліджена А. де Токвілем, вимагала як формально-правової 
рівності, так і певних видів нерівності (соціальної, економічної). 
Майнова рівність, наголошував вчений, ущемлює свободу (додамо 
саме негативну, але, зазначимо, цілком природно поєднується з ідеєю 
позитивної свободи).  

Тому конфлікт «свобода»/«рівність» можна перевести в іншу 
площину:  

- негативна свобода/майнова (фактична) рівність; 
- позитивна свобода/формально-правова рівність.  
Саме у подібному аспекті, на нашу думку, необхідно підходити до 

тлумачення проблеми конфлікту цінностей «свобода»/«рівність», 
зокрема і у трактатах А. де Токвіля.  

Підсумовуючи, зазначимо, в умовах трансформаційних процесів у 
сучасному українському соціумі вирішення дихотомії 
«свобода»/«рівність» повинно спиратися, на наш погляд, на наступні 
принципи:  

1) небезпечність протиставлення базових суспільних цінностей: 
свобода, рівність, демократія, солідарність, економічний добробут, 
політична стабільність тощо, а тим більше однобічної реалізації у 
суспільстві одних цінностей за рахунок знехтування, ущемлення 
іншими;  

2) парадигма сучасної свободи повинна базуватися на сполученні 
раціональних ідей негативної та позитивної свободи, закріплювати не 
лише свободу а й умови її забезпечення;  
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3) соціальна рівність як необхідна матеріально-правова гарантія 
можливості користуватися свободою не повинна підмінятися 
зрівнялівкою. 
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Прокопчук И. И. Конфликт ценностей «свобода»/«равенство» в 
условиях демократического транзита: актуализация политико-правового 
наследия Алексиса де Токвиля. 

На основе политико-правового наследия Алексиса де Токвиля 
рассмотрены актуальные для современного украинского общества 
особенности институционализации свободы и равенства в процессе 
демократизации, прогнозы ученого в отношении конфликта ценностей 
«свобода»/«равенство» в условиях демократического транзита. 

Ключевые слова: свобода, равенство, демократия, конфликт ценностей 
«свобода»/«равенство», демократический транзит. 

Prokopchuk I. I. Conflict of values «freedom»/«equality» under the 
conditions of democratic transit: the updating of the political-legal heritage of 
Alexis de Tocqueville. 

Based on political – legal heritage Alexis de Tocqueville analyzes relevant 
to the modern Ukrainian society particularly the institutionalization of freedom 
and equality in the process of democratization, the predictions of scientists 
towards the conflict of values «freedom»/«equality» in a democratic transition. 

Keywords: liberty, equality, democracy, conflict of values 
«freedom»/«equality», democratic transition. 

Андрущенко Т. В. 

РОЛЬ ПОЛІТИЧНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ У ВИХОВАННІ 
ПСИХОЛОГІЧНОЇ СТІЙКОСТІ В ПОЛІТИЦІ  

Аналізується феномен психологічної стійкості особистості як 
результату політичної соціалізації особистості, що безпосередньо 
виявляється на основі відповідних критеріїв; пропонується методика 
оцінки ступені сформованості психологічної стійкості людини, що 
виявляється в поведінковому вияві різних морально-вольових, духовно-
енергетичних, ціннісно-орієнтаційних та праксеологічно-
самореалізаційних характеристик людини як суб’ єкта соціально-
політичного, національно-громадянського та організаційно-громадського 
процесу; авторка підкреслює, що саме недостатня психологічна стійкість 
більшості населення створює можливість для реалізації маніпулятивний 
технологій; більшість громадян пасивно споживають той інформаційний 
продукт, який масово виробляється вітчизняними та іноземними ЗМІ.  

Ключові слова: людина, політика, культура, психологічна стійкість, 
виховання; політичне просвітництво. 
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Одним з найважливіших та найактуальніших результатів 
політичної соціалізації особистості як основи її психологічної 
адаптації до політичної пропаганди має, з нашої точки зору, бути 
виховання психологічної стійкості у політиці.  

Для професійних політиків такі психологічні якості як 
стабільність, врівноваженість, резистентність є необхідними 
компетентнісними характеристиками. Водночас звичайним 
громадянам виховання таких якостей в процесі політичної соціалізації 
дозволяє в подальшому раціонально-критично ставитися до імпульсів, 
що впливають на його особистісно-психологічну сферу із зовнішньої 
соціально-політичної реальності. 

У науковий обіг наприкінці XIX ст. термін «політична 
соціалізація» ввели американський соціолог Ф. Гіддінс і французький 
соціопсихолог Г. Тард. Термін тлумачився як «процес розвитку 
соціальної природи людини», «формування особистості під впливом 
соціального середовища». Витоки концепції політичної соціалізації 
містяться в ідеях про людину в політиці, які сформульовані такими 
класиками світової науки як Т. Гоббс, Ж.-Ж. Руссо, Г. Спенсер, 
М. Вебер та ін. 

В свою чергу дослідження системного підходу політичної 
соціалізації обґрунтовують Г. Алмонд, С. Верба, Дж. Денніс, К. Дойч, 
Д. Істон. Якщо ж говорити про дослідження феномену політичної 
соціалізації то воно здійснюється Є. Головахою, О. Злобіною, 
І. Жадан, В. Казміренко, Л. Кияшко, П. Фроловим та іншими. Які 
розглядають соціалізацію у контексті ідеологічного самовизначення 
громадян, їх взаємодії із владою, впливом світоглядних цінностей на 
політичну активність. Більшість вчених політичну соціалізацію 
пов’язують із здатністю індивіда орієнтуватися у політичному 
просторі й впливати на його перебіг. 

Вважаємо, що є необхідність у визначенні ролі політичної 
соціалізації в контексті виховання психологічної стійкості в політиці, 
що й ставимо за мету цієї публікації. 

Психологічна стійкість в соціально-політичній сфері є однією з 
найважливіших ознак особистості у сучасному демократичному 
громадянському суспільстві, що уможливлює її здатність до соціальної 
творчості заради поліпшення громадського життя та утвердження 
громадянсько-гуманістичних суспільних цінностей. Як результат 
адаптації особистості до політичної пропаганди психологічна стійкість 
формується під впливом різних чинників та виявляється соціальними 
та політичними психологами за різними показниками. «Психологічна 
стійкість забезпечується низкою фізіологічних, особистісних та 
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соціальних чинників. Її значимість проявляється у таких критеріях 
психологічного та соціального здоров’я: моральність (чесність, 
совісність), відчуття вдячності, безкорисливості, відповідальності за 
себе та інших, а також у таких особистісних якостях як самоконтроль, 
не агресивність, оптимізм, здатність планувати та реалізувати свій 
життєвий шлях тощо. Неадекватність і дезінтеграція внутрішньої 
особистісної регуляції сприяють розвитку таких психологічних 
порушень як безсердечність (жорстокість), безвідповідальність, 
агресивність, відчуженість, ігнорування соціальних норм, схильність 
до звинувачування оточуючих у своїх поразках, що дезактивує власну 
необачність, егоцентричність, маскування, образливість і 
маніпулятивну поведінку» [1].  

Таким чином, результативність процесу політичної соціалізації 
особистості безпосередньо виявляється на основі тих критеріїв, 
завдяки яким оцінюється ступінь сформованості її психологічної 
стійкості, що виявляється в поведінковому вияві різних морально-
вольових, духовно-енергетичних, ціннісно-орієнтаційних та 
праксеологічно-самореалізаційних характеристик людини як суб’єкта 
соціально-політичного, національно-громадянського та організаційно-
громадського процесу. 

Загалом саме недостатня психологічна стійкість більшості 
населення призводить до того, що маніпулятивні рекламно-
пропагандистські політичні практики є доволі успішними та 
ефективними. Дуже часто більшість громадян пасивно споживають 
той інформаційний продукт, який масово виробляється вітчизняними 
та іноземними ЗМІ. І саме така пасивна позиція максимально сприяє 
ефективному впливу згаданих технологій. 

Небажання людини докладати психічні зусилля та духовну 
енергію з метою політично-громадянського самовизначення та 
самореалізації зрозуміле. Адже сучасний інформаційний світ, з одного 
боку, ставить перед людиною безліч життєвих проблем, через що 
політика здається такою далекою і «телевізійною», а з іншого − та ж 
інформаційно-пропагандистська сфера надає безліч моделей і варіантів 
можливої дії. То чому б ними не скористатися, замість того, щоб 
вигадувати свій велосипед? Люди потрапляють в цю інформаційно-
пропагандистську, рекламно-маніпуляційну пастку і залишаються 
пасивною масою, втрачаючи своє громадянське обличчя. 

Уникнути такої ситуації можливо лише на основі активної 
політичної соціалізації і адаптації, які б охоплювали всі сфери 
особистісної активності: когнітивну, аксіологічну, морально-вольову, 
духовно-практичну, діяльнісно-реалізаційну, а також ефективно 
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виховували б у людини психологічну стійкість та здатності до 
психологічного захисту від шкідливих впливів з боку зовнішньої 
соціально-політичної реальності. Надійність та стійкість у 
психологічному плані є важливими чинниками самовідчуття людини, 
особливо в сучасному швидкоплинному інформаційному світі. У 
зв’язку з цим, психологічна стійкість та психологічний захист 
розглядаються нами ключовими факторами успішного особистісно-
психологічного спротиву політичним маніпуляціям, що агресивно 
атакують сучасну людину. 

Психологічна стійкість щодо політично-пропагандистських 
впливів також дуже корисна при протидії активним технологіям 
рекламно-агітаційного навіювання, тобто використання так званої 
техніки «авторитетної думки». Людина з високими психологічно-
резистентними здатностями та раціонально-критичним типом 
мислення здатна самостійно та свідомо протистояти такому 
навіюванню. Виховувати такі здатності в людині необхідно 
розвиваючи національну систему політично-громадянської освіти, 
просвітництва та виховання. 

Окрім того, важливу роль в процесі забезпечення особистісної 
психологічної стійкості до шкідливих впливів політично-
пропагандистського характеру відіграє самовиховання та самоосвіта 
людини, яка сьогодні має доступ до безлічі інформаційних джерел, 
систематичне вивченні і аналіз яких дозволяє вибудовувати власну 
критичну картину соціально-політичної реальності.  

Корисні поради щодо захисту громадськості пропонує фахівець із 
питань маніпулювання А. Цуладзе. Дослідник радить критично 
аналізувати інформацію, яку надають ЗМІ. «Для цього зовсім не 
обов’язково заглиблюватися в нетрі політології, достатньо навчитися 
відмежовувати факти від інформації. Перше, що необхідно для цього 
зробити – виключити з інформації емоційну складову, яка істотно 
впливає на формування громадської думки. Кожен вид ЗМІ має свої 
особливі емоційні способи впливу на аудиторію – телебачення бере 
глядача за допомогою «картинки» (відомо, що саме візуальні образи 
найбільш впливають на свідомість у процесі сприйняття інформації), 
журнали – яскравими ілюстраціями та друкованим текстом. Знаючи, у 
чому сила впливу того чи іншого ЗМІ, можна навчитися 
нейтралізовувати його. Так, можна слухати телевізійні новини, не 
дивлячись на екран телевізора, або ще краще – прочитати стенограму 
телепередачі. ЗМІ завжди намагаються драматизувати події. Це 
робиться для того, щоб інформація краще засвоювалася. Тому треба 
скептично ставитися до будь-якої сенсації, у більшості випадків «вони 
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висмоктані з пальця» [2]. Звичайно, використання емотивних 
мотиваційно-образних технологій навіювання є дуже ефективними в 
сучасній сфері рекламно-пропагандистського маніпулювання, адже 
людині важко в повній мірі свідомо і раціонально контролювати свої 
психоемоційні реакції. Водночас виховання в собі психологічної 
стійкості до подібних впливів, яка виявлятиметься у вибірковості 
отримуваної інформації, увазі під час пропагандистських оголошень, 
критичному ставленні до висловлювань політиків і різних аналітиків 
тощо, може дозволити зводити психологічний вплив 
пропагандистських маніпуляцій до мінімуму. 

Таким чином, виявлення загальних особливостей політичної 
соціалізації та виховання, а також розгляд характерних ознак, чинників 
та критеріїв психологічної стійкості у політиці дозволяє нам 
повернутися до концептуально-теоретичного аналізу взаємозалежності 
та взаємообумовленості таких феноменів, як політична соціалізація 
особистості та її адаптація до політичних впливів (маніпуляцій). Така 
адаптація є дуже важливою для сучасної людини, яка змушена 
перебувати в агресивному рекламно-інформаційному та політично-
пропагандистському середовищі, адже, як зазначає більшість 
дослідників, ті маніпулятивні технології, що в ньому 
використовуються, зазвичай мають шкідливі, руйнівні наслідки для 
психіки людини. Окремій людині надзвичайно важко протистояти 
потужним інформаційно-маніпулятивним технологіям, тому в сучасній 
Україні важливо розвивати систему політичної освіти і виховання, яка 
є ключовим структурно-організованим інститутом політичної 
соціалізації особистості, котрий сприяє виробленню у населення 
громадянських якостей і чеснот. 

З соціально-психологічної точки зору видається важливим, щоб в 
демократичному суспільстві була достатня питома вага активно 
соціалізованих та політично освічених людей, які були б здатні 
опиратися різноманітним пропагандистським технологіям, особливо 
тим з них, які, застосовуючи інформаційні маніпуляції, створюють 
хибний образ світу, соціуму, політики та політиків. Протидіяти 
оманливим інформаційно-пропагандистським впливам може лише 
людина з високорезистентною психікою та раціонально-критично 
налаштованою свідомістю, що формуються в процесі політичної 
соціалізації, а високим рівнем політичної освіти і достатнім набором 
демократично-громадянських якостей і чеснот. 

Психологічна адаптація до політичних впливів-маніпуляцій 
безпосередньо залежить від рівня політичної освіченості і 
соціалізованості особистості, які дозволяють людині свідомо 



Політолог ія  

 

 167 

підходити до обґрунтування власних політичних позицій і дій. Хоча 
робити це стає все складніше і складніше, адже постійно з’являються 
нові маніпулятивні технології, що посилюють тиск на індивідуальну 
психіку людини, перетворюючи її на об’єкт інформаційно-політичного 
середовища. Однак російський психолог Г. Дилігенський вважає, що 
«в умовах політичної конкуренції, чим інтенсивніший потік 
маніпуляторської інформації, під яку потрапляє молода людина, тим 
більший супротив їй» [3]. З нашої точки зору, це доволі суперечливе 
твердження, адже сучасні пропагандистсько-маніпулятивні технології 
впливу на масову свідомість є досить дієвими, а однією з основних 
їхніх характеристик є складність індивідуального виявлення того 
обману чи викривлення дійсності, які закладаються в основу 
маніпуляції. 

У зв’язку з цим, існує нагальна необхідність вироблення таких 
політично-соціалізаційних механізмів, які б убезпечували громадянина 
від маніпулятивних пропагандистських впливів та дозволяли йому 
ставати активним суб’єктом процесу громадянсько-державного 
партнерства. Таким чином, одним з ключових аспектів створення 
сприятливих умов для ефективної соціалізації особистості та її 
адаптації до політичної пропаганди є демократичний діалог між 
владою та суспільством, державою та національною громадою, 
органами державної влади та громадянином, який би забезпечив 
людині реальні механізми впливу на соціально-політичну сферу країни 
та можливості самореалізації в ній. 

Сьогодні в науковій літературі соціально-психологічного, 
політологічного, соціологічного спрямування часто можна зустріти 
твердження про високий рівень шкідливості пропагандистських 
маніпуляцій як для особистості, так і для соціальної, політичної 
системи, а також заклики до викорінення або ж максимального 
обмеження таких маніпуляцій в національному соціально-політичному 
та владно-громадянському інформаційному просторах. З нашого 
погляду, лише шлях всебічної політичної освіти та просвітництва, а 
також виховання в людині психологічно-резистентних здатностей та 
світоглядно-аксіологічних орієнтацій на національні та 
загальнолюдські демократично-гуманістичні цінності може сприяти 
формуванню особистості, здатної протистояти тиску психологічно-
пропагандистських технологій. 

Не менш важливим чинником формування громадянських ознак і 
чеснот особистості є створення на базі демократичної взаємодії 
держави і громадянського суспільства сприятливих соціально-
політичних умов для всебічної адаптації людини до національних 
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традицій та орієнтирів ведення політики та до специфіки національно-
державного пропагандистського простору. Для того, щоб людина мала 
високий рівень психологічної та особистісно-духовної адаптації до 
політичної реальності і пропаганди, важливо мати сталу систему 
національно-політичних цінностей і пріоритетів, які б визнавалися 
важливими всіма суб’єктами державотворчого процесу. 

Такі ціннісні основи і пріоритети дозволять кожній людині через 
систему політичної освіти, виховання і соціалізації формувати власну 
громадянсько-політичну позицію і активно самореалізовуватися на її 
основі, володіючи інструментарієм протидії навколишньому 
агресивному маніпулятивно-пропагандистському середовищу. Тільки 
на основі впровадження ефективних принципів і механізмів 
легітимації влади, а також завдяки розширенню функціональних 
можливостей громадянського суспільства в нашому 
трансформаційному суспільстві можуть бути створені сприятливі 
умови для політичної соціалізації як основи особистісно-психологічної 
адаптації до політичної пропаганди. 

На такій самій основі має ґрунтуватися і процес набуття 
громадянами в процесі політичної соціалізації високого рівня 
громадянсько-демократичних політичних компетенцій. Саме 
показники такої активної самореалізації особистості в сфері взаємодії 
громадянина і держави є важливим критерієм вимірювання її 
психологічно-соціальної готовності та адаптованості до політичних 
впливів і маніпуляцій. 
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Андрущенко Т. В. Роль политической социализации в воспитании 
психологической устойчивости в политике. 

Анализируется феномен психологической устойчивости личности как 
результата политической социализации личности, непосредственно 
выявляется на основе соответствующих критериев; предлагается 
методика оценки степени сформированности психологической 
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устойчивости человека, проявляющейся в поведенческом проявлении 
различных морально-волевых, духовно-энергетических, ценностно-
ориентационных и праксеологическо-самореализационных характеристик 
человека как субъекта социально-политического, национально-
гражданского и организационно-общественного процесса; автор 
подчеркивает, что именно недостаточная психологическая устойчивость 
большинства населения создает возможность для реализации 
манипулятивных технологий, большинство граждан пассивно 
потребляют тот информационный продукт, который массово 
производится отечественными и иностранными СМИ. 

Ключевые слова: человек, политика, культура, психологическая 
устойчивость, воспитание политическое просвещение. 

Andruschenko T. V. The role of political socialization in education and 
psychological stability in politics. 

Analyzes the phenomenon of psychological stability of personality as a 
result of the political socialization of the individual, directly detected on the 
basis of the relevant criteria, the methods of estimating the degree of formation 
of human psychological stability, manifested in the behavioral manifestations of 
various moral and volitional, spiritual energy, value-orientation and 
praxeological-samorealizatsiynih characteristics of the person as subject of 
social, political, civil and national organizational social process, the author 
emphasizes that it is the lack of psychological stability of the majority of the 
population makes it possible to implement manipulative technologies, the 
majority of citizens who passively consume information product, which is 
produced in large quantities by domestic and foreign media. 

Keywords: people, politics, culture, psychological stability and raise political 
awareness. 

Отрешко В. С.  

ЗРОСТАННЯ РОЛІ ІНТЕЛЕКТУ В ПРОЦЕСАХ СУЧАСНОГО 
УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ 

Інтелект − один з головних стратегічних ресурсів існування будь-якої 
держави. З огляду на це на особливу увагу заслуговує дослідження ролі 
інтелекту в державотворчих процесах. Держава повинна процвітати не 
тільки завдяки справжній інтелектуальній еліті, але й висококваліфікованим 
кадрам державного управління. На жаль, Україну не оминув процес 
деінтелектуалізації суспільства, зумовлений кризовими явищами в різних 
сферах життя. Щоб повернути інтелект у процеси державотворення 
сьогодні, необхідно насамперед створити систему охорони інтелектуальної 
власності, покликаної сприяти розвиткові національної економіки, 
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збереженню і збагаченню науково-технічного потенціалу держави, 
розвиткові міжнародної торгівлі, залученню в економіку країни іноземних 
інвестицій. 

Ключові слова: інтелект, інтелектуалізація, деінтелектуалізація, 
державотворення. 

Із здійсненням інформаційної революції зростає усвідомлення 
того, що власний добробут залежить від інтелекту самих індивідів, їх 
прагнення до знань. Водночас попитом на ринку праці користується 
високоспеціалізоване знання, що вимагає тривалого і самовідданого 
навчання. До того ж технології швидко змінюються і потребують 
постійного оновлення знань, перекваліфікації, вміння вчитися 
самостійно [5, 28]. Ця потреба зумовлює утвердження інтелекту як 
провідного ресурсу розвитку суспільства, що знаходить втілення в 
інтелектуалізації суспільства як перспективному напрямі 
цивілізаційного поступу. 

Інтелектуалізація сучасного суспільства охоплює такі основні 
напрями: 

- інтелектуалізація техніки (створення електронно-
обчислювальних машин з елементами штучного інтелекту); 

- інтелектуалізація людського чинника (удосконалення 
національної освіти, науки, підвищення професіоналізму й 
інформаційної культури); 

- інтелектуалізація суспільного середовища (формування 
соціального замовлення, ефективність суспільних комунікацій, 
розвиток соціальної інформатизації) [3, 51]. 

У межах останнього напряму заслуговує на особливу увагу 
визначення ролі інтелекту в державотворчих процесах: адже 
інтелектуалізація суспільного середовища передбачає й 
інтелектуальний розвиток усіх складових соціальної системи, до яких 
належить і держава. Одним з головних стратегічних ресурсів будь-якої 
держави (зокрема – України) є інтелект. Цей ресурс охоплює: 

- діяльність щодо створення, реалізації і впровадження 
інтелектуального продукту; 

- інтелектуальний потенціал – інтелектуальні продукти, здатні 
стати товаром (бути включеними у відтворювальний оборот суб’єктів), 
культурна, організаційна, технологічна, технічна база для 
виробництва, упровадження і реалізації інтелектуального продукту; 

- люди – носії, власники, виробники інтелектуального продукту 
та інтелектуального потенціалу: учені, фахівці, педагоги, науково-
технічний персонал, організатори й управлінці науки; 
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- інтелектуальна власність – система економіко-правових 
відносин [4]. 

Інтелектуальний ресурс безпосередньо опредмечує (реалізує) 
відтворення суб’єктів (держави та суспільства). Тому порівняно з 
іншими ресурсами державотворення він є найбільш перспективним і 
пристосованим для реалізації відтворювальних функцій та механізмів. 
Крім того, він є невичерпним у виробництві, удосконаленні, 
тиражуванні, адаптації і самовідтворюванні. Його рентабельність 
принципово не обмежена. Він одночасно працює у декількох планах: 
економічному, креативному, культурному, комунікативному, тобто 
в усіх планах, у яких відтворюються суб’єкти. Тому сам стан обороту 
інтелектуального ресурсу як діяльності можна назвати стратегічним 
інтелектуальним капіталом нації. 

А. Гайдабрус звертає увагу на те, що держава як суб’єкт 
управління й активний чинник соціального розвитку безпосередньо 
задіяна в обороті стратегічного інтелектуального капіталу – своїми 
функціями, формами, технологіями і механізмами. Саме у відтворенні 
стратегічного інтелектуального капіталу держава здійснює себе як 
суб’єкт. Тому діалектика розвитку держави, особливо в аспекті 
партнерства з суспільством, відображена й обумовлена оборотом 
стратегічного інтелектуального капіталу і діяльності з управління та 
регулювання цього обороту [4]. 

Формування економіки знань стає своєрідним імперативом 
глобального розвитку всього світу. Якщо держава цього не зрозуміє і 
не надасть розвитку освіти та науки пріоритетного значення, вона 
автоматично буде виключена з процесу розвитку і почне швидко 
деградувати в усіх відношеннях. Розвинені країни стали такими саме 
завдяки тому, що першими не лише зрозуміли значення інтелекту 
людини, але й практично створили умови для його розвитку і 
реалізації [9]. Ця обставина засвідчує провідну роль інтелекту в 
державотворчих процесах. 

Як зазначає М. Пірен, суспільними інституціями, спроможними 
своїм інтелектом та мисленням забезпечити високу громадянську 
культуру, що може консолідувати суспільство на прогресивний 
розвиток, насамперед є університети. Світовий досвід свідчить, що 
народи процвітають саме завдяки університетам, мислячим науковцям, 
справжній інтелектуальній еліті, відповідальній та високодуховній. 
Науково-просвітницький чинник постає джерелом розвитку усіх сфер 
соціуму, сприяє розвитку соціальної, політичної та управлінської 
культури громадян, тим самим консолідує суспільство на вирішення 
епохальних викликів [14, 104]. 
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Незаперечним є значення інтелекту як провідного чинника для 
підготовки кваліфікованих кадрів державного управління. У цьому 
аспекті особливого значення набуває методологія продуктивного 
(випереджаючого) навчання, що є синонімічним до поняття 
«продуктивність інтелекту». Інститут продуктивного навчання в 
Європі, фундаторами якого стали німецькі вчені й педагоги І. Бьом та 
Й. Шнайдер, є головним координаційним центром проектів, які 
реалізують зазначену методологію в усьому світі. Її сутність можна 
визначити як процес, що реалізується за допомогою індивідуальних 
маршрутів, структурованих у вигляді послідовності кроків з чіткими 
певними результатами, які є продуктивно орієнтованими діями, що 
сприяють вирішенню конкретної державно-управлінської проблеми. У 
сфері підготовки державних службовців В. Сороко пропонує 
використовувати такі технології інтелектуального розвитку: 

- технології дослідницької діяльності; 
- інформаційні технології; 
- технологію розвитку критичного мислення; 
- проблемне навчання. 

Практичний характер зазначених технологій має підготувати 
державних службовців до управління змінами, оперування прийомами 
професійної підготовки, забезпеченню адаптації державних 
службовців до управлінської діяльності в умовах впровадження змін у 
системі державної служби [17]. 

Активне використання інтелектуального ресурсу в 
державотворенні зумовлює посилення уваги дослідників до 
інноваційного напряму розвитку української держави. Поняття 
інновацій у державотворчих процесах позначає один із напрямів 
стратегічного управління, що здійснюється на вищому рівні державою, 
а також сукупність певних організаційно-економічних методів і форм 
управління всіма стадіями й видами науково-технічної та виробничої 
діяльності з максимальною ефективністю. Мета інноваційного 
управління полягає у визначенні основних напрямів розвитку науково-
технічної та виробничої функцій держави. Управління інноваційними 
ресурсами позначає управління науковим і науково-технічним 
результатом інтелектуальної діяльності, тобто продуктом, який має 
авторські права і відповідно оформлені документи. Поняття життєвого 
циклу інновації позначає систему індивідуального розвитку 
виважених, здійснюваних державними структурами заходів, 
спрямованих на контроль і стимулювання новаторів для досягнення 
відповідного результату. Державний виважений підхід, розумне 
використання інтелектуального ресурсу можуть забезпечити сильну 
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владу і добробут держави [7, 205]. Останнє завдання зберігає 
актуальність у процесах державотворення на теренах України. 

Водночас дослідники вимушені приділяти все більшу увагу 
деінтелектуалізації – відсторонення інтелекту від державотворення в 
сучасній Україні. Характерною ознакою українського сьогодення, на 
жаль, є поступова втрата освітнього потенціалу, деінтелектуалізація 
праці, що виявляється у приниженні статусу інтелектуальної праці 
(насамперед творчої й гуманітарної), еміграції кращих спеціалістів, 
руйнації наукових шкіл, зниженні рівня освіченості населення, 
трудової та навчальної мотивації, кризі трудової етики, деформованій 
структурі зайнятості населення, зниженні моральності [10, 24]. Як 
зазначає М. Чікарькова, «...в сучасній Україні володарює культ 
посередності, панують поверхневі життєві орієнтації, низька моральна 
культура, девальвуються вироблені століттями духовні цінності... У 
нашій країні, як не сумно це констатувати, діє система усередненого 
вибору, і духовно вище тут найчастіше гине або деградує» [18, 45]. 

Україна здобула у спадщину від СРСР могутній науково-технічний 
комплекс, що включав численні науково-дослідні інститути, вищі 
навчальні заклади, конструкторські бюро, науково-технічні підрозділи 
підприємств, об’єднання винахідників та раціоналізаторів. За різними 
оцінками, Україні належало близько 15 % загального науково-
технічного потенціалу Радянського Союзу і близько 20 % 
експериментального обладнання СРСР [6, 35]. У низці галузей 
науково-технічного розвитку українські науково-дослідні установи 
займали провідні позиції. Це стосується, насамперед, 
електрозварювання, створення нових матеріалів, космічних 
технологій, транспортної авіації, розробки спеціалізованого 
програмного забезпечення [13]. 

Роки розбудови в Україні після отримання незалежності ринкової 
економіки довели, що держава не має достатніх матеріальних ресурсів 
для збереження науки у тому вигляді, в якому вона була створена за 
часи радянської влади. В епоху формування ринкових відносин 
відбулося катастрофічне зменшення фінансування наукових 
досліджень, у тому числі виділення коштів на наукове обладнання, 
спостерігалося зниження статусу вчених та інженерів. В Україні 
поступово склалася система, здебільшого орієнтована на імпорт 
науково-технічних результатів, а не на створення власної науково-
технічної продукції. Цьому сприяли і негативні зміни, що сталися 
в економіці країни внаслідок тривалої економічної кризи й відсутності 
теоретичних розробок з питань переходу від соціалістичної моделі 
господарювання до ринкової. За даними Всесвітнього банку, Україна 



Нова  парадигма, випуск 119 

 

 174 

була єдиною пострадянською країною, в який за період 1990-1999 рр. 
жодного разу не спостерігалося економічне зростання. Офіційний ВВП 
знизився за цей період більше ніж на 60 %. Зазначимо, що протягом 
цього періоду фінансування науково-дослідних і дослідно-
конструкторських робіт скоротилося майже втричі [12, 57]. 

Політична нестабільність та кризові негаразди в економіці 
протягом 2005-2009 рр. погіршили ситуацію щодо інноваційного 
розвитку нашої країни. Для України економічна функція науки може 
бути істотною лише після того, як рівень загальних витрат на наукові 
дослідження і розробки перевищить 1,7 % офіційно врахованого ВВП. 
У той же час загальний обсяг фінансування наукової діяльності за 
рахунок всіх джерел протягом останніх років становив близько 1 % 
ВВП, у тому числі за рахунок державного бюджету – 0,38-0,40 % ВВП. 
Щорічні фактичні потреби на здійснення науково-технічної та 
інноваційної діяльності задовольнялися на рівні не більше ніж на 16 % 
[8, 27]. Для країн ЄС уважається нормальним фінансування наукової 
діяльності на рівні не менш 3 % ВВП, у тому числі за рахунок 
державних засобів – не менш 1 % ВВП [13]. 

Інтелектуальна власність, за світовим досвідом, виконує роль 
стратегічного ресурсу в системі формування національного багатства і 
має суттєво впливати на рівень її конкурентоспроможності. При 
середньому показнику в країнах ЄС, де обсяги нематеріальних активів 
досягають від 30 до 80 % від балансової вартості основних засобів, в 
Україні вони не перевищують 1,5-2 % вартості основних засобів, у той 
час, як за підрахунками експертів реальна вартість таких активів 
становить не менше 15 млрд. грн., а потенційно можливі обсяги таких 
активів досягають цифри 200 млрд. доларів США [1, 31-32]. 

Чинником деінтелектуалізації є також неадекватне оцінювання 
інтелектуальної діяльності. Зокрема, В. Близнюк наголошує на тому 
факті, оцінка наукової і педагогічної праці в Україні відбувається 
переважно на суб’єктивній, застарілій основі. Розмір оплати праці 
залежить лише від посади, яка, у свою чергу, визначається наявністю 
декількох формальних ознак (наукових регалій, тощо). Інститут 
експертів щодо наукової результативності у нас поки що практично 
відсутній, власних індикаторів ефективності наукової праці не 
розроблено, відсутня обґрунтована система оцінки науково-освітньої 
діяльності. Відповідно, відсутній зв’язок результатів цієї діяльності з її 
оплатою. Така система не мотивує до плідної праці, зумовлює 
пасивність працівників через відсутність або слабкість діючих систем 
стимулювання. Тому потрібне не тільки підвищення, але й комплексне 
реформування системи оплати праці у науково-освітній сфері, що є 
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назрілою проблемою. Відсутність адекватних механізмів регулювання 
наукової праці виявляє себе у зниженні ролі науки в розвитку 
економіки, падінні престижу професії вченого, масовому від’ їзді 
кращих фахівців за кордон, деінтелектуалізації суспільства [2, 479].  

М. Пірен із сумом констатує: на прикладі сучасної України 
спостерігаємо, як політико-управлінська еліта, що ідентифікує себе з 
розумом, відкидає людську мораль, релігію, традиції свого народу, 
перетворюється на глитаїв, які весь свій капітал вкладають в іноземні 
банки. Це чужа народові еліта, бо капітал, який набутий в Україні, має 
слугувати народу України. Інтелектуальна еліта виголошує: сучасний 
світ є «не моїм світом», бо зі словом «мій» пов’язане почуття 
моральної відповідальності, духовності, порядку, власності – тобто не 
відтворює тотожності (конгруентності) як стану природно-спокійного 
сприйняття суспільства, його цінностей у поєднанні зі сприйняттям 
себе як органічної складової цього суспільства. Дослідниця звертає 
увагу на ту обставину, що близько 8 млн. громадян України (передусім 
– освічена молодь та люди середнього віку) працюють в інших країнах 
світу. Складне життя, створене в багатій природними та 
інтелектуальними ресурсами Україні політико-владною елітою є 
реальним фактом для роздумів не тільки політикам, а й всього народу, 
найперше, інтелектуальній та духовній еліті української нації. 
М. Пірен доходить висновку: там, де спрацьовують сила й холодна 
логіка, відходять на задній план інтелект, духовність, відповідальність. 
Інтелект і сила – антагоністичні функції: вони гальмують одна одну 
[14, 106]. 

Зазначимо, що певні кроки в напрямі усвідомлення потреби 
повернення інтелекту в процеси державотворення в Україні вже 
зроблені. Підвищення інтересу до інтелектуальної власності в Україні 
пов’язане з кардинальним переглядом ставлення до власності взагалі, а 
також із розумінням унікальної ролі інтелектуальної власності у 
створенні конкурентоспроможної економіки. Держава поступово 
створює ефективну систему правової охорони інтелектуальної 
власності. Політику у сфері інтелектуальної власності здійснює 
Державна служба інтелектуальної власності України, створена 
відповідно до Указу Президента України № 436 / 2011 «Про 
затвердження Положення про Державну службу інтелектуальної 
власності України» від 8 квітня 2011 р. Згідно із зазначеним 
документом, Державна служба інтелектуальної власності України є 
центральним органом виконавчої влади, діяльність якого 
спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через 
міністра освіти і науки, молоді та спорту України. Її основними 
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завданнями є реалізація державної політики у сфері інтелектуальної 
власності, а також внесення на розгляд профільного міністерства 
пропозицій щодо формування державної політики у сфері 
інтелектуальної власності. Відповідно до цих завдань Державна 
служба: 

- узагальнює практику застосування законодавства з питань, що 
належать до її компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення 
законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів 
України, нормативно-правових актів міністерств та в установленому 
порядку подає їх Міністру; 

- організовує в установленому порядку експертизу об’єктів права 
інтелектуальної власності, видає патенти / свідоцтва на об’єкти права 
інтелектуальної власності; 

- здійснює державну реєстрацію та ведення обліку об’єктів права 
інтелектуальної власності, проводить реєстрацію договорів про 
передачу прав на об’єкти права інтелектуальної власності, що 
охороняються на території України, ліцензійних договорів; 

- визначає уповноважені заклади експертизи та доручає їм 
проведення експертизи заявок; 

- веде державні реєстри об’єктів права інтелектуальної власності; 
- організовує проведення перевірок суб’єктів господарювання на 

предмет дотримання законодавства у сфері інтелектуальної власності; 
- аналізує стан дотримання суб’єктами господарювання всіх форм 

власності вимог законодавства у сфері інтелектуальної власності; 
- здійснює міжнародне співробітництво у сфері правової охорони 

інтелектуальної власності і представляє інтереси України з питань 
охорони прав на об’єкти права інтелектуальної власності у 
міжнародних організаціях відповідно до законодавства; 

- організовує інформаційну та видавничу діяльність у сфері 
правової охорони інтелектуальної власності; 

- організовує роботу з підготовки та перепідготовки спеціалістів з 
питань інтелектуальної власності; 

- видає офіційні бюлетені з питань інтелектуальної власності; 
- здійснює атестацію представників у справах інтелектуальної 

власності (патентних повірених); 
- вивчає, узагальнює та аналізує досвід зарубіжних країн, а також 

практику застосування законодавства України у сфері інтелектуальної 
власності, розробляє та вносить пропозиції щодо вдосконалення та 
гармонізації норм законодавства України з нормами міжнародних 
договорів, учасницею яких є або має намір бути Україна; 
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- забезпечує облік організацій колективного управління, визначає 
уповноважені організації колективного управління, здійснює аналіз їх 
діяльності, знімає з обліку організації колективного управління, 
виключає з реєстрів організації колективного управління та 
уповноважені організації колективного управління, анулює відповідні 
свідоцтва; 

- запроваджує заходи щодо розвитку системи збору та розподілу 
винагороди за використання об’єктів права інтелектуальної власності 
та / або суміжних прав; 

- запроваджує заходи, пов’язані із забезпеченням відтворювачів, 
імпортерів та експортерів примірників, що містять об’єкти права 
інтелектуальної власності і суміжних прав, контрольними марками та 
веденням Єдиного реєстру одержувачів контрольних марок; 

- ліцензує виробництво дисків для лазерних систем зчитування, 
матриць; 

- забезпечує присвоєння та визнання спеціальних 
ідентифікаційних кодів, нанесених на диски та / або матриці, що 
експортуються, або матриці, що імпортуються; 

- видає документи для здійснення митного контролю та митного 
оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України; 

- погоджує видачу державного посвідчення на право 
розповсюдження і демонстрування аудіовізуальної продукції щодо 
дотримання авторського права і суміжних прав; 

- запроваджує заходи з легалізації комп’ютерних програм та 
правомірного їх використання; 

- веде реєстр виробників та розповсюджувачів програмного 
забезпечення; 

- здійснює державний нагляд (контроль) за дотриманням 
суб’єктами господарювання всіх форм власності вимог законодавства 
у сфері інтелектуальної власності; 

- здійснює управління об’єктами державної власності; 
- здійснює інші повноваження, визначені законами України та 

покладені на Державну службу Президентом України [15]. 
Формування сучасної визнаної світовим співтовариством системи 

охорони інтелектуальної власності покликане сприяти розвиткові 
національної економіки, збереженню і збагаченню науково-технічного 
потенціалу держави, розвиткові міжнародної торгівлі, залученню в 
економіку країни іноземних інвестицій (у вигляді новітніх технологій), 
входженню України як рівноправного партнера у світовий ринок 
інтелектуальної власності [11, 37]. Першочерговим державним 
завданням є забезпечення сприятливих умов для створення й 



Нова  парадигма, випуск 119 

 

 178 

ефективної комерціалізації результатів вітчизняних наукових розробок 
як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках [19, 86]. Державна 
служба інтелектуальної власності України, зберігаючи напрацьований 
досвід, постійно шукає нові форми підтримки і заохочення людей, які 
займаються інтелектуальною творчістю. 

В аспекті повернення інтелекту в процеси державотворення в 
Україні важливе значення має і створення дослідницьких 
університетів. Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 163 
від 17 лютого 2010 р. було затверджене «Положення про 
дослідницький університет». Цим документом було визначено, що 
дослідницький університет – це національний вищий навчальний 
заклад, який має вагомі наукові здобутки, провадить дослідницьку та 
інноваційну діяльність, забезпечує інтеграцію освіти та науки з 
виробництвом, бере участь у реалізації міжнародних проектів і 
програм. Статус надається зазначеному закладу з метою підвищення 
ролі університету як центру освіти і науки, підготовки 
висококваліфікованих наукових і науково-педагогічних кадрів, 
упровадження в практику наукових досягнень, технічних і 
технологічних розробок, реалізації разом з іншими вищими 
навчальними закладами та науковими установами спільних програм за 
пріоритетними напрямами фундаментальних і прикладних наукових 
досліджень для розв’язання важливих соціально-економічних завдань 
у різних галузях економіки. Статус дослідницького університету на 
визначений термін надається діючим рейтинговим вищим навчальним 
закладам [16].  

Зазначені заходи мають сприяти подоланню деінтелектуалізації 
суспільства. Однак для успішного вирішення цього завдання необхідна 
комплексна програма дій, здійснювана на загальнодержавному рівні. 
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Отрешко В. С. Повышение  роли интеллекта в процессах современного 
украинского государства. 

Интеллект – один из главных стратегических ресурсов 
существования любого государства. Учитывая это, особого внимания 
заслуживает исследование роли интеллекта в процессах. Ведь 
государство должно процветать не только благодаря настоящей 
интеллектуальной элите, но и высококвалифицированным кадрам 
государственного управления. К сожалению, Украину не обошел процесс 
деинтеллектуализации общества, обусловленный кризисными явлениями в 
различных сферах жизни. Чтобы вернуть интеллект к процессам 
государства сегодня, необходимо прежде создать систему охраны 
интеллектуальной собственности, призванной способствовать развитию 
национальной экономики, сохранению и обогащению научно-технического 
потенциала государства, развитию международной торговли, 
привлечению в экономику страны иностранных инвестиций. 

Ключевые слова: интеллект, интеллектуализация, деинтеллектуализация, 
государства. 

Otreshko V. S. Growing role of intelligence in the processes of the modern 
Ukrainian. 

Intelligence – one of the main strategic resource existence of any state . 
Given that special attention should be exploring the role of intelligence in the 
process. Because the state is to flourish, not only because of this intellectual 
elite, highly qualified personnel and public administration. Unfortunately, 
Ukraine has not bypassed the process of de-intellectualization of society due to 
the crisis in the various spheres of life. To return to the processes of the state 
intelligence today we must first establish a system of intellectual property 
protection, designed to promote the development of national economy, the 
preservation and enrichment of the scientific and technical potential of the 
state, international trade, attract foreign investment the country’s economy. 

Keywords: intelligence, intellectualization, deintellectualization of States. 
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ССООЦЦ II ООЛЛОО ГГ II ЯЯ   

Хомерікі О. А. 

«ОСВІТНІЙ ПРОСТІР» ЯК КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ПОНЯТТЯ У 
КОНТЕКСТІ СОЦІОЛОГІЧНОГО ТЕОРЕТИЗУВАННЯ 

У статті аналізуються основні підходи до визначення та використання 
такого поняття, як «освітній простір». Зазначається, що визначення 
поняття «освітній простір» має дві складові: освіта і простір. Акцентується 
увага на тому, що під «освітнім простором» розуміється місце, де задаються 
та реалізуються основні цілі національної та світової освітньої політики 
через всю сукупність освітніх інститутів і відповідних їм органів управління 
та де функціонують специфічні зв’язки і стосунки між державами та їх 
освітніми системами. На сучасному етапі він вважається не просто 
географічним явищем, але й набуває характеру середовища, всередині якого 
починають розвиватися процеси міждержавного співробітництва. 

Ключові слова: освітній простір, модернізація, глобалізація, 
інтернаціоналізація. 

Стрімке зростання цінності вищої освіти, зміни в українському 
суспільстві й активне проникнення глобалізації у всі сфери 
соціального життя вимагають нового контексту досліджень 
соціального інституту вищої освіти. Саме тому в сучасній соціології 
актуальні наукові дослідження діяльності інституту вищої освіти як 
окремого соціокультурного простору, агента соціальних змін, що 
активно конструює соціальну структуру і відтворює культурну 
реальність. Цілком закономірно можна стверджувати, що «вища школа 
формує і консолідує ті сили, без яких модернізаційні процеси 
залишаються утопічними проектами». Отже вища школа сьогодні є і 
певним соціокультурним простором, який характеризується 
підвищеною інтенсивністю інноваційних процесів. В цьому контексті є 
досить важливим визначення та правильне розуміння такого поняття 
як «освітній простір» в соціології, основні підходи до якого ми 
спробуємо розглянути в цій статті.  
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Перше ніж перейти до поняття простору освітнього, 
познайомимося із загальним розумінням простору в соціології, 
соціального простору. Не заглиблюючись в історію дослідження цього 
феномену, зазначимо, що поняття соціального простору буде введено в 
коло суспільних наук ще географічною школою, такими її 
представниками, як Ш. Монтеск’є, Ф. Ратцль, Г. Бокль, Л. Мечніков, 
тощо. В класичній західній соціології поняття простору залучалося для 
побудови концепції суспільства Е. Дюркгеймом, Г. Зіммелем, 
П. Сорокіним, останній, власне, і концептуалізував попередні 
напрацювання, запропонувавши цілісну теорію соціального простору, 
яка вже стала класичною. 

Прикладне ж використання поняття соціального простору 
отримало в межах Чиказької школи, яка його використовувала для 
побудови моделей структури великих міст та міських агломерацій, що 
знаходимо в працях Р. Парка, Е. Берджеса, Л. Вірта. Схожа 
проблематика в межах радянської науки розроблялася В. Гладишевим, 
В. Паром, В. Рукавишніковим.  

Постструктуралістський період соціології запропонував нове 
бачення соціального простору, презентоване переважно працями 
П. Бурдьє. Так в межах власної концепції соціального простору вченим 
запропоновані нові для соціології поняття функціональних полів, 
капіталу, габітусу, за допомогою яких він аналізує структуризацію 
соціального простору суспільства з позицій статусно-економічної 
детермінації. Його теорія, на відміну від класичної, здебільше описової 
концепції соціального простору П. Сорокіна, стала і першою спробою 
з’ясувати механізми соціальної стратифікації з позиції структуризації 
суспільного простору. Витлумачення ж явища соціальної стратифікації 
в чомусь зближує погляд французького постструктураліста з теорією 
класів К. Маркса, хоча концепція П. Бурдьє і залучає для маркування 
статусу особи (як її капіталу) не стільки економічні чинники, скільки 
комплекс соціальних ознак, який акцентує увагу перш за все на 
культурному факторі, приймаючому на себе роль структуруючого 
простір агента. Так, в межах концепції П. Бурдьє явище соціальної 
стратифікації набуває якісно нової форми, яка детермінується 
культурними чинниками, конструюючими класово-прошаркові 
ідентифікації у просторі суспільства. 

Тому не дивно, що подальші дослідники соціального простору – 
представники постмодерністської парадигми, розглядають його 
здебільше як простір соціокультурний, акцентуючись на процесах 
символізації та симулякризації. Так саме, постмодерна епоха в 
розумінні соціальної реальності змінює часовий континуум на 
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просторові координати, які дають можливість «спіймати» мозаїчність, 
багатоваріантність, різнонаправленість сучасних процесів, які 
переважно є процесами культурними. Освіта, як невід’ємна частина 
культури також чим далі тим чіткіше постає механізмом 
конструювання соціального простору. І не тільки в сенсі детермінації 
соціальних нерівностей (П. Бурдьє та Ж. Пассерон)., а і в контексті 
відтворення культурного контенту спільноти. 

Переходячи ж безпосередньо до освітньої проблематики слід 
зазначити, що у вітчизняних і зарубіжних дослідженнях, що 
стосуються глобалізації освітнього простору, виділяється кілька 
напрямків: проблема збереження національної і культурної 
ідентичності при розширенні впливу глобалізації (Ф. Альтбах, 
Е. Михайлева, В. Сьомін, І. Налетова, М. Халіков, Н. Кряжев, 
В. Навроцький та ін.) і концепція глобалізації освіти (Н. Бордовска, 
A. Реан, Л. Талалова, А. Лиферов, Е. Самерханова, Ю. Гранін, 
І. Жуковський, Г. Лукичев, В. Нікольський, І. Петрович). Ми 
спробуємо задіяти для нашого аналізу концептуальні напрацювання 
обох напрямків. 

Мета статті – здійснити ґрунтовний аналіз поняття «освітній 
простір» у контексті сучасних модернізаційних та глобалізаційних 
процесів в системі вищої освіти. 

Так вчені залежно від своїх наукових цілей розкривають різні 
аспекти цього явища, які дозволяють вважати, що «освітнім 
простором» взагалі іменуються різні явища освітньої реальності. З 
одного боку, таке термінологічне нововведення може вважатися 
невиправданим, оскільки фактично «ретушує» .... не мінливі уявлення і 
процеси в освіті. «З іншого боку, потрібні уточнення: по-перше, Це 
поняття ще тільки формується, по-друге, освітній простір – нова 
реальність сучасної освіти [1, 41]. І ті реалії, які воно описує, ще 
перебувають на етапі становлення. Поняття застосовується для 
позначення феноменів, що розрізняються за масштабами, по 
змістовним характеристикам, за формальними ознаками, – від 
світового простору до простору особистості [2, 112].  

В цьому контексті визначення поняття «освітній простір» має дві 
складові: освіта і простір. «Останнім часом виникла тенденція 
позначати інтеграційні процеси в різних областях як формування і 
розвиток певного простору (соціального, політичного, правового, 
економічного, екологічного, інформаційного, освітнього), що 
припускає взаємодію суб’єктів громадської діяльності в певних 
межах» [2, 275]. Відтак аналізувати форми існування сучасної вищої 
школи за допомогою категорії «простір» можна, використовуючи 
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теоретичну посилку про взаємодію соціальних суб’єктів в певних 
кордонах. Ідеї створення єдиного простору – інформаційного, 
технологічного, економічного, освітнього – припускають об’єднання 
значних територій на певних загальноприйнятих організаційно-
структурних підставах.  

Розглянемо сутність цих підстав і звернемось до того, чим є  
простір як такий. Так, коли ми говоримо про простір, ми маємо на 
увазі певні характерологічні риси цього явища, а саме: 1) специфіка 
конкретного простору залежить від специфіки об’єктів, які 
розташовані в його межах; 2) в межах простору об’єкти, які його 
складають, певним чином співвідносяться між собою; 3) будь-який 
простір, який розглядається не абстрактно, а змістовно-предметно, є 
внутрішньо ієрархізованим; 4) будь-який простір є обмеженням 
(іншими словами, простір не охоплює все мислиме і немислиме, а є 
тим, за межами чого існують інші простори); 5) простір припускає 
наявність власного «центру», своєрідної «точки відліку», відносно якої 
визначаються «координати» об’єктів у цьому просторі; 6) володіння 
певним простором вимагає певних відносин з тим, що перебуває за 
його межами. 

У цьому контексті освітній простір розуміється як результат 
інтеграції «різних освітніх систем, що мають культурно-історичну і 
національно-державну своєрідність, але об’єднуються на певних, 
визнаних і прийнятих усіма сторонами єдиних принципах» [3, 38]. Так, 
в основі об’єднання – вироблені і прийняті учасниками єдині 
принципи освітньої діяльності. Під «світовим освітнім простором» 
таким чином розуміється «місце», де «задаються та реалізуються 
основні цілі національної та світової освітньої політики,через всю 
сукупність освітніх інститутів і відповідних їм органів управління та 
де функціонують специфічні зв’язки і стосунки між державами та їх 
освітніми системами ...» [4, 38]. На сучасному етапі він вважається не 
просто географічним явищем, але й набуває характеру середовища, 
всередині якої починають розвиватися процеси міждержавного 
співробітництва . 

«Світова освіта» ж визначається як «складна самоорганізована 
система, взаємопов’язана в основних своїх елементах. «Світова 
система вищої освіти» трактується як відкрита соціальна система з 
нежорсткими зв’язками між елементами, системністю самих елементів 
і варіативністю нормативної регуляції, разом з тим, вона відповідає 
основним ознакам системності» [3, 276].  

Російська дослідниця З.І. Батюкова зазначає, що світовий освітній 
простір – сукупність глобальних компонентів змісту, засобів і методів 
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навчання, характерних для світової спільноти в цілому при передачі 
культурного та наукового досвіду від старших до молодших, [5, 102]. 
Багато дослідників – В. Навроцький, І. Налетова, Н. Кряжев, 
А. Лиферов, Е. Самерханова, пишуть про сучасний світовий освітній 
простір (СОП) як про єдиний організм, що формується при наявності в 
кожній освітній системі глобальних тенденцій і збереженні 
різноманітності. Виходячи з неоднорідності світового освітнього 
простору, його поліструктурності, враховуючи різнопланові чинники, 
що впливають на нього, а також процеси, що відбуваються в ньому, 
можна говорити не про наявність єдиного СОП, при збереженні в 
ньому різноманітності окремих елементів.  

За думкою сучасної російської дослідниці Т.С. Кашлачевої, 
освітній простір виступає сформованою єдністю в міжнародному 
масштабі. Контури його лише складаються. Умова – наявність певного 
рівня однаковості, однорідності освітньої діяльності. Хоча з 
Болонського процесу як сучасного процесу інтеграції вищої освіти, 
зрозуміло, що повної єдності немає і домагатися не можна. Але в 
кожному його компоненті, маються на увазі, перш за все, освітні 
системи, поєднання загальних тенденцій і збереження своєрідності. 
Сформованим явищем можна вважати такі цінності, як право для всіх 
вільного доступу до якісної і різноманітної середньої освіти, в 
перспективі – освіти протягом усього життя. В інших цінностях є 
істотні відмінності, наприклад, як все-таки розуміти освіту як 
суспільне благо чи ринкову послугу [6, 102]. 

Аналіз підходів сучасних дослідників, зокрема В. Навроцького, 
К. Корсака, І. Налетової, В. Пилипенко, М. Лукашевича, Я. Зоськи та 
інших, дозволяє зробити висновок, що освітній простір є тим 
результатом, до якого приводить процес інтеграції, частково 
інтернаціоналізації. Він є результат дії певних процесів, що 
відбуваються як у сфері самої освіти, так і в більш широких 
соцієтальних конкретно-історичних умовах. Як пише 
Е. К. Самерханова, освітній простір має на увазі об’єктивний характер 
інтеграційних процесів, що проявляються в сучасній вищій освіті і 
зачіпають всі її компоненти [1, 41].  

Взагалі  застосування інституціональних посилок до вищої освіти 
дозволяє сформулювати наступне визначення. Освітній простір 
розуміється як єдине цілісне інституційне явище, організаційна форма 
v взаємодії освітніх суб’єктів різних рівнів, асоційована в певний 
період з якоїсь геополітичної території. Важливо відзначити, що ефект 
ситуативності обсягу простору дуже важливий. Наприклад, 
Європейський простір вищої освіти постійно поповнюється 
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учасниками. Тому освітній простір не є жорсткою категорією. Також 
це завжди відкритий простір. 

Російська дослідниця Т. Кашлачева на основі схеми Т. Парсонса 
для аналізу соціальної системи вказує і на функції освітнього 
простору. «Функціями освітнього простору як інституційної форми 
існування вищої освіти можна вважати адаптацію – відношення вищої 
школи із зовнішнім середовищем – економікою, ринком праці, вузами 
з іншої національної системи. Далі, орієнтація суб’єктів з різних 
освітніх систем на зразок, наприклад, міжнародної освітньої діяльності 
вузів, організацій в галузі оцінки якості, тощо. Інтеграція виступає як 
підтримка безконфліктності між суб’єктами освіти з різних країн у 
єдиному просторі. Цільові орієнтири працюють на розвиток ВНЗ, 
органів управління освітою з різних систем» [6, 102]. 

В цьому контексті основними ознаками освітнього простору є: 
структурний, нормативний, суб’єктно-діяльнісний, соціокультурний, 
процесуальний, ресурсний. Вони присутні у вищій освіті. Але без 
спеціальних цілеспрямованих зусиль вони існують дискретно. 
Цілісність з’являється в разі, якщо їх зв’язки набувають інтеграційного 
характеру, якщо цілеспрямовано досягається безперервність і 
наступність всіх процесів, організаційно-структурних параметрів. 

Освітній простір не існує автономно від процесів, що відбуваються 
у сфері вищої освіти. Процесуальна ознака формується за рахунок усієї 
безлічі освітніх процесів, у всій їх структурної та функціональної 
складності, різного масштабу і рівня всередині охоплюваних ним 
систем і між ними. У зв’язку з цим цілісний міжнародний простір 
формується в результаті процесу інтеграції, а також 
інтернаціоналізації. 

Враховуючи, що освітній простір – гранична на сьогодні форма 
організації вищої освіти, внутрішніми характеристиками його стають 
«географічне положення», «міжнародна інтеграція», «міжнародні 
зв’язки» і т.п. Раніше ж вони мали сенс для оцінки зв’язку замкнених у 
державні кордони освітніх систем із зовнішнім середовищем, куди 
входили і освітні суб’єкти з інших країн. У єдиному просторі ті ж 
«зовнішні зв’язки» є вже «внутрішніми». Цілісність йому надають – 
вироблення єдиних підходів до змісту, методів і засобів навчання, 
впровадження нових форм співпраці (багатосторонні проекти і 
програми), міжнародні норми, що складається інформаційний простір, 
ініціативи міжнародних організацій; особливо обмін освітніми 
послугами,що розвивається, в цілому інформацією, ін. На наш погляд, 
Це явище добре помітно на прикладі регіону Європи, де з 1990-х рр. 
йде перехід від встановлення зв’язків окремих суб’єктів освіти з різних 
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країн до побудови загальних освітніх структур, спільних стандартів, на 
основі яких вузи різних країн ведуть свою діяльність в єдиному 
просторі. 

В освітньому просторі є й ознаки цілісності, і автономності, які 
вступають у протиріччя. Передумовами автономності виступають 
цінності академічної свободи і демократії, що традиційно регулюють 
діяльність класичних університетів, норми – декларації, тощо, 
добровільно прийняті до виконання всіма країнами. Автономність 
припускає те, що належить окремим учасникам. Плюс автономності, 
на наш погляд, в тому, що вона перешкоджає небажаній уніфікації. 

Найважливішою ознакою освітнього простору є безліч зв’язків, 
відносин усіх суб’єктів освітньої діяльності, а також певні умови 
їхньої діяльності, їх взаємодії. Наявність суб’єктності веде до вивчення 
проявлених суб’єктами ініціатив. Різноманіття суб’єктів – органи 
управління, викладачі, студенти міжнародні організації, фонди, тощо, 
створює складні стосунки в освітньому просторі [7, 34]. Суб’єкти 
задають інституційний кордон освітнього простору, як нам 
представляється. Існує організований інституційне простір освіти та 
його інший вимір – неінституціональний, де функціонують особисті 
зв’язки і відносини викладачів, фахівців у питаннях вищої освіти, 
студентів, ін. 

Системність як ознака того, що єдиний освітній простір об’єднує 
національні системи освіти, перш за все, а також і інших освітніх 
суб’єктів. Тому багато чого, що стосується його компонентів, 
структур, пов’язано з особливостями систем освіти, має системні 
характеристики. 

Звертаючись до вивчення просторової проблематики ми бачимо, 
що при певній неповноті задіяння понять просторової організації у 
соціологічній теорії та фрагментарності їх розгляду різними 
спеціальними теоріями, можна говорити про вже певну історію 
застосування аналізу простору суспільства в соціології, накопичений 
досвід його використання. Так, на зміну детермінації соціальної 
структури економічним та політичним капіталом, сьогодні все більшу 
роль починає відігравати символічний капітал, що знімає в собі прояви 
всіх попередніх і об’єктивується як у знаковому, так і у фізичному 
просторі суспільства. 

Освітній простір, як показав наш аналіз, є результатом процесу 
освітньої інтеграції. Це область функціонування суб’єктів освіти, яка 
відрізняється властивими їй системоутворюючими елементами і 
зв’язками, цілісними властивостями, включеністю в широкі соціальні 
процеси. Освітній простір – організаційна форма взаємодії освітніх 
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суб’єктів різних рівнів, асоційована в певний період з якоюсь 
територією. У ньому функціонують специфічні зв’язки і стосунки між 
системами освіти і суб’єктами, що до них належать. Освітній простір 
украй неоднорідний, поліструктурний. Але процес зближення багатьох 
систем освіти полегшує наявність однаковості вищої освіти, 
відкритість систем освіти і спільність завдань, які вони покликані 
вирішувати. 
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Хомерики Е. А. «Образовательное пространство» как 
концептуализация понятия в контексте социологического 
теоретизирования. 

В статье анализируются основные подходы к определению и 
использованию такого понятия, как «образовательное пространство». 
Акцентируется внимание на том, что под «образовательным 
пространством» понимается место, где задаются и реализуются 
основные цели национальной и мировой образовательной политики через 
всю совокупность образовательных институтов и соответствующих им 
органов управления и где функционируют специфические связи и 
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отношения между государствами и их образовательными системами. На 
современном этапе оно считается не просто географическим явлением, но 
и приобретает характер среды, внутри которой начинают развиваться 
процессы межгосударственного сотрудничества. 

Ключевые слова: образовательное пространство, модернизация, 
глобализация, интернационализация. 

Khomeriki O. A. «Educational Environment» as а conceptualization of the 
notion in the context of sociological theorizing. 

The paper analyzes the main approaches to the definition and use of such 
concept as «educational space». It is noted that the definition of «educational 
space» has two components: education and space. The attention is drawn to the 
fact that the term «educational space» means a place where are stated and 
implemented the basic objectives of the national and global education policy 
through the totality of educational institutions and their corresponding controls 
and where there are specific links and relations between states and their 
educational systems. At present it is considered to be not just a geographical 
phenomenon but as well obtains the character of the environment within which 
the processes of intergovernmental cooperation start their development. 

Keywords: educational space, modernization, globalization, internalization. 

Михалевська В. А. 

ХОРЕОГРАФІЧНЕ МИСТЕЦТВО ЯК ЗАСІБ ВИХОВАННЯ 
НАПОЛЕГЛИВОСТІ ТА ВПЕВНЕНОСТІ  

У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 

Концепція виховання і розвитку дитини через мистецтво, зокрема 
хореографію, пропагує активне включення дітей в художню діяльність. 
Художньо-естетичне виховання дітей молодшого шкільного віку уособлює 
діалектичне єднання двох просвітницьких технологій сучасності, як діалогу 
науки і мистецтва. Виховання молодших школярів через мистецтво танцю 
передбачає допомогу в його всебічному і гармонійному розвитку. Колективам 
мистецького спрямування, зокрема хореографічним, належить провідне місце 
у здійсненні завдань виховного впливу. 

Ключові слова: наполегливість, впевненість,хореографія, виховання.  

На сучасному етапі розвитку українського суспільства істотно 
підвищилися вимоги до здатності зростаючої особистості поводитися 
компетентно, у складних умовах життя виявляти мобільність, 
гнучкість,наполегливість, упевненість у собі. Національна доктрина 
розвитку освіти України у ХХI столітті, Закони України «Про освіту», 
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«Про дошкільну освіту», Базовий компонент дошкільної освіти в 
Україні, Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у 
Світі» спрямовують фахівців у галузі педагогіки на посилення уваги до 
формування в ранньому онтогенезі оптимістичного світосприйняття, 
самосвідомості, рефлексивних рис, ціннісного самоставлення, довіри 
до своїх можливостей, наполегливості та впевненості в собі як одних з 
базових якостей особистості. 

Ефективність виховання наполегливості та впевненості в собі 
значною мірою залежить від визнання дорослими значущості її 
формування в перші десять років життя дитини. 

Проблемі впевненості в собі та умовам її виховання на різних 
етапах онтогенезу присвячено ряд педагогічних (Ш. Амонашвілі, 
А. Бєлкін, Н. Виноградова та інші) та психологічних (І. Дубровіна, 
В. Мерлін, О. Петровський та інші) праць.  

У різні часи педагоги та психологи надавали означеним якостям 
особистості певну увагу, теоретично обґрунтовували та 
експериментально досліджували їх сутнісні характеристики. Сучасні 
теоретико-експериментальні праці акцентують увагу на різних 
аспектах виховання впевненості та наполегливості в собі, а саме: 
механізми формування цих процесів (І. Вайнер, В. Висоцький, 
Д. Ковач); специфіка виникнення і розвитку впевненості в різних 
видах діяльності – суспільній (Т. Маталіна) і навчальній (В. Бутовська, 
О. Серебрякова); вплив упевненості на досягнення успіху в діяльності 
(Ф. Іващенко, О. Нікітіна); впевненість як соціально-психологічна 
характеристика особистості (Т. Корчагіна, О. Папір, В. Ромек, 
Є. Смаглій). 

Разом з тим упевненість у собі та наполегливість, особливості її 
формування в молодшому шкільному віці вивчені недостатньо. 

Мета статті полягає в розгляді потенціалу хореографічного 
мистецтва у формуванні наполегливості та впевненості в собі в дітей 
молодшого шкільного віку. 

Наполегливість – це одна з основних якостей, обов’язковий 
компонент у систематизації знань про волю і мораль людини. 
Вивчаючи прояви наполегливості, А. Висоцький виявив цілу низку 
внутрішніх причин, які змушували людину продовжувати вирішувати 
поставлене в експерименті завдання: наявність інтересу, бажання бути 
не гіршим за інших, прагнення довести собі, що може виконати це 
завдання, осмислений підхід до вирішення завдання (робота за певною 
схемою). Причому у різних досліджуваних причини були різні. І тому 
виникають запитання, на які, на жаль, автор не дає відповіді: чи 
однакова збуджуюча сила цих причин, чи постійно виявляється дія цих 
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причин при розв’язуванні складних завдань, які змушують 
досліджуваних проявляти «силу волі»: мотив прагнення до успіху 
(мотив досягнення) як постійна характеристика особистості, чи 
ситуативний фактор – азарт змагання з іншими досліджуваними [2, 64-
65]. 

Різноманітні довідкові видання по-різному трактують значення 
цього терміну. В Українському педагогічному словнику за ред. 
С. Гончаренка подається таке визначення наполегливості: 
«Наполегливість – вольова риса людини, що полягає у здатності 
тривало, не знижуючи активності, домагатись поставленої мети, 
незважаючи на труднощі і перешкоди. Наполегливість формується під 
впливом виховання, починаючи з раннього дитинства. До виявлення 
наполегливості дітей спонукають привабливі цілі. У вихованні 
наполегливості важливо мати значущі цілі і намір долати труднощі 
власними зусиллями» [4, 225].  

Поняття «впевненість у собі» поки що нове у вітчизняній та 
світовій психолого-педагогічній науці. На основі теоретичного аналізу 
наукових праць з теми дослідження та узагальнення педагогічного 
досвіду ми можемо визначити сутність поняття «впевненість у собі» 
дітей 6-10-и років. Під нею розуміється якість особистості, яка 
проявляється у здатності дитини усвідомлювати власну спроможність 
розв’язувати доступні для певного віку завдання; адекватно оцінювати 
свої можливості; довіряти власному досвіду, розраховувати на нього у 
складних ситуаціях; бути переконаною у досягненні успіху. Одиницею 
вимірювання впевненості в собі як базової якості особистості 
вважаємо впевнену поведінку. 

Виховання наполегливості та впевненості необхідно починати з 
раннього віку. Найголовніше привчити дитину не припиняти 
цілеспрямованих зусиль при виникненні перешкод. Треба ставити 
перед нею досить складні, але здійсненні завдання і неухильно 
вимагати, щоб вона доводила розпочату справу до кінця. Дуже 
важливо також виробити у дитини вміння самостійно ставити і 
вирішувати об’єктивно значимі завдання. У шкільному віці важлива 
роль в розвитку наполегливості та впевненості належить 
самовиховання [5, 334]. 

Значні потенційні можливості формуванню впевненості і 
наполегливості у дітей молодшого шкільного віку має хореографічне 
мистецтво. Для дітей молодшого шкільного віку різні форми 
хореографічної діяльності – танці, марширування, уроки хореографії, 
ритміки, фізичні спортивні та тренувальні вправи, – відповідають їхній 
природній потребі у русі. Рух стимулює діяльність організму, сприяє 
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напруженню м’язів, активізації всіх органів. Потреба у русі в єдності з 
потребою нових вражень є провідною в розвиту дітей цього віку.  

Актуальність взаємодії мистецтва з навчально-виховним процесом 
відзначалася багатьма вченими (Л. Виготський, О. Запорожець, 
В. Зінченко, О. Леонтьєв). Саме засоби танцювального мистецтва 
допомагають всебічному, гармонійному розвитку дитини, вчать її 
знаходити в танці естетичне задоволення, що сприяє формуванню 
впевненості у собі. До того ж, таке задоволення дитині ще хочеться не 
раз відчути, тому вона проявляє наполегливість в оволодінні новими, 
естетично довершеними, пластичними рухами, щоб помилувати око 
глядача, побачити в його погляді замилування, підтримку та оцінку 
своїх старань. Дитина отримує поживу для свого організму, яка дає 
сили рухатися далі в освоєнні хореографічного мистецтва та в 
досягненні нових вершин. Така постійна щодення нелегка праця, як 
ніщо інше, сприяє формуванню наполегливості особистості, а нові 
успіхи – формуванню впевненості в собі. 

Н. Стихун [7, 6-9] вказує на те, що інноваційна педагогічна 
діяльність – це особливий вид творчої діяльності, спрямований на 
оновлення системи освіти. Наукова новизна в дослідженнях 
Ю. В. Гончаренко [3] полягає у визначенні поняття «хореографічна 
діяльність», яка полягає в значенні впливу хореографічної діяльності 
на формування найважливіших складових розвитку молодших 
школярів – наполегливості та впевненості. 

Навчання танцю, особливо на початкових стадіях, пов’язано з 
великими фізичними навантаженнями, з необхідністю боротися з 
втомою фізичною і нервовою. Виконавцю танцю необхідні спритність, 
пластичність, спостережливість, уява, увага, адже необхідно 
запам’ятовувати танцювальні рухи та їх послідовність; необхідність 
передавати через рух зміст танцю, виражати в живих, зримих образах 
думки та почуття розвивають творчі здібності, уявлення і 
спостережливість дітей. 

У подоланні труднощів у дітей виробляється наполегливість, 
витримка, самовладання, радість досягнення результату, радість 
самого процесу подолання труднощів, впевненість у собі. Всі ці якості, 
безсумнівно, будуть перенесені учнями в реальне життя, допоможуть 
їм у вирішенні інших завдань. 

Хореографічне мистецтво є доповненням і продовженням 
реального життя дитини, збагачуючи її. Заняття цим мистецтвом 
приносять їй такі відчуття і переживання, яких вона не змогла б 
отримати з будь-яких інших джерел [1, 110]. 
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Наполегливість розвивається на основі виховання у дитини, 
починаючи з дошкільного віку, уміння доводити до кінця посильні 
завдання. Позитивну роль у вихованні наполегливості відіграють 
значущі цілі і усвідомлення обов’язку і відповідальності за доручену 
справу. Найголовніше – навчити дитину не припиняти цілеспрямовані 
зусилля при виникненні перешкод. Часто виникає конфлікт між 
довгостроковою домінантою, що відображає цілеспрямованість 
дитини, і ситуативними інтересами, бажаннями, потребами, що 
знижують її активність. У зв’язку з цим необхідно знати основні 
шляхи підтримки цілеспрямованості. 

Конкретизація мети і перспектив діяльності. Це положення має 
особливе значення у навчальному та тренувальному процесах. Тому 
кожне заняття потрібно проводити таким чином, щоб учні тренувались 
не «взагалі», а оволодівали конкретним матеріалом. Необхідно 
добиватися того, щоб, ідучи із заняття, учні якомога частіше 
усвідомлювали, що вони чогось досягли, просунулись вперед. 

Невизначеність мети і ситуації знижує ступінь змобілізованості і 
старанності, призводить до зниження працездатності. 

Мета, яку ставить перед собою учень, не завжди співпадає з цілями 
і завданнями учителя. Таке співпадання бажане, але на перших етапах 
навчального процесу часто важкодоступне. Справа у тому, що учні 
визначально керуються конкретними найближчими мотивами 
діяльності. Для виховання цілеспрямованості, учителю не слід 
зневажати цими мотивами. Навпаки, їх треба використовувати для 
формування позитивного ставлення школярів до навчального процесу, 
а більш серйозні навчальні завдання висувати поступово, у міру 
прогресування учня. 

Різноманіття засобів, форм і методів проведення навчальних 
занять. Тривала і часто одноманітна тренувальна робота, що 
повторюється з дня на день, призводить до розвитку хронічного стану 
монотонності і психічного перенасичення, які не тільки знижують 
ефективність занять, але й знижують наполегливість і 
цілеспрямованість. У зв’язку з цим, для підтримання 
цілеспрямованості, необхідно урізноманітнювати засоби, фори і 
методи проведення навчальних і тренувальних занять. Т. Сердюк [5, 
205-208] називає принципом руху від простого до складного, який 
ґрунтується на закономірності поступового розвитку фізичних і, 
паралельно, розумових здібностей виховання. Відомо, наприклад, що 
цікавий матеріал і запам’ятовується краще, і закріплює інтерес до 
навчання, а протікання біохімічних процесів в організмі спортсмена 
після тренувальних занять залежить від його настрою і від відношення 
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до занять: при позитивних емоціях зсуви у протіканні цих процесів 
бувають більшими. Так і в дитини, яка опановує основи хореографії. 

Через задоволення, яке одержується від занять хореографією, 
формується задоволеність всім навчальним процесом, яка підтримує 
цілеспрямованість. У такому випадку і невдачі, неминучі при 
досягненні віддаленої у часі цілі, будуть переживатися учнями не так 
гостро і, відповідно, спричинять менший негативний вплив на 
формування цілеспрямованості. 

Зрозуміло, заради емоційної привабливості занять їх не можна 
перетворювати в розважальні заходи. Проте й ігнорувати цей факт не 
варто. Тому вчитель повинен, не втрачаючи змістовності занять, 
детально продумувати чергування засобів і методів їх організації. 

Дотримання принципу доступності. Цілеспрямованість 
підтримується досягненням поетапних дій. У зв’язку із цим для 
розвитку такого важливого компонента вольової сфери, як 
наполегливість, педагогу потрібно пред’являти труднощі, які можуть 
подолати учні. Один із спеціалістів у галузі програмованого навчання, 
Б. Скінер, вважає, що рівень трудності завжди повинен бути достатньо 
низьким, щоб забезпечити неперервність отримання учнями 
підкріплюючих стимулів, тобто досягнення успіху. Більшість учених, 
проте, висловлюються за оптимальну складність завдань, яка змусить 
докладати певні вольові зусилля. Надто легкі завдання неефективні 
для підтримання цілеспрямованості та виховання наполегливості. 
Проте і надто важкі завдання можуть викликати почуття 
розчарованості, втрату віри у свої сили. Оптимальні ж труднощі, що 
знаходяться поблизу верхньої межі труднощів, спрямовують учнів до 
більшої мобілізації можливостей, кидають виклик самолюбству і 
стимулюють активність учнів, спрямовану на подолання труднощів. 

Використання ефекту суперництва. В певні моменти навчального 
процесу для підтримання цілеспрямованості і підвищення 
наполегливості доцільно використати ефект суперництва. Найбільш 
простим способом його досягнення є використання змагального 
методу. Посилення мотивації підвищить наполегливість, створить 
новий емоційний заряд для підтримання цілеспрямованості. 

Усвідомлення свого обов’язку і відповідальності. При 
недостатньому розвитку у людини почуття обов’язку наполегливість 
може не проявлятися у повній мірі. Усвідомлення ж людиною свого 
обов’язку, міри відповідальності за розвиток і реалізацію свого 
таланту свідчить про те, що в неї є всі передумови для саморозвитку 
цілеспрямованості і наполегливості. Якщо людина сама не буде 
прагнути досягти віддаленої мети, ніякі намагання педагога не 
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допоможуть. Якщо ж людина має яскраво виражене прагнення 
подолати всі труднощі, вона може компенсувати деякі недостатньо 
виражені у неї здібності і досягти поставленої мети.  

Отже, виховання наполегливості зумовлюється складною 
ієрархізованою системою суспільно-значущих мотивів, у якій вищим 
рівнем мотивації є перетворення потреби в інтерес, а інтересу у мету 
діяльності. 

Форми і методи виховної роботи можуть бути різними і залежати 
від характеру та спрямованості творчої діяльності колективу.  

1. Педагог, приступаючи до постановочної роботи, розповідає 
дітям про історію, на основі якої здійснюється постановка, побут, 
костюми, традиції, про образи та характери, про мотиви дій і т.д. Все 
це необхідно підготувати для дітей доступною для них мовою, з 
показом яскравих ілюстрацій, піднести матеріал емоційно, виразно. 

2. Перегляд спеціальних фільмів, прослуховування музики. 
Колективний перегляд зближує дітей і педагога. З’являється загальна 
тема для розмови, в якій педагог розумно і тактовно спрямовує дітей в 
русло правильних міркувань. 

3. Виховують і традиції, яких у колективі може бути безліч: це і 
посвячення в хореографи, і перехід з молодшої групи в старшу, і т.д.  

4. Виховання дисципліни прищеплює навички організованості в 
процесі праці, виховує активне ставлення до нього. Педагог на 
заняттях пробуджує повагу до загальній праці, виховує здатність 
підпорядкувати особисте суспільному. Свідома дисципліна – це 
дисципліна внутрішньої організованості і цілеспрямованості. Зовнішня 
дисципліна створює передумови до внутрішньої самодисципліни. Діти 
стають зібраними, увага на заняттях загострюється, вони швидше й 
чіткіше виконують поставлені завдання. 

5. Постановка номерів на сучасні теми підштовхує на зустрічі з 
цікавими людьми, до читання сучасної літератури, відвідування музеїв 
і т.д. 

6. Корисний спільний перегляд і спільне обговорення концертних 
програм, вистав як професійних, так і аматорських колективів. 

7. Проведення аналізу концертних виступів самого колективу. 
Педагог-керівник зобов’язаний охарактеризувати позитивні і негативні 
моменти програми. Важливо приділити увагу кожній дитині, 
враховуючи індивідуальні особливості її характеру. Вчасно сказане 
добре слово, вияв підтримки, схвалення багато в чому допоможуть 
розкритися здібностям дітей. 

8. Великий виховний вплив здійснюють творчі звіти, обмін 
досвідом між колективами та творча допомога один одному. 
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9. Зустрічі з талановитими творчими людьми. Їх розповідь про 
свою професію і творчість мають сильний емоційний вплив на дітей. 

10. Проведення вечорів відпочинку за участю дітей і батьків 
(Новий рік, 8 березня, 23 лютого і т.д.).  

11. Виховним моментом у колективі є повна зайнятість дітей в 
репертуарі колективу. Це є стимулом для занять, оскільки діти знають, 
що ніхто з них не залишиться осторонь.  

12. Велику користь в художньому вихованні дітей принесе 
вивчення танців інших народів. 

13. Постановка хореографічних творів, що увійшли до «золотого» 
фонду хореографії, має великий естетичний вплив на дітей. У цьому 
випадку необхідно пам’ятати про можливості виконавців. 
Неприпустимо спотворення задуму номеру, спрощення танцювальної 
лексики. І якщо, все-таки, номер поставлений, педагогу треба 
пам’ятати, що він зобов’язаний вказати, хто є автором постановки і хто 
підготував номер у цьому колективі. 

Підготовка великої форми хореографічного твору або ж великої 
загальної програми є одним з методів формування наполегливості 
дітей. 

Хореографічний колектив у певному сенсі і в певних умовах 
сприяє вирішенню проблем, що виникають у дітей: знімає негативні 
фактори (закомплексованість у русі, в ході, поведінці на дискотеках 
тощо), які заважають впевненості особистості; виховує 
відповідальність, яка «іде поруч» з наполегливістю; ліквідує 
тенденцію «винятковості» деяких дітей; береже дитину від 
нездорового суперництва, зловтіхи, «зоряної хвороби», що є важливим 
у формуванні досліджуваних нами якостей.  

Таким чином, хореографічне мистецтво, як специфічний вид 
життєдіяльності особистості, має значні потенційні можливості для 
виховання наполегливості та впевненості в учнів молодшого 
шкільного віку, оскільки в ньому синтезується ритміка, музика, 
танець. Подальшого дослідження потребує методика вивчення 
особливостей прояву наполегливості та впевненості у дітей молодшого 
шкільного віку; характеристика рівнів сформованості наполегливості 
та впевненості у дітей 6-10-и років; віково-статеві особливості 
наполегливості та впевненості молодших школярів та ін. 
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Михалевская В. А. Хореографическое искусство как способ воспитания 
настойчивости и уверенности у младших школьников. 

Концепция воспитания и развития ребенка через искусство, в 
частности через хореографию, пропагандирует активное включение 
детей в художественную деятельность. Художественно-эстетическое 
воспитание олицетворяет диалектическое единение двух 
просветительных технологий современности, как диалога науки и 
искусства. Воспитание ребенка через искусство танца предусматривает 
помощь в его всестороннем и гармоническом развитии. Коллективам 
художественного направления, в частности хореографии, принадлежит 
ведущее место в осуществлении заданий воспитательного влияния. 

Ключевые слова: настойчивость, уверенность, хореография, воспитание. 

Mikhalevska V. A. Choreographic art is as conditions for bringing of 
persistence and self confidence the children of school age. 

The conception of f child’s education and development through an art, a 
choreography in particular, propogates the active plugging of children in an 
artistic independent action. Artistical and aesthetics education is personified by 
a dialectical unity of two educational technologies of contemporary as a 
dialogue of science and art. Child’s Education through the art of a dance 
foresees the help in his comprehensive and harmonic development. The art-
oriented collectives choreographic in the process of realization of educational 
goals. 

Keyworld: persistence, self confidence, choreography, education. 
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ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ 
СОВРЕМЕННЫХ ТРАНСГРАНИЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

 
В статье анализируются проблемы масштабной геополитической 

реконструкции Европы в последние десятилетия. Исследуется место и 
роль в этом процессе геополитического сознания субъектов. Предлагается 
определение этого понятия, рассматривается системный подход к 
анализу его сущности. Подчеркивается значение адекватного отражения 
геополитических реалий в сознании участников политического процесса. 

Ключевые слова: геополитические процессы, геополитическое 
сознание, отражение политических факторов, системная методология, 
геополитический бумеранг. 

 
Каждый из нас наблюдая и даже, более того, будучи участником 

того, что произошло с Европой за последние двадцать лет, не мог не 
задаваться естественным вопросом: почему, казалось, устоявшийся и 
даже немного ленивый от, в общем-то, неплохой жизни, континент 
вдруг взорвался? Конечно, историческое пристрастие «бабушки 
Европы» к изменению геополитических «ландшафтов» (это 
убедительно подтверждается статистикой) хорошо известно. Но чтобы 
в таком ее возрасте и с такой многовековой мудростью вдруг 
проявился подобный всплеск (целый «Везувий») геополитического 
темперамента? 

Был, как известно, весьма специфический период в развитии 
Европы, прежде всего, Восточной, который получил название «второе 
издание крепостничества». В то время, когда, по правилам 
исторического развития, должно было произойти отмирание 
феодальной рутины, случился ее ренессанс. Нечто подобное 
происходит и с современными европейскими границами. Наряду с 
естественным, логичным явлением стирания границ, связанным с 
процессами глобализации, в одной части Европы, в другой ее части, 
наоборот, наблюдается реинкарнация государственно-
территориальных разделений, своего рода «второе издание границ». 

На самом деле, происшедшее за последние двадцать лет 
геополитическое переформатирование вполне уместно сравнивать с 
государственно-территориальной перекройкой Европы, происшедшей 
после второй мировой войны.  

Это переформатирование является уникальным как по 
содержанию, так и по форме. Во-первых, тихо, на глазах у всех и 
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почти на руках у врагов, перестало существовать самое большое 
европейское государство – Советский Союз. Во-вторых, на мировой 
политической арене появился новый супер игрок – Европейский Союз. 
Впечатляют не только масштабы новообразования (его юрисдикция 
распространяется на огромное европейское пространство от 
Адриатики и Атлантики до Балтики и Карпат). Наиболее впечатляет 
способ, каким была создана европейская сверхдержава. Если, обычно, 
к подобным структурам приобщали насильственно, то о приеме в 
объединение из 27 государств просят (случается, почти на коленях). И 
это при том, что все прекрасно понимают: решающее влияние на 
принятие ключевых решений в нем имеют крупнейшие страны - 
Германия и Франция.  

Из истории хорошо известно, что когда в силу тех или иных 
причин (внутренних или внешних, или, скорее всего, комбинации тех 
и других) возникает коллапс одного из законодателей существующего 
геополитического «кроя», то на контролируемых им ранее 
территориях появляется своеобразный пространственный вакуум, 
который тут же заполняется другими, более удачливыми 
«дизайнерами» с новыми геополитическими «лекалами». Так 
случилось и после краха СССР. 

Радикальные изменения на геополитической карте Европы, 
конечно же, обусловлены целым комплексом обстоятельств. Эти 
обстоятельства вызывают пристальный интерес исследователей. 
Сегодня научное сообщество имеет значительные достижения в 
анализе тех или иных сторон современных границ и связанных с ними 
явлений. В частности, обработан большой массив данных о 
современных трансграничных процессах. Получена разнообразная 
информация об их природе и тенденциях развития [1]. Осмысленa 
взаимозависимость элементов триады «граница, война, мир» и т.д. [2]. 

Но, к сожалению, один из важнейших факторов, определяющих 
развитие современных трансграничных процессов, остается 
малоизученным. Имеется ввиду геополитическое сознание субъектов 
трансграничных процессов. Ведь существует прямая зависимость 
между степенью адекватности отражения существующих 
геополитических реалий в сознании субъектов и содержанием их 
трансграничной деятельности. Анализ этой зависимости как раз и 
является целью данной статьи. 

Геополитическое сознание в моем понимании – это совокупность 
обыденных и теоретических, психологических и идеологических 
духовних образований индивида (чувств, представлений, идей, 
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взглядов, убеждений, установок и т.д.) в которых отражаются 
трансграничные, геополитические процессы. 

Каждое из геополитических решений, принимаемых субъектами 
(нередко примитивных, архаичных и по форме, и по содержанию, но 
определяющих судьбы большого количества людей в Европе) имеет 
свою мотивацию.  

Безусловно, в главном мотивационная платформа субъектов 
разных уровней – макро, мезо, микро - (индивидуальных и групповых), 
как и во все века, определяется основным интересом - интересом 
овладения пространственным ресурсом ( в различных его формах). 
(Под пространственным ресурсом понимается совокупность богатства, 
которым располагает то или иное пространство). Очевидной является 
зависимость: чем меньше этого ресурса становится, тем в более 
обостренной форме пространственный интерес проявляется. Кроме 
этого, не стоит забывать и о том, что геополитические процессы (как и 
всякие общественные отношения) являются отпечатком человеческого 
естества субъектов (индивидуальных, и групповых): их достоинств и 
пороков, силы и слабости, ума и безрассудства. 

Оптимальной была бы ситуация, когда в мотивационной 
парадигме субъектов геополитики существующие объективные 
обстоятельства находили бы адекватное (т.е. соответствующее 
действительности) отображение. Это значит, что принимаемые этими 
субъектами решения основывались бы на полной и достоверной, а 
также (что представляется очень важным) недеформированной в 
процессе обработки информации о происходящем в мире (в том или 
ином его регионе). К сожалению, приходится констатировать, что 
такое корректное соотношение между знанием и политическим 
решением в современной европейской практике управления 
трансграничными процессами, в общем и целом отсутствует.  

Самое главное, недостаточно учитывается или же даже 
игнорируется то обстоятельство, что в нынешних условиях резко 
усилилась интегративная сущность трансграничных процессов, 
взаимозависимость широкой гаммы (спектра) различных их сторон: от 
экономической составляющей до культурно-цивилизационных и 
религиозных факторов. В условиях возрастающей интегративности 
трансграничных процессов любая из этих сторон (иногда, казалось бы, 
самая незначительная) неожиданно в определенном месте и в 
определенное время может выйти на первый план и стать решающим 
детерминирующим фактором (выступая то ли детонатором события, то 
ли его основной причиной ). Так, скажем, произошло с этно-
конфессиональным фактором на Балканах и Кавказе. 
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Этим первым обусловливается и другое явление, которое можно 
назвать эффектом «геополитического бумеранга». «Геополитический 
бумеранг» - явление, связанное с глобализационными процессами 
преодоления пространства людьми (даже их большим количеством) за 
короткое время. Это означает, что геополитическое действие в любом 
отдаленном уголке мира может иметь ответную реакцию на 
территории всякого государства, прибегшего к такому действию. Это 
явление следует отнести к новым вызовам и опасностям, прежде всего, 
таким как международный терроризм. К сожалению, это явление 
далеко не всегда учитывается, или учитывается в недостаточной 
степени субъектами геополитики, прежде всего, ее ключевыми 
игроками. В связи с неадекватной оценкой протекающих 
трансграничных процессов субъекты геополитических решений не 
всегда корректны и в выборе используемого инструментария. Так, ими 
далеко не всегда осознается тот факт, что арсенал решения 
трансграничных проблем сегодня не может быть таким, каким он был 
вчера. 

Долю ответственности за не вполне адекватное осознание 
субъектами геополитики (на различных уровнях) трансграничных 
явлений должна взять на себя и научная рефлексия. К сожалению, в 
геополитических анализах нередкими были упрощенные, 
схематические (черно-белые) трактовки происходящих 
трансграничных процессов, обычно, игнорирующие многофакторное, 
полигамное, системное видение геополитических реалий (т.е. 
подыгрывающие геополитическим устремлениям правящих субъектов, 
обслуживающие их в худшем понимании этого слова).  

Это не способствует повышению трансграничной культуры (в 
широком и узком ее значении) субъектов геополитических процессов, 
в первую очередь, на макроуровне. Последние не должны 
уподобляться известному персонажу «вершителя судеб народов» 
испанскому императору Филиппу II, который в романе Шарля де 
Костера «Легенда об Уленшпигеле» постоянно грезил надеждой стать 
властелином мира, подобно римским императорам [3, 25]. 

Весьма отрадно, что в последние годы ситуация меняется к 
лучшему. Так, положительным является то, что в лимологии (науке о 
границах) наметилась тенденция серьезного анализа системной 
природы трансграничных процессов на основе использования 
междисциплинарного подхода. На важность системного видения 
динамики государственно-территориальных размежеваний указывают, 
в частности, известные ученые В. Колосов [4, 624-625] и Е. Бруне-
Джейли [5, 634]. Только системная методология как инструмент 
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интегративного анализа способна сегодня адекватно отобразить 
естественное, органическое единство весьма разнородных по своей 
природе факторов, воздействующих на развитие границ. Только 
системная методология, обеспечивающая анализ как функциональных, 
так и динамических характеристик объектов, может раскрыть сложный 
механизм функционирования и развития трансграничных процессов. 
Наконец, только системная методология, владеющая мощным 
аппаратом прикладных разработок, может перевести лимологические 
исследования из категории преимущественно описательных в разряд 
практически необходимых. 

Институтом трансграничного сотрудничества на протяжении 
последних лет разрабатывается системная теория трансграничных 
процессов. В соответствии с этой теорией, границам присуще 
системное (неаддитивное) качество. Макросоциальная системная 
репродукция границ находит выражение в том, что они выступают как 
самоорганизованное единство компонентов объективного и 
субъективного происхождения, вступающие во взаимодействие в связи 
с установленными государствами особенными пространственными 
разграничениями. Другими словами, указанная совокупность образует 
трансграничную систему (ТГС). В качестве примера можно привести 
трансграничную систему «Восток-Запад Европы». 

Анализ трансграничной системы «Восток-Запад Европы» 
позволяет получить богатую и разностороннюю информацию о 
характере и содержании современных геополитических процессов, 
прогнозировать тенденции их развития, а путем эффективного 
управления в значительной степени нейтрализовать или, по крайней 
мере, свести к минимуму существующие и будущие вызовы и угрозы.  

Основываясь на этом анализе, в частности, можно сделать ряд 
важных выводов о современной геополитической ситуации в Европе.  

● Трансграничные отношения государств Восточной и Западной 
частей европейского континента и аналогичные отношения в других 
геополитических ареалах в мире, развиваются в контексте 
общесоциологических закономерностей и обусловливаются ими. Речь, 
прежде всего, идет о функционировании мотивационного механизма 
по обеспечению территориальных субъектов пространственным 
ресурсом (в различных его формах). Вследствие действия этого 
механизма между указанными субъектами неизбежно возникают 
конкурентные отношения. Эти отношения будут существовать до тех 
пор, пока будет существовать и действовать этот мотивационный 
механизм. 
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Этот вывод подтверждается развитием отношений между 
восточноевропейскими государствами (главным образом, Россией) и 
Западом Европы за последние десятилетия, когда, после распада 
Советского Союза, снятия идеологических барьеров и «медового 
месяца» существования, стороны, уже в новой государственной и 
межгосударственной конфигурации, вернулись на позиции жесткой 
защиты своих геополитических интересов. При этом «фактор силы», 
как и во все времена, является решающим. Силу уважают и силы 
остерегаются. 

● Исходя из неизбежности конкурентного характера отношений 
субъектов трансграничной системы «Восток-Запад Европы», следует 
сделать все, чтобы эта конкуренция реализовалась в приемлемых 
формах, чтобы не провоцировалось применение крайних методов 
решения споров. Для Европы, в силу ее географического положения, 
особенно важно не допускать насильственной ревизии границ и, как 
результат развязывания даже небольших, локальных войн, потому что 
это несет угрозу перерастания в масштабный конфликт с 
непредвиденными последствиями. 

● Как свидетельствует история, многие военные конфликты и 
войны возникают вследствие провоцирующих влияний на ту или иную 
трансграничную систему внешней среды. Западная Европа находится в 
союзнических отношениях с Соединенными Штатами как в рамках 
НАТО, так и на двустороннем уровне. Россия все больше 
интегрируется в систему азиатских внешнеполитических координат. 
Это совершенно естественные и понятные геополитические явления. 
Но для обеспечения мира в Европе для обоих важно оберегать 
аутентичность собственных геополитических интересов, не допуская 
их чрезмерную гибридизацию. Этот вывод, очевидно, можно 
подкрепить анализом возникновения недавних войн на Балканах и 
Кавказе. 

● Системный анализ и моделирование геополитических процессов 
позволяют прогнозировать с высокой вероятностью возникновение 
геополитических проблем и применять необходимые превентивные 
меры для их профилактики. Не случайно говорят, что наилучший 
способ решения проблемы заключается в том, чтобы не допустить ее 
возникновение. Этот арсенал возможностей системной методологии 
позволяет, что подтверждается практикой, избежать многих 
макрополитических осложнений. 

Следует подчеркнуть, что Институт трансграничного 
сотрудничества не ограничивается теоретической работой. 
Разрабатываемая теория апробируется через различные формы 
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аппликации. Институт работает в Закарпатье – единственном регионе 
Европы, имеющем выход сразу на четыре государственные границы: 
имеются в виду границы Украины с Венгрией, Польшей, Румынией и 
Словакией. Институтом разработана Система индексации и 
мониторинга трансграничных процессов на новой Восточной границе 
Европейского Союза [6] Проводится практическая работа по 
имплементации этой системы в рамках проекта «Границы для людей», 
выполненного в 2010-2012 гг. по Программе Европейского Союза 
ENPI [7]. 

Решаются и более узкие, операциональные задачи. Так, совместно 
с партнерами формируется международный социологический сервис 
приграничных регионов Украины, Венгрии, Румынии и Словакии. 
Также совместно разрабатывается нормативный университетский курс 
для вузов пограничья «Теория и практика трансграничных процессов».  

Проблема геополитического сознания требует дальнейших, 
углубленных исследований. Она должна стать объектом пристального 
внимания представителей различных наук, в частности, философии и 
социологии, психологии и истории, экономики и политологии. Только 
междисциплинарный, системный подход обеспечит эффективность и 
результативность ее будущей разработки. 
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Устич С. І. Геополітична свідомість як фактор розвитку сучасних 
транскордонних процесів. 

У статті досліджуються проблеми масштабної геополітичної 
реконструкції Європи в останні десятиліття. Досліджується місце та 
роль в цьому процесі геополітичної свідомості суб’ єктів. Пропонується 
визначення цього поняття, розглядається системний підхід до аналізу 
його сутності. Підкреслюється значення адекватного відображення 
геополітичних реалій у свідомості учасників політичного процесу. 

Ключові слова: геополітичні процеси, геополітична свідомість, 
відображення політичних факторів, системна методологія, геополітичний 
бумеранг. 

Ustich S. I. Geopolitical consciousness as a factor in the development of 
modern cross-border processes. 

This paper investigates the problem of large-scale geo-political 
reconstruction of Europe in recent decades. We investigate the place and role of 
geopolitical consciousness of the actors in this process. Proposed definition of 
the term, considered system approach to the analysis of its nature. Underlined 
the value of the geopolitical realities adequate reflection in the minds of the 
political process actors. 

Keywords: geopolitical processes, geopolitical consciousness, reflected of 
political factors, system methodology, geopolitical boomerang. 

Хижняк О. В. 

ПУБЛІЧНА СФЕРА ЯК ПРОСТІР КОЛЕКТИВНОЇ 
СОЦІАЛЬНОЇ ДІЇ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДЕМОКРАТІЇ  

Стаття присвячена проблемі конструювання колективної дії в публічній 
сфері. Автор стверджує, що перехід інформаційної демократії від ідеї до 
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практичного втілення вимагає переосмислення витоків і характеристик 
колективної соціальної дії в сучасних умовах. Особливого значення набуває 
врахування таких аспектів розгортання колективної соціальної дії в 
мережевій публічній сфері, як її візуалізація, віртуалізація, темпоральність. 
Активізація колективних соціальних дій в публічній сфері стає рушійною 
силою формування нового соціального порядку, що базується на інформаційній 
демократії.  

Ключові слова: колективна соціальна дія, інформаційна демократія, 
публічна сфера. 

Демократичні перетворення в сучасному українському суспільстві 
актуалізують проблему формування, функціонування і розвитку 
публічної сфери та ролі колективних соціальних дій, які в ній 
розгортаються. Між тим маніфестація демократії сповнена протиріч, 
адже саму демократію сьогодні розглядають як фантом, мрію і 
реальність. Саме таку назву має стаття Джона Данна – «Демократія як 
фантом, мрія і реальність» [2]. В умовах інформаційного суспільства 
публічна сфера стає ареною розгортання колективних соціальних дій 
по захисту індивідами і групами своїх інтересів.  

Ідею публічної сфери, сформовану до середини XIX ст., відрізняли 
такі риси: відкрита дискусія, критика дій влади, повна підзвітність, 
гласність і незалежність дійових осіб від економічних інтересів та 
контролю держави. Наразі публічна сфера, відповідно до позиції 
Ю. Хабермаса, розуміється як «простір раціональної дискусії, 
заснованої на принципах відкритості та рівності сторін і на спільно 
розроблених і загальноприйнятих критеріях і стандартах. Саме в 
публічній сфері, в процесі вільної від зовнішнього контролю дискусії 
та обміну інформацією виробляється те, що можна назвати 
громадською думкою. Вона є не середнім арифметичним думок усіх 
учасників, а результатом дискусії, яка очищає його від спотворень, що 
вносяться приватними інтересами і обмеженістю окремих точок зору: 
результат дискусії визначається виключно силою аргументації, а не 
статусом учасників. Саме така суспільна думка (і, відповідно, публічна 
сфера) виступає в якості головного обмежувача державної влади та 
джерела демократичної легітимності» [8]. Коли громадська думка 
починає інституціоналізуватися, вона потребує певних способів 
прояву в демократичному процесі (як безпосередніх, так і 
опосередкованих). Одним з них виступає колективна соціальна дія в 
публічній сфері. 

На думку Ф. Кротца, теорії дії важко об’єднати в єдиному полі. 
Залежно від того, чи визначається дія зовнішнім, незалежним 
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спостереженням, або внутрішніми, не прогнозованими ззовні 
ментальними процесами, вчений їх поділяє на два основні типи. До 
першого типу ним віднесено теорії, що трактують дію як вибір. Теорії 
дії другого типу пояснюють природу дії (в т. ч. комунікативної) 
внутрішньої активністю оперування поняттями як смислами і 
значеннями. Це розуміння соціальної дії представлено в працях 
М. Вебера, де соціальна дія за загальним змістом завжди спрямована 
на поведінку іншого і конституюється самим актором [13]. 

Публічна сфера наразі сегментована, наприклад, публічна сфера 
регіону стає ареною експансії державних, наддержавних структур, а 
також різних регіонів (наприклад, для України сьогодні міжрегіональні 
контакти стають не тільки інтегруючим чинником, а й джерелом 
конфліктів при зіткненні еліт – правлячих і регіональних (наприклад, 
«дніпропетровських» змінили «донецькі» і т. ін.). Вирішення проблеми 
регіональної ідентичності, суспільного діалогу, масової мобілізації і 
конструктивних колективних дій щодо їх розв’язання вимагають 
вивчення публічної сфери як арени колективних дій.  

Мета статті – з’ясувати особливості розгортання колективної 
соціальної дії в публічній сфері, в т. ч. в мережевій.  

Сегментована публічна сфера активно вивчається соціологами в 
процесі формування громадянського запиту до влади. В умовах, коли 
форма публічної поведінки – загальне мовчання і пасивність – 
замінюється активізацією колективних дій (громадських і політичних), 
перед суспільством виникають нові виклики і нові форми колективних 
дій. До того ж «внаслідок активного, надзвичайно швидкого розвитку 
різноманітних мас-медіа – невід’ємного елементу публічної сфери 
нового та особливо новітнього часу – в сучасній культурі дедалі 
частіше, активніше та навіть більш цілеспрямовано спочатку 
нівелюються, а поступово й руйнуються межі між публічною сферою 
та приватною, державною, політичною сферами» [10].  

На думку О. Галкіна, вирішальне значення для функціонування 
публічної сфери мають три об’єктивних фактори: обсяг ресурсного 
забезпечення, ділові якості правлячої еліти і рівень зрілості 
громадянського суспільства [1]. Запропоновану трьохелементну схему 
факторів розвитку публічної сфери ми пропонуємо доповнити 
четвертим фактором – характер колективних дій як прояв активності 
членів спільноти (в т.ч. територіального). Розглянемо ці фактори більш 
докладно. 

1. Обсяг ресурсного забезпечення функціонування публічної сфери 
як колективної взаємодії. За О. Яницьким, ресурсна база соціальних 
рухів (як і будь-яких соціальних взаємодій) має екстериторіальний 
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характер (ресурси беруться там, де їх можна взяти, а не там, де дана 
організація або рух сформовані) i включає різні види ресурсів, а саме: 
ідеологічні (прихильність якої-небудь доктрині), соціальні (число 
учасників, рівень освіти, їх підготовленість, активність, зв’язки в 
різних соціальних середовищах), соціально-психологічні (обурення, 
нетерпіння, ненависть, страх). При цьому американські соціологи, 
розробивши теорію мобілізації ресурсів, ключовим з них назвали 
гроші (у формі приватних та інших пожертв). «Це характерно для 
подібних (тоді стабільних і багатих) суспільств. Сьогодні ситуація 
інша принаймні з двох причин: 1) на перше місце у нас і на Заході 
вийшов моральний протест, 2) обсяг доступних соціальним рухам 
ресурсів залежить від структури політичних можливостей» [11]. Між 
тим не можна недооцінювати і роль інтелектуального ресурсу, 
здатного надавати колективним соціальним діям змістовну 
насиченість, цілеспрямованість і прогнозованість результату. 
Інтелектуальний ресурс колективної соціальної дії має певну 
автономність і визначається інтелектуальними якостями лідерів та 
ефективністю просвіти рядових учасників колективних взаємодій 
(акцій).  

2. Ділові якості правлячої еліти. Неготовність елітних груп до 
діяльності в умовах інформаційної демократії, відсутність необхідних 
для цього компетентностей, опір по відношенню до використання 
нових інформаційно-комунікативних технологій, невідповідність 
моральних якостей очікуванням суспільства, страх перед публічністю 
– ці риси можуть стати перешкодою на шляху участі різних елітних 
груп в демократичному процесі.  

3. Рівень зрілості громадянського суспільства. Громадянське 
суспільство (в широкому сенсі) звичайно трактують як «недержавну 
частину суспільно-політичного життя, сукупність суспільних 
інститутів, формальних і неформальних структур, безпосередньо не 
включених до структури держави, але таких, що дозволяють 
громадянам та їх об’єднанням реалізовувати свої інтереси та 
ініціативи» [6, 4]. Громадянське суспільство постає як соціум з 
розвиненими економічними, політичними, правовими та культурними 
відносинами між людьми, який має автономність і в теж час взаємодіє 
з державою, забезпечуючи громадянам правову захищеність, сильну 
соціальну політику, велику питому вагу середнього класу. 
Заслуговують на увагу соціальні функцій громадянського суспільства, 
а саме: захищає приватні сфери життя від необґрунтовано жорсткої 
регламентації з боку держави та інших політичних структур сприяє 
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здійсненню реальних прав і свобод громадян; забезпечує їх доступ до 
участі в державних і суспільних справах [6, 6-7].  

4. Характер колективних дій. Соціальний розвиток країн і регіонів 
за умов інформаційної демократії значною мірою визначають 
колективні соціальні дії. Соціальні рухи (їх також часто називають 
масовими, громадськими) – важлива складова реформування 
сучасного суспільства, джерело трансляції інтересів різних прошарків 
громадян. Перехід інформаційної демократії від ідеї до практичного 
втілення вимагає переосмислення витоків і характеристик колективної 
соціальної дії в сучасних умовах. Особливого значення набуває 
врахування таких аспектів розгортання колективної соціальної дії в 
мережевій публічній сфері, як її візуалізація, віртуалізація, 
темпоральність.  

Віртуалізація. Словосполучення віртуальна реальність, 
віртуальний світ, віртуальна особистість нині широко проникли в 
науковий і буденний мову. Проте «смисловий статус віртуального до 
кінця не визначений. Це пояснюється двома факторами. По-перше, 
поняття «віртуальний» порівняно недавно поширилося у зв’язку з 
впровадженням комп’ютерних технологій та тим середовищем, яке 
вони моделюють. По-друге, створюване комп’ютерними технологіями 
середовище перестало бути відстороненою моделлю, в яку можна 
зануритися на деякий час і потім вийти з неї і забути про неї, оскільки 
вона міцно увійшла в повсякденне життя і стала її частиною [7, 20]. 
Чимало колективних дій, зароджуючись у віртуальному світі, 
розгортаються потім в реальному публічному просторі (парки, сквери, 
вулиці і т. ін.).  

Візуалізація. В останні роки набули поширення такі поняття, як 
візуальна культура, візуальні методи в соціальному дослідженні [5]. 
Візуалізація набуває особливого значення, адже візуальний обрис 
колективної соціальної дії – це такі її характеристики, ідентифікація 
яких відбувається шляхом фіксації зовнішніх ознак, проявів 
колективної дії через їх зорове сприйняття, у т. ч. в мережі Інтернет. 
Візуальний компонент насамперед дозволяє фіксувати діяльнісні 
прояви колективної соціальної дії. При соціологічному вивченні 
візуального компоненту колективної соціальної дії, процесу і 
механізму її розвитку звертають на себе увагу такі моменти. По-перше, 
візуальний обрис може не відповідати її сутності, вводити в оману 
щодо причин, мотивів її ініціювання, задіяних в ній акторів та ін. 
Візуальний обрис колективної соціальної дії відображає значну 
частину її суттєвих характеристик, однак далеко не всі, що може 
спричинити викривлене, неадекватне сприйняття колективної дії в 
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конкретному часопросторі. Це може також прокласти шлях до 
маніпулювання громадської думки щодо тієї чи іншої колективної 
соціальної дії, коли її візуальний обрис подається в переважно 
негативному або позитивному ракурсі, з акцентом на окремі зовнішні 
прояви її стану і динаміки. По-друге, візуальний обрис колективної 
соціальної дії формується під впливом численних факторів, 
співвідношення між якими при дослідженні різних форм колективної 
соціальної дії може різнитися. Візуальний обрис колективної 
соціальної дії визначається передусім часом, пануючими соціальними 
тенденціями, ідеологічними та політичними чинниками [9].  

Відомо, що інструментами колективних соціальних дій стають 
системи знань, що оформлюються в певні ідеологічні конструкції (в 
якості яких, до речі, можуть виступати ідеологічні гібриди). А 
соціально-символічна складова стримує або спрямовує колективні 
соціальні дії. По-третє, візуальний обрис колективної соціальної дії 
формує ставлення до неї з боку оточуючих, мотивує індивідів, групи, 
спільноти на приєднання до колективних зусиль або, навпаки, 
відсторонення від них. Зрештою, практика візуалізації «вуличної 
демократії» свідчить, що соціальна база колективної соціальної дії 
може значно коливатися під впливом її візуального обрису (наприклад, 
такого, що надається мас-медіа). Однак інституціоналізація візуальних 
досліджень сприймається науковцями неоднозначно, а візуальні 
дослідження колективних соціальних дій взагалі потребують більш 
чіткого методологічного і методичного обгрунтування.  

Темпоральність. У соціальних системах в нестабільний час, який 
характеризується як розірваний і динамічний, такий, що жорстко тисне 
на людей, особливу значущість набуває як побудова власного, 
суб’єктивного часу, так і визначення темпорального контексту 
колективної соціальної дії. Різні групи різняться за масштабом 
контролю соціального часу, мають різний обсяг і характер 
використання вільного часу, що виступає одним із суттєвих проявів 
соціальної нерівності. Так соціальний час і соціальна ієрархія стають 
взаємопов’язаними. Однак індивідуалізоване суспільство через 
розширення життєвих шансів індивідів здатне поступово долати ці 
нерівності. І не випадково в аналітичній моделі сучасної особистості, 
за свідченням соціологів, присутні насамперед такі риси, як орієнтація 
на сьогодення і майбутнє, а не на минуле; економія часу, 
пунктуальність; планування майбутніх дій; упевненість сучасної 
людини в тому, що вона здатна організувати своє життя так, щоб 
долати створювані ним перешкоди. При цьому за умов інформаційної 
демократії долучена до колективного виразу своєї позиції особистість 
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прагне робити вільно і самостійно свій вибір, а не виконувати наказ з 
боку традиційних інституцій, що прагнуть контролювати соціальну 
поведінку (як індивідуальну, так і колективну).  

У результаті розвитку інтернет-технологій активізувалися 
колективні дії в мережевій публічній сфері. Втім, не всі бачать в 
Інтернеті альтернативу контрольованому державою публічному 
просторі. Однак те, що Інтернет став носієм альтернативних 
дискурсивних практик і нових форм колективних дій, показує 
розвиток такої форми колективних дій, як різноманітні флешмоби. 
Спостерігається всеосяжність і доступність Інтернету різним 
аудиторіям, а інтернет-спільноти стають діючим механізмом 
горизонтальній самоорганізації. До того ж соціальні мережі не є 
хаотичними утвореннями, вони також мають складну внутрішню 
структуру [12]. Соціальні мережі стають важливим елементом 
публічної сфери, завдяки ним інформаційна демократія починає 
функціонувати в мережевій публічній сфері.  

Інформаційна демократія з розвитком мережевої публічної сфери з 
ідеї перетворюється на механізм функціонування сучасного 
громадянського суспільства. Інтернет як мережева публічна сфера 
набуває характерні риси, узагальнення яких проведено науковцями і 
наведено нижче: 

- формування нової публічної сфери в рамках інтернет-дискурсу 
відбувається завдяки таким властивостям мережі Інтернет: 
децентралізації, мережевій структурі, непідконтрольністю державі, а 
також безпрецедентною легкістю у становленні активним актором 
Мережі; 

- інтернет-комунікації стають чинником, що руйнує монологічну 
форму відносин влади з суспільством і сприяє побудові діалогічної 
форми спілкування; 

- Інтернет стає інструментом і простором для демократичної 
участі на всіх рівнях, а публічна сфера в рамках мережі Інтернет 
змінює аудиторний вектор з елітарності на масовість, таким чином, не 
вимикаючи з участі в обговоренні нікого з громадян; 

- в рамках Інтернету йде утворення мережевої публічної сфери на 
глобальному, транснаціональному рівні [4]. 

Вчені виказують такі побоювання, пов’язані з функціонуванням 
мережевої публічної сфери: «1) поступове насичення мережевого 
простору акторами-маніпуляторами і акторами-фальсифікаторами, в 
завдання яких входить використання інформаційних важелів впливу 
для проведення інформаційних війн проти рядових акторів-громадян з 
метою компрометації і спростування наданої ними суспільно важливої 



Соціолог ія  

 

 213 

інформації, 2) в більшості країн Інтернет так чи інакше контролюється 
владою під приводом боротьби з протизаконними діями, такими як 
хакерські атаки, націоналізм, непристойності, порушення авторських 
прав, порнографія, підготовка терористичних акцій, шахрайство та 
незаконні азартні ігри. Є обгрунтовані побоювання, що цей контроль 
може рано чи пізно призвести до зниження свободи слова в Інтернеті, 
3) віртуалізація суспільства в майбутньому може призвести до того, 
що громадянська консолідація не виходитиме за рамки віртуального 
простору та віртуальні дискусії перестануть стимулювати до 
цивільних дій у реальності» [4]. Протидіяти цим тенденціям можуть 
колективні дії по захисту громадянських прав і свобод, у т. ч. 
інформаційних, які актуалізуються в умовах інформаційної демократії.  

Інформаційна демократія, будучи підсистемою інформаційного 
суспільства, як і саме це суспільство, за словами Л. Іоніна, «... таїть у 
собі глибоке протиріччя, і безмежний розвиток раціоналізму, 
раціональної науки і раціональної політики здатне привести до їх 
власної протилежності, яка вже живе в раціоналістичному модерні з 
самого його виникнення» [3, 424].  

У фокусі наукового аналізу в наші дні має бути конструювання 
колективної дії в публічній сфері, яка формує новий соціальний 
порядок, що відповідає сутності інформаційної демократії. Йдеться 
насамперед про соціальні трансформації внаслідок демократичного 
процесу в інформаційному суспільстві. Зазначимо, що перш за все 
змінюються підходи до формування соціального простору (як 
локального, так і глобального), в якому здійснюється суспільний 
дискурс, що є результатом колективної рефлексії з приводу соціально 
значущих подій. При цьому інформаційна демократія розмиває 
кордони громадянської та політичної активності, сприяючи масовим 
колективним діям з їх багатим репертуаром (особливо це стосується 
різноманітних соціальних рухів). 

Наразі контрольованість колективних соціальних в публічній 
сфері, у т. ч. мережевій, не заперечує таку їх ознаку, як креативність, 
яка може вийти за межі керованості і створювати нові соціальні 
проблеми. Це має стати предметом подальших наукових розвідок.  
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Хижняк А. В. Публичная сфера как пространство коллективного 
социального действия в условиях информационной демократии. 

Статья посвящена проблеме конструирования коллективного 
действия в публичной сфере. Автор показывает, что переход 
информационной демократии от идеи до практического воплощения 
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требует переосмысления истоков и характеристик коллективной 
социального действия в современных условиях. Особое значение 
приобретает учет таких аспектов развертывания коллективного 
социального действия в сетевой публичной сфере, как его визуализация, 
виртуализация, темпоральность. Активизация коллективных социальных 
действий в публичной сфере становится движущей силой формирования 
нового социального порядка, основанного на информационной демократии.  

Ключевые слова: коллективное социальное действие, информационная 
демократия, публичная сфера. 

Khyzhniak O. V. Public sphere as a space of collective social action in 
informational democracy. 

The article deals with the problem of designing a collective action in the 
public sphere. The author proves that today in the focus of scientific analysis 
should be designing collective action in the public sphere, which forms a new 
social order, which corresponds to the nature of information democracy. 
Providing the informational democracy and the development of public sphere 
the approaches are changing to the formation of social space (both local and 
global), in which the public discourse exists, which is the result of collective 
reflection on socially significant events. Herewith informational democracy 
erodes the boundaries of civil and political activity, contributing to massive 
collective actions with their rich repertoire (especially the various social 
movements). 

Keywords: collective social action, informational democracy, public sphere. 
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ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ НАУКОВИХ СТАТЕЙ  

ДЛЯ ПУБЛІКАЦІЇ В ЖУРНАЛІ «НОВА ПАРАДИГМА» 

1. Редакційна колегія приймає до друку статті виключно за умови їх 
відповідності вимогам ВАК (див. Постанову Президії ВАК 
України № 7-05/1 від 15. 01. 2003 р.) до структури наукової статті, 
згідно з якими стаття повинна містити такі елементи:  

– постановку проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із 
важливими науковими чи практичними завданнями; 

– аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано 
розв’язання обраної проблеми і на які спирається автор; 

– виокремлення невирішених раніше частин загальної 
проблеми, котрим присвячена стаття; 

– формулювання мети та завдань статті; 
– виклад основного матеріалу дослідження з повним 

обґрунтуванням отриманих наукових результатів; 
– висновки із запропонованого дослідження і перспективи 

подальших розвідок у цьому напрямку. 

2. До публікації в журналі приймають раніше не опубліковані 
наукові праці. За точність цитування та наведених у статтях 
наукових фактів, цифр, інших відомостей відповідають автори. 
Редколегія може не поділяти світоглядних переконань авторів. 

3. Статті, автори яких не мають наукового ступеня, супроводжують 
рецензією доктора наук за фахом публікації або витягом із 
протоколу засідання кафедри (відділу) про рекомендацію статті 
до друку. 

4. Рукопис статті подають в одному примірнику (українською або 
російською мовами), надрукованому з одного боку аркуша паперу 
формату А-4. Разом із рукописом подають електронний варіант 
статті у вигляді файлу, виконаний у текстовому редакторі MS 
Word for Windows (формати .doc або .rtf). Електронний варіант 
статті подають на диску, флешносії чи електронною поштою за 
адресою: novaparadigma@ukr.net. 

5. Основний текст статті має супроводжуватись трьома анотаціями 
(українською, російською, англійською). Всі анотації повинні 
містити прізвище, ініціали автора, назву статті, текст анотації (до 
50 слів), перелік ключових слів (див. зразок на рисунку). 
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Рис. 1. Розташування структурних елементів статті 

 

6. Окремим файлом автори обов’язково подають електронну версію 
розширеної анотації статті (1-2 сторінки формату А 4) 
англійською мовою, яка буде розміщена на web-сторінці 
видання відповідно до наказу № 1111 Монмолодьспорту України 
від 17.10.2012 р. «Про затвердження порядку формування 
переліку наукових фахових видань України» (кількість сторінок 
розширеної анотації не входить до загальної кількості сторінок 
статті). Розширена анотація повинна бути професійно та якісно 
перекладена англійською мовою. 

7.    Вимоги для оформлення тексту: всі поля по 20 мм; шрифт Тіmеs 
New Roman, кегель 14, інтервал – 1,5; абзацний відступ – 10 мм. 
Рисунки й таблиці оформляються згідно з ДСТУ.  

8. Перелік літературних джерел розташовують за алфавітом або в 
порядку їх використання після тексту статті з підзаголовком 
Література і виконують мовою оригіналу.  

9. Обов’язковим є зазначення в переліку посилань загальної 
кількості сторінок (для книг) або номерів сторінок початку і кінця 
тексту джерела (для статей). Джерела в переліку посилань 
нумерують вручну без використання функції меню Word 
«Формат – Список – Нумерований». Посилання на літературу в 
тексті подають за таким зразком: [5, 87], де 5 – номер джерела за 
списком літератури, 87 – сторінка. Посилання на декілька джерел 
водночас подають так: [3; 5; 7] або [3, 145; 5, 25; 7, 348]. 

10. Статтю обов’язково супроводжують авторською довідкою із 
зазначенням прізвища, імені, по батькові (повністю); наукового 

Прізвище І. Б. 
Назва статті 

Анотація українською з переліком ключових слів 
Текст статті  

Література 
ПІБ, назва статті, анотація російською з переліком ключових слів 
ПІБ, назва статті, анотація англійською з переліком ключових слів 
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ступеня, вченого звання, посади, місця роботи; а також робочої, 
домашньої адреси і телефонів, адреси електронної пошти.  

11. У статтю можуть бути внесені зміни редакційного характеру без 
згоди авторів. Редакційна колегія залишає за собою право 
відхиляти статті, які не відповідають вимогам ВАК України. 

До уваги авторів!  

         Електронні версії усіх статей, надрукованих у журналі «Нова 
парадигма», безоплатно публікують на сайті Національної 
бібліотеки України імені В. І. Вернадського НАН України у 
розділі «Наукова періодика України» та на сайті журналу «Нова 
парадигма» (згідно з наказом № 1111 Монмолодьспорту України 
від 17.10.2012 р. «Про затвердження порядку формування 
переліку наукових фахових видань України»). Автор, подаючи 
статтю до редакції журналу, надає тим самим згоду на безоплатну 
публікацію електронної версії своєї статті на зазначених сайтах. 
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Наукове видання 
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ВипускВипускВипускВипуск 119 

 
� Журнал виходить щоквартально.  

� Редакція приймає матеріали від авторів у друкованому вигляді з обов’язковим 
електронним варіантом у форматі будь-якої версії MS-Word.  

Адреса редакції:............. вул. Пирогова, 9, м. Київ, 01030 
Телефон:.........................(044) 230-92-85 
E-mail:..............................novaparadigma@ukr. net 

� Редакція залишає за собою право редагування текстів статей, які до неї надходять.  

� Відповідальність за точність поданих фактів, цитат, цифр і прізвищ несуть автори 
матеріалів.  

� Редакція матеріали не рецензує і не повертає. Статті до друку підписують за 
рекомендацією Вченої ради Національного педагогічного університету імені 
М. П. Драгоманова.  

� У разі передруку посилання на «Нову парадигму» обов’язкове.  

� Журнал регулярно розсилають у бібліотеки за переліком, встановленим ВАК 
України, а також безоплатно публікують на сайті Національної бібліотеки України 
імені В. І. Вернадського НАН України у розділі «Наукова періодика України» та на 
сайті журналу «Нова парадигма». 
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