
Львівський національний університет імені Івана Франка
Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України

Національний університет «Львівська політехніка»
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

Полтавський національний педагогічний університет
імені В.Г. Короленка

Львівське обласне відділення  Всеукраїнської громадської
організації «Товариство психологів України»

Присвячено пам’яті
Героїв Небесної Сотні

ФІЛОСОФСЬКО-ПСИХОЛОГІЧНІ
АСПЕКТИ ДУХОВНОСТІ:

ДОВІРА  ЯК  ОСНОВА  ЗМІН  В  ЕКОНОМІЦІ  ТА
СУСПІЛЬСТВІ

Збірник тез

ІІ Всеукраїнської
науково-практичної конференції з

міжнародною участю

1 9  л ю т о г о  2 0 1 6  р о к у
Львів – 2016



УДК 17.025:008–057.876 
ББК  87:88 
Філ 51 
 
"Філософсько-психологічні аспекти духовності: довіра як основа змін в 
економіці та суспільстві", ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнародною 
участю (2016; Львів). 
Збірник тез ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною 
участю "Філософсько-психологічні аспекти духовності: довіра як основа змін в 
економіці та суспільстві", 19 лютого 2016 р. [Текст] / за ред. В.П. Мельник; 
відповід. за вип. В.В. Яцура, Н.І. Жигайло. – Львів : СПОЛОМ, 2016. – 360 с. 

  Бібліогр. в кінці ст.  
 

Редакційна колегія 
 

Голова: 
Мельник В.П., проф., ректор Львівського національного університету імені 
Івана Франка 
Максименко С.Д., акад., директор Інституту психології імені Г.С. Костюка 
НАПН України 
Ортинський В.Л., проф., директор Інституту права та психології Національного 
університету "Львівська політехніка" 
Козяр М.М., проф., ректор Львівського державного університету безпеки 
життєдіяльності 
 

Співголови: 
Рижак Л.В., проф., декан філософського факультету Львівського національного 
університету імені Івана Франка 
Михайлишин Р.В., доц., декан економічного факультету Львівського 
національного університету імені Івана Франка 
Шуневич Б.І., проф., директор Інституту психології і соціального захисту 
Львівського державного університету безпеки життєдіяльності 
 

Робоча група: 
проф. Яцура В.В., проф. Хоронжий А.Г., проф. Варій М.Й., проф.Захарчин Г.М., 
проф. Лобозинська С.М., проф. Моргун В.Ф., доц. Макаренко С.С., 
доц.Мрака Н.М., доц. Борисенко О.М., доц. Войцеховська О.В., доц. Сірко Р.І., 
доц.Слободяник В.І., доц. Гром’як Т.Д., викл. Кожушко-Лозинська І.І., ст.викл. 
Закалик Г.М., викл. Зошій І.В., викл.Стельмах О.В., Дроздовська Л.О., Євтушок О.В. 
 

Керівник проекту:  
Жигайло Н.І., професор, професор кафедри менеджменту Львівського 
національного університету імені Івана Франка 

 
Відповідальний за верстку матеріалів конференції:  

Максимець Ю.В., доцент, доцент кафедри економіки підприємства Львівського 
національного університету імені Івана Франка 

 
        © Автори тез, 2016 



  

 

 
 
 
 
 
 

Dedicated to the memory of  
Heaven’s Hundred Heroes 

 
 
 
 
 
 
 

PHILOSOPHICAL-PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF 
SPIRITUALITY : TRUST AS A BASIS FOR 

CHANGES IN THE ECONOMY AND SOCIETY 
 

COLLECTION OF THESIS 
 
 

II Ukrainian 
Scientific-Practical Conference With 

International Participation 
 

February 19th, 2016 
 Lviv – 2016 

 
 
 





Збірник тез ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 

 3 

 
Dr hab. Iwona Dorota Czechowska, 
Professor at University of Łódź 
Faculty of Economics and Sociology 
Institute of Finance 

 
TRUST IN FINANCIAL INSTITUTIONS FROM THE PERSPECTIVE 
OF FINANCE ETHICS. THE CASE OF THE BANKING SECTOR 
 
Interest in finance ethics was boosted by financial crisis in 2007. The financial landscape 

changed dramatically by a sequence of events that was triggered in the United States of America by 
the collapse of Lehman Brothers, AIG, Washington Mutual and IndyMac, the acquisition of Bear 
Stearns by JP Morgan, the takeover of Wells&Fargo by Wachovia, the acquisition of Merrill Lynch 
by Bank of America, and by the US administration taking control over Fannie Mae and Freddie 
Mac. According to a widespread opinion, the lead role in sparking off the recent global financial 
crisis was played by the staff, boards and owners of financial institutions1 that failed to showed 
regard for ethical standards. S. Flejterski has observed that financial bankruptcy and intellectual 
bankruptcy walked hand in hand2. The crisis of confidence in the financial system was fuelled by a 
string of exposed scandals3, including financial and accounting frauds4. The disregard for 
elementary ethical values makes the financial sector prone to the loss of public trust that is an 
intrinsic feature of financial services related to the flows of capital and payments5. 

Paul H. Dembiński, a financial ethics guru, has made an observation about two levels of 
trust being involved in financial transactions during which financial assets are traded for money. 
One is represented by public trust in the legal tender (the currency) and the other by private trust in 
assets. Financial activity consists in the delivery of financial services and, according to Dembiński, 
its essence is a predetermined time horizon. Financial business is about „trading in promises”. The 
aim of financial transactions is to „reduce or identify” future uncertainties. Financial assets cannot 
be efficiently used unless a system providing effective “access to past events” is available 
(comprising cadastre records, notarial registers with information necessary to conclude financial 
transactions, etc.). Various laws and regulations are only carriers of trust rather than its source. The 
essentially intangible nature of financial activity gives prominence to trust between people. The 
level of public trust and confidence, important from the perspective of ethics, depends on the 
accepted moral values and ethical attitudes in society, but also and on the established legal and 
institutional apparatus prosecuting for trust abuse. Trust, an ever-changing phenomenon influencing 
the financial system, is part of social capital that allows keeping transaction costs at an 
appropriately low level. Trust is therefore „a force necessary to drive financial business”. As far as 
ethics is concerned, its purpose is to maintain and increase public trust6 that is at the heart of 
finance. 

 

                                                
1 A. van Hoorn, The Global Financial Crisis and the Values of Professionals in Finance: An Empirical Analysis. Journal 

of Business Ethics, 2015, 130: 253-269. 
2 S. Flejterski, W poszukiwaniu nowego paradygmatu zarządzania przedsiębiorstwami bankowymi, [in:] Rogoziński K., 

Panasiuk A., Zarządzanie organizacjami usługowymi, „Zeszyty Naukowe” no. 145, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Poznaniu, 2009, pp. 109-120. 

3 S. Lanza M. Calcaterrra, F. Perrini, Etyka, finanse a wartość przedsiębiorstwa, Fundacja na rzecz Polskich Związków 
Kredytowych-Instytut Stefczyka, Sopot 2010, p. 107. 

4 Periodic reports by the Association of Certified Fraud Examiners, e.g. Report to the Nations on Occupational Fraud 
and Abuse, 2014, Global Fraud Study. 

5 B. Świecka, Konsument na rynku finansowych, [in:] Rosa G., (ed.) Konsument na rynku usług, Beck, Warszawa 2015, 
p. 200.  

6 P. H. Dembiński, Etyka w sferze finansów, [in:] Gasparski W., (ed.) Biznes, Etyka, Odpowiedzialność, Wydawnictwo 
Profesjonalne PWN, Warszawa 2013, pp.175-177. 
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Trust in the banking sector1

According  to  theoretical  assumptions  and  the  results  of  empirical  studies2 underpinning
documents and laws,3 an efficient financial system4 is one that supports economic processes and
economic growth. One of the key elements of the Polish financial system is the banking sector that
both in Poland and in other countries in the region dominates over other sectors for the value of its
assets5. The present condition of the Polish banking sector is better than the financial crisis impacts
observed elsewhere might suggest6,  but  this  state  cannot  be  considered  permanent  because  of  the
dynamics  of  changes.  The  slowing  down  economic  growth,  falling  interest  rates  and  political
instability make it very important for banks which are public trust institutions7 operating in
changeable and increasingly competitive environments to create and maintain firm relations with
their customers if their growth strategies are to be successful. According to a report by Deloitte, one
way of achieving competitive advantages is to find ways increasing satisfaction and loyalty of
customers8.

The analysis of factors contributing to customers’ satisfaction9 and loyalty made by Deloitte
has revealed that customers either give little attention to or are already satisfied with mobile and
online banking services, the interiors of bank branches or their geographical coverage. This is an
implied recommendation that banks should take efforts to present themselves as more trustworthy
by emphasising their positive image of public trust institutions that seek more goals than the
maximisation of profits10. The surveys of the Polish banking sector image that TNS Polska carries
out  for  the  Polish  Association  of  Banks  (ZBP)  are  based  on  the  TRI*M Reputation Index11. Its
values in 2012, 2013 and 2014 were 21, 28 and 3012, respectively, showing a rising trend. Having
trust in a bank is an important criterion when it is considered as a service provider. How true this
observation is has been confirmed by the results of TNS surveys, in which both better-off customers
with income exceeding PLN 5000 and retail customers gave the highest ratings to the characteristic
„a reliable, trustworthy bank”, when asked to state factors that made them choose their bank13 .

The issue of trust as relating to the financial sector has been a frequent subject of surveys.
One of the organisations that study it is consultancy firm Ernst & Young Global Limited (EY),
which has completed several international surveys on retail banking14. The conclusions of its last
report from 2014 presenting the functioning of banks in 43 countries implied that banks could not

1 This information was prepared based on I.D. Czechowska, W. Zatoń, Struktura i zawartość kodeksów etyki instytucji
finansowych, „Prakseologia”, in print.

2 M. Bijlsma, A. Dubovik, Banks, Financial Markets and Growth in Developed Countries. A Survey of the Empirical
Literature, CPB Discussion Paper, 2014, No. 266, February.

3 In the EC opinion, a financial system should serve the economy and sustainable economic development. A reformed
financial sector for Europe , Commission staff working document, European Commission, Brussels, 15 May 2014,
COM (2014) 279 final , p. 22.

4An efficiently functioning financial system should enable exchange of values, intermediation, transfer of risk, and
liquidity. A reformed financial sector for Europe, Commission staff working document, European Commission,
Brussels, 15 May 2014, COM(2014)279 final, pp. 23-24.

5 In 2012 and 2013, banks accounted for over 67% of assets held by the Polish financial system. Financial System in
Poland 2013 r., NBP, Warszawa 2014, p. 120.

6 Financial System in Poland 2013 r, NBP, Warszawa, 2014 pp. 123-124.
7 Ruling of the Civil Chamber of the Supreme Court of 30 April 1999, III CZP 61/98. OSNC 1999, no. 12, item. 201.
8 Deloitte, Kurs na zamiany. Doświadczenie klienta w relacji z bankami w Polsce, 2012, p. 1.
9 A. Dąbrowska, A. Szymańska [2012] Poziom świadomości konsumenckiej Polaków a poziom zadłużenia polskich

gospodarstw domowych, „Prakseologia” no. 152, p. 149.
10 Deloitte, Kurs… op. cit., p. 20.
11 TRI*M (Measure, Manage, Monitor) is an internationally recognised methodology for measuring reputation

providing standard questions, scale and a notional framework. It has been designed to describe the nature of relations
between the provider of services and their user. It allows establishing which factors have the strongest influence on
satisfaction and loyalty. TNS Polska, Wizerunek polskiego sektora bankowego. Edycja 2014. TNS Polska for ZBN.

12 Ibidem.
13 Ibidem.
14Winning through customer experience. EY Global Consumer Banking Survey 2014, pp. 2-8.
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be certain of their dominant position vis-à-vis their customers, despite stable economic recovery and
general satisfaction of the customers. The requirements and expectations of the latter change
dynamically with improving access to information and increasingly wide use of new technologies,
such as mobile devices, etc. Some of the questions EY asked in its survey aimed to establish the
role of trust in creating a pool of loyal customers and its significance in customers’ relations with
banks. According to one of the main conclusions, customers’ weakening attachment to only one
brand made it necessary for banks to work on keeping their present customers and wining new ones.
The rising trust in the banking sector (33% of the survey respondents stated that their trust had
increased  in  2013)  was  explained  by  the  EY team in  terms  of  “the  restoration  of  trust  lost  in  the
wake of the global financial crisis”. The survey pointed out that there existed a group of loyal
„supporters” of banks that would very probably recommend them to other people. This group offers
considerable potential for banks to grow1.

An important factor in winning customers’ trust is making sure that they have good brand
experiences. The main determinants of customers’ “complete trust” in banking services providers is
financial stability of the latter and, secondly, the way they handle their customers. Other factors
appreciated by customers included the quality of communication and of advisory services, and the
management of complaints. The main reasons for which the EY-surveyed customers had opened or
closed bank accounts in the last two years before the survey included earlier experiences, bank’s
flexibility in handling interest rates and banking charges, and convenience and availability of
services regardless of the physical location of the bank’s branch”. Therefore, customers’ good
experiences of the provider not only increase their trust in the financial institution, but also make
them more  loyal  and  more  willing  to  buy  new services  from it.  The  EY survey  has  revealed  that
customers perceive convenience and security of services as the minimum standard. The availability
of ATMs and online or mobile banking services are no longer the primary criterion for customers
choose a bank. Based on their experiences, the respondents negatively rated banks for aspects such
as „availability of clear information on banking charges, clarity in communication, efficient
problem solving”. They also expected personalized products and solutions, and assistance in
accomplishing their financial goals2.

The conclusions from the survey conducted by Forrester Research, Inc. were similar. The
company’s report Financial Service Brands Fail to Earn TRUE Consumer Trust revealed that
customers did not trust the financial services sector, mainly because of the financial crisis in 2008,
and recommended that the providers of financial services should take efforts to raise trust in their
brands. According to the report, a trust-boosting factor could be the availability of products
addressing the special needs of individual customers3.

Another important area of research related to trust is customers’ loyalty. The EY report
showed that 22% of respondents among those intending to maintain their present relations with the
bank considered all service providers to be the same, and 17% thought that getting a different
provider was too cumbersome or time consuming. These opinions show that banks should strive to
build and maintain customers’ trust, because the only reason for customers’ loyalty may be their
concerns over costs and organisational problems involved in changing a provider4.

In  summing  up  the  above  discussion,  it  must  be  stated  again  that  trust  is  crucial  for  the
smooth functioning of financial institutions, particularly banks. The crisis in the financial markets
and imprudent, negligent and unethical conduct shown at different levels of the system by
individual members of staff and financial institutions as a whole has disturbed the delicate balance
in relations with customers. Financial institutions should therefore seek to regain, maintain and
enhance customers’ trust and confidence by ensuring clarity of information, supporting them in
decision making, and solving the arising problems in a cooperative manner.

1 Ibidem, pp. 6-8.
2 Ibidem pp. 3, 28.
3 Forrester Research, Inc., Financial Service Brands Fail to Earn TRUE Consumer Trust, 2013.
4Winning through customer experience. 2014, EY, p. 4.
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Адамська З.М., Тернопільський національний
педагогічний університет
імені Володимира Гнатюка

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ТРЕНІНГ
ПРОФЕСІЙНО-ОСОБИСТІСНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ

ЯК ФАКТОР РОЗГОРТАННЯ СУБ’ЄКТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ

Сьогодні ми є свідками розбудови громадянського суспільства, яке відповідає
гуманістичним принципам, де найбільшою цінністю є конкретна людина з усіма її
очікуваннями, тривогами, надіями, інтересами, правами і обов’язками. Значні перетворення і
зміни в усіх сферах нашого життя обумовлюють, в свою чергу, пошук відповідних програм і
стандартів освіти, спрямованих на забезпечення повноцінної підготовки творчо розвинутої,
належним чином освіченої людини, здатної до активної творчої діяльності в нових
історичних умовах. Особливо важливого значення в цей період набуває реформування
системи вищої освіти – перехід на новий якісно інший рівень.

Не зважаючи на кризовість соціальної ситуації, в освіті все яскравіше виявляються
принципово позитивні зрушення: поступова відмова від передачі підростаючому поколінню
перевірених „істин” і підсилення самостійної культуростворюючої функції освіти, її
відкритості до інновацій, зв’язку з динамічно змінним соціумом, з планетарною екологічною
ситуацією.  Освіта все більше постає як сфера конкуруючих концепцій,  як свого роду
„виробництво освіченості”, в якому, як і в інших виробництвах, використовуються сучасні
наукомісткі технології, інформаційні продукти, кваліфіковані спеціалісти. Стаючи
центральним феноменом культури, освіта все більше орієнтується на утвердження
сутнісного особистісного начала в людині [4].

Теоретичні основи особистісно-орієнтованого навчання у вітчизняній та російській
психології були закладені в працях Л.С. Виготського, С.Л. Рубінштейна, Б.Г. Ананьєва,
А.В. Брушлінського, в яких особистість розглядалась як суб’єкт діяльності, що сам,



Збірник тез ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції

7

формуючись у діяльності й спілкуванні з іншими людьми, визначає характер цієї діяльності
й спілкування.

Особливу роль в розвитку особистісно-орієнтованої парадигми відіграли ідеї
зарубіжної гуманістичної психології, найяскравішими представниками якої вважають
К. Роджерса, А. Маслоу, А. Адлера, К. Юнга, Е. Фромма, К. Хорні та ін. Поняття „суб’єкт”
посідає одне з центральних місць в цій теорії і означає здатність людини бути ініціюючим
началом, першопричиною своїх взаємодій зі світом, з суспільством; бути творцем свого
життя;  створювати умови свого розвитку;  долати деформації власного життя тощо.
Стверджується, що людині притаманна деяка внутрішня сила – тенденція до
самоактуалізації, яка спрямовує її розвиток в бік найповнішого розкриття, розгортання
закладених в ній можливостей, сил і здібностей.

На сучасному етапі теоретичні та методологічні проблеми особистісно-орієнтованого
навчання розглядаються в ґрунтовних дослідженнях як вітчизняних, так і зарубіжних
психологів: О.Г. Асмолова, М.І. Алєксєєва, І.С. Беха, Д.Б. Богоявленської,
О.В. Бондаревської, В.Й. Бочелюка, С.В. Кульневича, С.І. Подмазіна, В.В. Сєрікова,
В.О.Татенка, І.С.Якиманської та ін.

Таким чином, особистісно-орієнтована освіта – це не формування особистості з
заданими рисами, а створення умов для повноцінного виявлення та розвитку особистісних
функцій суб’єктів освітнього процесу, виявлення й максимального розвитку їх внутрішніх
сил, здібностей та інтересів, забезпечення саморозвитку в умовах певного соціуму та певної
культури. Основною характеристикою гуманістичної, особистісно-орієнтованої освіти є
сприяння розвитку суб’єктності студента.

Особливе значення особистісно-орієнтована освіта має для майбутнього психолога.
Вона необхідна йому і як особистості, і як професіоналу, оскільки власна особистість
значною мірою визначає успішність професійної діяльності психолога. Самоаналіз досвіду
роботи й досвіду спілкування з людиною повинні слугувати стимулом не тільки для
удосконалення професійних умінь, але й для саморозвитку, який є запорукою успішності
майбутньої професійної діяльності. Як зазначають дослідники (К.О. Абульханова-Славська,
О.Г Асмолов, Г.О. Балл, І.Д. Бех, О.Ф. Бондаренко, З.С. Карпенко, Г.К. Радчук, В.В. Сєриков,
В.І. Слободчиков, В.О. Татенко, І.С. Якиманська та ін.), поряд із формуванням у студентів-
психологів відповідних здібностей, професійно значущих якостей особливої набуває
розвиток їх творчості, здатності усвідомити завдання і цінності саморозвитку своєї
особистості, створення власного образу світу.

Проаналізувавши низку психологічних досліджень (Л.В. Бабуліна, О.Ф. Бондаренко,
І.Д. Єгоричева, М.В. Єрмолаєва, З.С. Карпенко, П.В. Кондратьєв, В.М. Марков,
В.І. Слободчиков, В.О. Татенко, Т.М. Титаренко та ін.), ми прийшли до висновку, що
розгортання суб’єктності є результатом власної життєдіяльності та саморозвитку
особистості. Розвиток суб’єктності у майбутніх психологів як саморозвиток, який передбачає
самовизначення, саморух і розкриття ними свого потенціалу, своїх здібностей і
можливостей, є результатом і внутрішньої роботи над собою, і впливу певних соціальних,
психологічних, педагогічних та інших факторів навколишнього середовища. Він тісно
пов’язаний з особистісною зрілістю індивіда, зокрема, з такими її проявами, як мотивація
досягнення, саморозуміння, самоставлення, сенсожиттєві установки, самоусвідомлення,
здатність до налагодження ефективних міжособистісних стосунків.

Відтак, з метою підвищення якості підготовки фахівців психологічної сфери, доцільно
використовувати низку кроків, які передбачають участь студентів у тренінгових групах
різної спрямованості, вивчення спеціальних навчальних дисциплін щодо проведення
групових тренінгів, відпрацювання тренінгових форм роботи на практикумах, перегляд та
аналіз відеозаписів тренінгів провідних спеціалістів, спостереження, вивчення літератури,
роботу студентів як ведучих тренінгових груп спочатку з супервізором, а потім самостійно.
Така система могла б сприяти більш усвідомленому, чіткому, конструктивному
самовизначенню майбутнього психолога [3].
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Під час тренінгу значно ефективніше вирішуються питання розвитку особистості,
успішно формуються комунікативні навички. Тренінг дозволяє учасникам свідомо
переглянути сформовані стереотипи і розв’язувати свої особистісні проблеми. Як правило,
під час тренінгу в більшості студентів відбувається переосмислення або зміна внутрішніх
установок. Учасники поповнюють свої психологічні знання, у них з’являється певний досвід
позитивного ставлення до людей, які їх оточують, до майбутньої професії і до світу загалом.
Запровадження в освітній процес підготовки майбутніх психологів інтерактивних методів
навчання дозволяє розвинути у студентів професійно значущі якості, стимулювати
виникнення стійкої мотивації до самостійного особистісного зростання. Особливі психолого-
педагогічні умови розвитку суб’єктності майбутніх психологів можуть бути створені в
середовищі соціально-психологічного тренінгу професійно-особистісного самовизначення
[1].

Соціально-психологічний тренінг професійно-особистісного самовизначення – це
психологічний вплив, який ґрунтується на активних методах групової роботи, форма
спеціально організованого спілкування, в процесі якого розв’язуються завдання розвитку
особистості та її професійного становлення. Основною метою соціально-психологічного
тренінгу професійно-особистісного самовизначення є сприяння усвідомленню людиною
своєї особистості,  розкриття та розвиток власного особистісного потенціалу, підвищення
рівня психологічної компетентності (І.В. Вачков, Ю.М. Ємельянов, С.І. Макшанов,
Л.А. Петровська, О.С. Прутченков, О.П. Ситніков та ін.).

Однією з особливостей соціально-психологічного тренінгу професійно-особистісного
самовизначення є те, що він спрямований не тільки на тренування комунікативних умінь чи
навичок, психотерапію, а є водночас і різновидом навчального процесу. До характерних
такого тренінгу можна віднести орієнтацію на психологічну допомогу, а не лікувальний
вплив; увагу до формування навичок саморозвитку особистості загалом; відпрацювання
різних варіантів поведінки в проблемних ситуаціях, формування навичок та вмінь
ефективної поведінки [2]. Поряд із когнітивним та конативним особливе місце посідає
емоційний компонент соціально-психологічного тренінгу професійно-особистісного
самовизначення – це інтенсивне навчання з використанням особистісного досвіду учасників,
реальних життєвих ситуацій, які обігруються і аналізуються групою, це передусім пізнання
через емоційне переживання, це нові враження та нова інформація для подальшого
саморозвитку.

Розроблений та апробований нами соціально-психологічний тренінг професійно-
особистісного самовизначення спрямований на активізацію процесів самосвідомості
(самопізнання, самооцінювання, самопроектування); розвиток комунікативних та
перцептивних якостей, самоповаги та поваги до інших людей; вміння конструювати власну
життєву перспективу; розвиток професійно значущих якостей; формування адекватного
образу майбутньої професії та власного образу як фахівця у галузі психології.  Загалом,
завдяки можливості здійснення самодопомоги та взаємодопомоги, тренінг сприяє
особистісному зростанню його учасників, гармонізації їх прагнень, бажань і сенсу власного
життя.

У програмі використовується широкий спектр методів та прийомів соціально-
психологічного тренінгу: інформаційне повідомлення, рольова гра, моделювання ситуацій,
мозковий штурм,  дискусія,  в тому числі керована,  індивідуальне та групове малювання,
робота в парах, робота в малих групах, вправи на активізацію, рефлексивні коментарі.

В організаційній структурі кожного заняття умовно можна виділити такі компоненти:
1. Привітання як певний ритуал – кожна зустріч починається з вправи на знайомство,

що сприяє розвитку в учасників уміння самопрезентації, усвідомлення власної
індивідуальності та неповторності.

2. Рефлексія попереднього досвіду, актуалізація теми, визначення очікувань –
актуалізація рефлексії дозволяє ведучому дізнатися про настрої та психічні стани учасників,
їх бажання продовжувати роботу; на кожному занятті група повторює правила, прийняті на



Збірник тез ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції

9

початку тренінгу, обговорює та аналізує їх; повідомлення теми та мети занять
супроводжується короткою притчею, яка актуалізує проблему й допомагає учасникам
визначити свої очікування від заняття.

3.  Робота за темою заняття.
4. Підведення підсумків, рефлексія роботи – наприкінці кожного заняття учасники

аналізують, наскільки справдилися їхні очікування, заповнюють «соціометричну картку», що
сприяє активізації рефлексії «тут і тепер»  щодо роботи у групі (ставлення до того,  що
відбувалося на занятті, оцінка власного внеску та внеску інших учасників у роботу групи
тощо). Завершується кожне заняття підсумковою вправою, метою якої є закріплення
позитивних вражень від заняття.

Впродовж заняття також використовуються вправи на активізацію, метою яких є
зняття втоми, напруги, налагодження позитивної психо-емоційної атмосфери у групі.

Структура тренінгу визначалася логікою розгортання процесів самосвідомості та
професійного самовизначення, які активізуються через особистісне пізнання свого Я,
власних бажань, потреб та уподобань, самоаналіз та самоставлення, визначення життєвих та
професійних цілей. Окремими структурними одиницями соціально-психологічного тренінгу
професійно-особистісного самовизначення є блоки. Блок ми розглядаємо як відносно
самостійну одиницю, яка є складовою оригінальної конструкції конкретної програми. Кожен
блок має власні цілі, які в сукупності визначають цілісну мету програми. Логіка освітньої
програми полягає у тому, що кожен блок, реалізуючи свою мету, допомагає учасникам
поступово усвідомлювати свій суб’єктний потенціал, а далі – і суб’єктність як серцевину
повноцінного особистісного та професійного самовизначення.

Програма тренінгу містить такі блоки: «Самоусвідомлення»,  «Саморозвиток», які
допомагають його учасникам від пізнання свого внутрішнього світу, характеру, особистісних
проявів, сильних і слабких сторін, свого місця у міжособистісному просторі поступово
здійснювати цілеспрямоване проектування себе у майбутню професію.

Перший блок «Самоусвідомлення», присвячений усвідомленню учасниками своїх
особистісних особливостей і оптимізації ставлення до себе, до своєї особистості,
спрямований на здійснення самосприймання, саморозкриття та самоусвідомлення себе як
майбутнього психолога. Він містить вправи, орієнтовані на те, щоб сфокусувати увагу
учасників тренінгу на власній особистості, на своїх переживаннях, думках, переконаннях,
звичних способах поведінки, на своїх уявленнях про себе і свою у майбутню професію. На
цьому етапі перед тренером стоїть завдання створити у  групі такі умови і такі ситуації, які б
забезпечили кожному учаснику можливість найбільш яскраво, чітко побачити себе як у
відображенні власних уявлень і самооцінок, так і у відображенні думок інших людей –
учасників групи, оцінити свої особистісні, професійні якості, прислухатися до своїх
переживань.  Цьому великою мірою сприяє необхідність постійної вербалізованої рефлексії
своїх думок і переживань,  яка відразу ж збагачується процесами зворотного зв’язку від
інших учасників групи.

Наступний блок занять – «Саморозвиток» – спрямований на розвиток в учасників
суб’єктних якостей, які водночас є і професійно значущими: рефлексивне слухання,
упевненість в собі, уміння приймати рішення, відповідальність за здійснений вибір і
прийняте рішення.

Враховуючи системний принцип побудови програми соціально-психологічного
тренінгу професійно-особистісного самовизначення, ми витримали логіку структурування як
тренінгу загалом, так і кожного заняття зокрема. Дотримання цієї логіки сприяло
послідовному викладу матеріалу та наступності у його засвоєнні учасниками, підвищенню
рівня їх особистісного та професійного самовизначення, а, отже, й розвитку суб’єктних
якостей майбутніх психологів.

Отже, на основі здійсненого теоретичного аналізу можна зробити висновок, що
завдяки створенню сприятливих психолого-педагогічних умов, зокрема, правильній
організації освітнього процесу, чіткому визначенню цілей та завдань освіти, творчому
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підходу викладачів при виборі форм та методів навчання можливе досягнення високого рівня
розвитку суб’єктності у майбутніх психологів. В нашому дослідженні соціально-
психологічний тренінг професійно-особистісного самовизначення виступав зовнішньою
спонукою для актуалізації суб’єктного потенціалу і був фасилітуючим фактором розгортання
суб’єктності через інші форми роботи, які увійшли до системи психолого-педагогічного
супроводу розвитку суб’єктності майбутніх психологів.
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Бакало Н.В., Маховка В.М., Полтавський
національний технічний університету
імені Юрія Кондратюка

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОЧОГО ЧАСУ НА ПІДПРИЄМСТВІ
ТА ГНУЧКІ ФОРМИ ЗАЙНЯТОСТІ

У сучасних умовах нестабільного розвитку країни, на підприємствах виникає потреба
в залученні якомога більш кваліфікованих працівників, а отже виникає потреба в створенні
гнyчких фoрм зaйнятості, що передбaчає ствoрення сприятливих умов, здaтних підвищити
рівень зaйнятості нaселення. До них нaлежать встанoвлення прaцездатному нaселенню
вигіднiших фoрм та режимiв працi, допомoга підприємцям у мaневруванні кількiстю та
якiстю рoбочої сили у вирішеннi прoблем, пoв’язаних з використaнням прaці жiнок, людей
похилoго віку, iноземних рoбітників, іммігрантiв тощо. Гнучкi фoрми зайнятостi включають:
викoристання рiзноманітних нестандaртних режимiв як повногo так i неповногo робочoго
часу; oблік соціальногo статусу рoбітників (сaмостійні рoбітники, неoплачувані члени сім'ї);
викoристання у прoцесі вирoбництва нестандaртних рoбочих місць та oрганізації прaці
(надoмна прaця, рoбітники на виклик); впрoвадження нестaндартних oрганізаційних фoрм
(тимчасові робітники).

У процесі  поточної  діяльності   підприємств та  організацій завжди  виникає потреба
в оперативних модифікаціях умов зайнятості працівників, передбачених трудовим
договорами. Використання гнучких форм зайнятості забезпечує можливість вирішувати
багато важливих проблем ринкової економіки, зокрема, такі: Гнучкий графік роботи або так
би мовити нестандaртний режим праці, пояснюється тим, щo в їх основі зaкладено
вiдхилення від нoрми або вiдхилення від загальнoприйнятого внутрішньoго трудoвого
розпорядку. Гнучкi режими праці в бiк зменшення рoбочого чaсу передбaчаються умoвами
найму в кoнтракті, догoворі. Вагомий внесок у теорію організації робочого часу на
підприємстві та гнучкі форми зайнятості, підвищення продуктивності праці від цих заходів
зробили вітчизняні вчені: Н.Б. Болотіна, О.В. Гамаль, К.В. Горбатюк, А.І. Данилюк, В.М.
Данюк, І.Д. Ладанов, А.М. Колот, О.Л. Єськов, С.С. Суков, Г.С. Цимбалюк, В.С. Савельєва,
Г.І. Чанишева та інших авторів.

Кoнцепція гнучкoго ринку праці припускає поєднання різнoманітних форм
взаємoвідносин підприємців і рoбітників і спрямoвана на раціoналізацію сукупних витрат,
підвищення прибуткoвості та підтримки висoкого динамізму ринку праці.
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Пiдприємства, що oрієнтуються на впрoвадження гнучких режимів праці, мaють
переваги: в наймi нових працівникiв пoрівняно з кoнкуруючими фiрмами; більш
рацiональному застосуванні рoбочого чaсу прaцюючих, зaвдяки лiквідації
корoткотермінових невихoдів на рoботу з дoзволу aдміністрації; в лiквідації запiзнень на
рoботу; в скорoченні нещасних випадків і травм; в зменшенні плиннoсті кадрів; в
бережливoму ставленні персоналу до свoго робoчого місця.

Цей режим знiмає транспoртну прoблему. Гнучкі режими дoзволяють працiвнику
працювати на 2 – 3 робoтах; він мoже зaйматись сaмостійною робoтою вдома. Відмітимо, що
гнучкі режими прaці широко застосовуються у невирoбничій сфері і в умoвах
нерівнoмірного зaвантаження підприємствa.

Відмітемо,  що гнучкiсть в oрганізації праці коли,  як пoвна,  так і непoвна зайнятість
пoв'язана з вільним пoчатком і закінченням рoботи, тривалістю oбідньої перерви. Oсновне
зaвдання в такому графіку – це пoвне відпрацювання тривалoсті робoчого дня в той самий
день aбо тривалість тижня в тoй самий тиждень, також мoжна застосoвувати метoд
сумарнoго робoчого часу.

Гнучкий графік робочого дня (тижня), передбачає пoділ робoчого дня на час
обoв'язкової присутності на рoботі і на час кoли працівник мoже приходити абo іти з робoти.
Режим рoботи із змінoю робoчого часу дoзволяє регулювати зайнятість на пiдприємстві.

Особливoю фoрмою зайнятoсті є рoбота вдoма, що має ширoке застoсування на
Захoді.

Гнучкi режими праці такoж передбaчають мoжливість тимчасoвого найму працівників
на сезoн, на вахтовий метoд робoти тощо. Застосування цих режимів праці дoзволяє зберегти
влaсний персoнал, з екoномити кошти на навчання в періoд інтенсивнoї робoти
підприємства. Гнучкі режими праці мoжуть прoявлятись у таких фoрмах: рoбота через день;
два дні рoбочих і oдин день відпoчинку [3].

Незвичні режими рoботи на підприємстві, які ґрунтуються на відхиленні рoбочого
часу в сторону йoго збільшення, викoристовуються, як прaвило, прoтягом чіткo визначеногo
календарногo періoду. Організаційнo вoни мoжуть застосoвуватись як індивідуальний найм
абo як засіб застoсування гнучкoго режиму, не відхиляючись від норм робочого часу
стосовно тривалого календарнoго періоду, в той час, кoли перевиконання рoбочих норм або
рoбочого тижня в oдин період компенсується недoвиконанням в інший періoд.

Відмітемо, що дoсить поширенoю в нашій країні  є практика позанормової роботи.
При всіх її недoліках з фізичної тoчки зору,  з еконoмічної позанормова рoбота має велике
значення в перiод зростання пoтреби у рoбочій силі, але вона повинна мати
короткотерміновий характер, а не так як на практиці. Велика перевага цієї фoрми в
забезпеченні відпoвідності фактичної і потрібнoї кількості персоналу, та в oперативності
виконання.

В тому випадку, якщо на підприємстві швидкo зростає попит на прoдукцію і виникає
потреба у збільшенні обсягу вирoбництва, то прoстіше зробити це не за рaхунок найму нoвої
робoчої сили, а за рахунoк понадормової робoти.

Орієнтуючись на пoнаднормову рoботу, звичайно за згодoю працівників замість
найму дoдаткової робoчої сили є еконoмічно oбґрунтованою. Застoсування гнучких режимів
праці сприяє скoроченню абсентизму (коефіцієнт абсентеізму – розраховується як
співвідношення робочого часу, пропущеного співробітниками протягом року, до загального
балансу робочого часу організації за рік), збільшенню прoдуктивності праці, фoрмуванню
корпоративного духу та відданoсті працівників свoїй oрганізації.

Дo активних заходів управління трудoвим потенціалoм належать гнучкі форми
зайнятoсті. Сутність цих гнучких фoрм зайнятості у наданні найманoму працівникові
мoжливостей вибору між вільним і рoбочим часoм як за кількістю чaсу,  так і за режимом
йoго викoристання. Такі фoрми гнучкої зайнятoсті відіграють суттєву рoль у вирішенні
прoблем безрoбіття за рахунoк використання тієї ж чисельнoсті робочих місць для більшої
кількості працiвників [4].
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Якщo пoлітика держави на ринку працi  має за мету скoрочення безробіття,  то гнучкі
фoрми зайнятості (ГФЗ): нададуть мoжливість скoротити кількість безробітних; нададуть
мoжливість населенню викoристовувати зручні для них фoрми зайнятості; дoпоможуть
рoботодавцям управляти та впливати на кількість та якість рoбочої сили, що задіяна в
oрганізації, виходячи з прoблем виробництва й екoномічної ситуації.

Дуже важливо впрoваджувати гнучкі фoрми зайнятості з метoю розв`язання прoблем
безробіття та пoшуку нових джерел рoбочої сили та oптимізації її викoристання.

Тому, гнучкі фoрми зайнятості та режими рoбочого чaсу відіграють роль буферної
зoни між зайнятим і незайнятим нaселенням. Також, гнучким фoрмам зайнятoсті
приділяється увага і в системі державного управління, а саме захoдам щoдо забезпечення
зайнятoсті (скoрочення тривалості рoбочого тижня; зменшення oбсягів допустимої
пoнаднормової праці;  перехід на сумарний річний підрахунок робочого часу,  який надасть
змогу перейти від цілoрічної пoвної зайнятoсті до кoнцентрації періодів роботи та неробoчих
періодів протягом року; субсидії підприємствам, які викoристовують гнучкі фoрми
зайнятoсті; стимулювання для створення власнoго бізнесу та інше.

Розвитку гнучких фoрм зайнятості населення, а саме праці вдома, сприяє розвитoк
телекомунікацій та кoмп’ютерних технологій.

В науковій літеpатуpі зустрічається не дoсить пoвна класифікація гнучких фopм
зайнятості. Так, oдна з відoмих класифікацій пoділяє їх за такими принципами: непoвна
зайнятість (режими зайнятoсті неповний рoбочий час);нестандартні oрганізаційні фoрми
(тимчасові працівники, сумісники); нестандартні рoбочі місця та oрганізація праці (праця
вдома, персонал за потребами).

Нa наш пoгляд,  більш пoвною є класифікація,  наведена в рoботі Савельєвої В.С.  [5].
За цією класифiкацією, з усіх відомих фoрм гнучкої зайнятoсті тільки oдна, пoв’язана із
сoціальним статусoм індивідів, викoристовується пoза ринком праці, тобтo не пoв’язана з
найманoю працею. Решта має віднoшення дo ринку праці. Дo цих фoрм належить зайнятість,
пoв’язана з різними нестандартними режимами рoбочого часу; нестандартними рoбочими
місцями та oрганізацією праці; нестандартними oрганізаційними фoрмами.

Надалі буде доречним розглянути детальніше кожну із зазначених гнучких фoрм
зайнятoсті та режимів рoбочого часу.

Щоб скoротити витрати в періoд зростання еконoмічної активності, підприємства
прoпонують працівникам річні контракти, вихoдячи з нормативної тривалoсті робочoго часу,
які передбачають різну тривалість робочoго тижня від сезoну до сезону залежнo від попиту
на тoвари та послуги.  Відмітимо,  що значення гнучкoго робoчого рoку полягає в зміні
тривалoсті робoчого тижня в залежності від пoтреб у робoчій силі сезонних та інших галузей.
Нормативнoю базою в цій ситуації є сумарний фoнд річнoго часу,  в oснові якого –
нoрмативна тривалість рoбочого дня і числo робoчих днів на рік. Робoчий час при сумарнoму
річнoму обліку може бути відпрацьoваний і за більш короткий період, в результаті чoго
працівник oтримує вільний час, який може використати для найму на іншу роботу протягом
певнoго часу, для відпочинку, навчання, поліпшення здоров’я, виконання сімейних
обов’язків тощо [5].

Режим гнучкoго робочогo  року також дає змoгу не знижувати зарoбітну плату в
періoди спаду виробництва, тoбто скорочення рoбочого часу (працівник мoже oтримувати
зарoбітну плату прoпорційно відпрацьованому часу − більшу при збільшенні тривалості
рoбочого часу і меншу – при йoго скoроченні). І голoвне сoціальне значення цьoго режиму
рoбочого часу – гарантія зайнятoсті, що відповідає також інтересам робoтодавців:
зберігаються кваліфіковані кадри.

Суть скоротченого робoчого тижня пoлягає в тому, що нoрмальну тривалість
робoчого тижня розпoділяють на меншу кількість рoбочих днів: чотири з полoвиною,
чотири, три за умoви збереження нoрмативної тривалості рoбочого тижня. Це призвoдить до
подoвження робочого дня дo  10  –  12  годин.   Для найманих працівників такий режим є
цікавим з кількoх причин: бажання мати тривалий відпoчинок прoтягом трьoх днів; робoта в
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суботу та неділю влаштовує працівників, які мають великий oбсяг сімейних абo сoціальних
обoв’язків. Для підприємців стиснутий рoбочий тиждень має ті переваги, щo дає змoгу
скoротити невихoди на рoботу, тому що зрoстає вартість oдного рoбочого дня і працівники
намагаються не прoпустити рoбочі дні, а такoж поліпшити викoристання oбладнання за
рахунок пoдовженого рoбочого дня. З точки зoру зайнятості цей режим дає змoгу збільшити
числo робoчих місць при щoденній рoботі протягом тижня. Недoліками такогo режиму
робoчого часу є те, що подoвжений робочий день (10 – 12 годин) призводить дo підвищеної
втoмлюваності. Однак не виключенo, що oстаннє компенсується тривалим відпочинком.
Крім того, зниження працездатності працівників нівелюється в пoказниках прoдуктивності
праці кращoю структурою використання внутрішньозмінного фoнду робочoго часу за
рахунок скорoчення на 20 % підгoтовчо-завершальнoго часу, часу на прибирання робoчого
місця, oдержання нарядів та інструменту, інструктаж майстра та інше [6].

Гнучкі графіки рoбочого часу (ГГРЧ) передбачають вибір працівником часу прихoду
на робoту та виходу з неї, а в деяких випадках тривалість і час пoчатку та закінчення перерви
згіднo з режимoм і умовами рoботи транспорту, неoбхідністю відвідування пoліклінік,
дитячих устанoв, підприємств побутового oбслуговування і т. п., не маючи пoтреби просити
дoзволу в адміністрації.

Нестандартні рoбочі місця та oрганізація праці (праця вдома, персонал за потребами),
що вихoдять за межі стандартного 8-гoдинного робочогo дня і 40-годинного робoчого тижня
(непoвний рoбочий час та йoго різновиди; скоротчений рoбочий тиждень; графіки гнучкoго
робочого часу (ГГРЧ).

За даними статистики західних країн, зараз приблизнo 30 – 35 % зайнятих працюють у
нестандартних режимах робoчого часу.

Для роботодавців даний режим надає переваги: під час набору нoвих працівників
пoрівняно з кoнкуруючими організаціями (підприємствами); надасть можливість якісніше
використoвувати робочий час за рахунoк ліквідації корoткочасних невиходів на робoту з
дозволу керівництва, зменшення кількості запізнень на роботу; скoротить витрати на oплату
понаднормових робіт; зменшить кількість звільнень; підвищить прoдуктивність праці за
рахунoк мoжливості кoжного працівника приймати участь в трудoвому прoцесі згідно з його
індивідуальним ритмом, а такoж зменшити час адаптації дo певних виробничих умов;
поліпшує трудoву дисципліну.

Але графіки гнучкoго робочого часу (ГГРЧ) також призвoдять і до негативних
відхилень, а саме:

відбувається зниження швидкості реагування, оперативність управління там, де
потрібно приймати групове рішення;

змінюється та становиться менш стійкою система комунікацій.
Отже, зазначимо, що застосування гнучких форм зайнятoсті на підприємствах країни

призвиде до більш рацiонального викoристання рoбочого чaсу, скоротчення кількості
запiзнень на рoботу, у зменшенні числа нещасних випадків і травм на виробництві,
зменшенні плиннoсті кадрів, та відповідального ставлення персоналу до свoго робoчого
місця.

На нашу думку, реалізація вищезазначених завдань надасть можливість виявити
зростання продуктивності праці за рахунок застосування гнучких форм зайнятoсті, саме про
підвищеня продуктивності праці за рахунок ефективних норм праці йтиме мова в подальших
наукових дослідженнях авторів.

1. Гамаль О.В. Особливості нормування діяльності слідчих підрозділів / Трудове право України в контексті
європейської інтеграції: Матеріали наук.-практ. конф., Харків, 25–27 травня 2006 р. / За ред. проф. В. С.
Венедіктова. – Х.: УАФТП; ХНУВС, 2006. – С. 222 – 224.

2. Горбатюк К.В. Шляхи удосконалення нормування праці в Україні [Електронний ресурс] / К.В. Горбатюк /
- Режим доступу до статті: http://www.confcontact.com/2007nov/gorbatyuk.htm

3. Данилюк  А.І. Проблеми оцінки ефективності системи управління персоналом // А.І. Данилюк
Придонський державний технічний університет, м. Маріуполь: Вісник ХНУ. - №3 2007. – С.112

http://www.confcontact.com/2007nov/gorbatyuk.htm


Філософсько-психологічні аспекти духовності: довіра як основа змін в економіці …

14

4. Цимбалюк С.С. Заробітна плата: організаційний механізм формування, структура, характеристика та
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5. Савельева В.С. Роль социально-психологической службы в процессе совершенствования системы
управления // Экономика Украины на пороге третьего тысячелетия: сб. науч. статей / В. С. Савельєва.
– Донецк: ДонГТУ, 2000. – Т. 2. – С. 396-400. 67.
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Балебрух Ю.Б., Львівський державний університет
безпеки життєдіяльності

ФЕНОМЕН ДОВІРИ В РОБОТІ ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА

На думку відомого філософа сучасності Ф.Фукуями, прогрес суспільства визначає
рівень довіри, який існує в даному суспільстві, а не ринкові принципи чи вірність традиціям.
Довіра як культурний феномен може існувати не лише на індивідуальному рівні,  але й
соціальному, що визначається ставленням до соціальних інститутів та держави в цілому, що
відбуваються у суспільстві [2]. Як стверджує Ф.Фукуяма, пострадянські країни
відзначаються низьким рівнем довіри.  Це можна зауважити в тому,  як громадяни описують
своє ставлення до держави – зневіра у турботі держави про власних громадян, небажання
звертатися до соціальних інститутів для вирішення власних проблем, загальна недовіра до
чиновників, т.д. Такі глобальні проблеми недовіри виявляються на різних соціальних рівнях і
потребують змін у системі управління та взаємодії між державою та громадянами.

Для практичного психолога довіра – важливий феномен у професійній діяльності.
Створення атмосфери довіри між клієнтом та психологом – основна передумова подальших
особистісних змін клієнта. Відомі психологи-гуманісти – К. Роджерс, Р. Мей, В. Франкл
наголошували на тому,  що для клієнта необхідно створити умови прийняття та довіри ,і
лише в таких умовах він зможе вирішити власні проблеми.

З іншого боку,  довіра може розглядатися не лише як соціальний феномен,  але як
особистісна властивість, що визначає рівень відкритості до світу, здатність будувати глибокі
емоційні взаємостосунки з іншими людьми. Як стверджував Е.Еріксон, базова довіра або
недовіра до світу закладається в перший рік життя людини,  і основою для її формування є
взаємостосунки з матір'ю. Якщо такі взаємостосунки не забезпечують потреб дитини, дитина
відчуває тривогу,  то в дорослому віці це призводить до труднощів у особистісних
взаємостосунках. В такому випадку одним з важливих завдань психологічної допомоги стає
відновлення довіри, і в першу чергу, саме в стосунках психолога та клієнта.

Як відомо в психології, довіра – це основна умова успішних взаємостосунків між
людьми. Без довіри неможливо позбутися міжособистісних бар'єрів у спілкуванні.
Відсутність довіри породжує тривогу, напруженість, механізми психологічного захисту ,і
повноцінний контакт стає неможливим. Однією з основних умов психологічного
консультування є забезпечення довіри, що може втілюватися за допомогою принципу
конфіденційності, анонімності, а також поваги до особистості клієнта. Проте, цих умов
недостатньо, щоб сформувати рівень міжособистісної довіри у стосунках. Ці принципи
можуть забезпечити довіру до психолога як до фахівця, і їх дотримання не потребує
обговорення. Проте, на жаль, не всі фахівці вважають за необхідне дотримуватися
конфіденційності та анонімності, що призводить до низького рівня довіри не лише до їх
особистості, але й до професії психолога загалом.

Важливим постає питання, до яких засобів може вдатися психолог, щоб забезпечити
той рівень довіри, при якому виникають глибокі міжособистісні взаємостосунки, і який
спонукає людину до змін. К.Роджерс стверджував, що, працюючи з проблемними
підлітками, він зауважив, що саме повага і емпатійне, неосудне ставлення до них сприяло їх
вірі у власні можливості. Часто клієнт потребує того, щоб повірити у власні ресурси, і для
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цього він мусить відчувати, що сам психолог в нього вірить. Але як чинити психологу, який
не відчуває того, що повинен сказати, і чи повинен він пояснювати клієнту особливості
застосування власної техніки?

І. Ялом стверджує, що побудувати щирі стосунки з клієнтом можна лише подолавши
завісу «чуда, таємниці та авторитету», тобто психолог не повинен створювати собі образ
певного мага, величного фахівця, а відверто пояснювати клієнту про те, що буде являти
собою психотерапевтична чи консультативна робота. В такому випадку опора в роботі
робиться не на вплив авторитетної особи психолога, а на задіяння відповідальності та
самостійності клієнта у вирішенні власних життєвих проблем.  Також І.Ялом вважає,  що
психолог не повинен приховувати власну особистість від клієнта, а може щиро виражати
власні емоції, в тому числі, щодо клієнта. Такий підхід є неприйнятним для директивних
напрямів у психології, проте він містить в своїй основі філософські принципи гуманістичної
психології – лише коли ми дозволимо клієнту керувати процесом, ми зможемо відновити в
ньому ресурс до творчості, змін, до керування власним життям.  Ф.Перлз, засновник
гештальт-терапії, вважав, що у психотерапевтичній роботі психолог повинен зайняти таку
позицію, при якій він є каталізатором, помічником змін, він повинен проявити довіру до
ресурсів клієнта,  і тільки таким шляхом ми можемо допомогти невротичному клієнту стати
самоактуалізованою особистістю.

Клієнт відчуває потребу у розумінні психолога.  Відчуваючи,  що його приймають і
розуміють, клієнт довіряє фахівцю. Така особливість діяльності вимагає від особистості
психолога певних особистісних рис, щирості та бажання допомогти, альтруїзму. Тільки в
такому випадку психолог може показати клієнту приклад здорових взаємостосунків.
В.Франкл говорив, що бачить власний сенс життя у тому, щоб допомагати іншим бачити
сенс життя. Видатний психолог вважав, що любов – це можливість сказати комусь «ти» і
одночасно сказати йому «так». Це здатність зрозуміти людину в її сутності, в її конкретності,
в її унікальності та неповторності, однак зрозуміти в ній не лише її суть і конкретність, але і
її цінність.  В.  Франкл наголошував,  що любов дозволяє побачити в іншій людині,  те ,чого
поки що немає,  побачити її такою,  якою вона може стати [3].  Таке тлумачення любові
відповідає ідеалу ставлення психолога до клієнта: повага, безумовне прийняття, віра в
потенційні можливості.

Вимоги до духовних цінностей практичного психолога не достатньо висвітлюються,
часто наголос робиться на технічних прийомах роботи, проте основний інструмент роботи
практичного психолога – його власна особистість. Формуванню духовних та моральних
цінностей майбутніх практичних психологів необхідно приділяти увагу у процесі навчання
спеціалістів в умовах внз.

1 Франкл В. Человек в поисках смысла. – М.: Прогресс, 1990.
2 Фукуяма Ф.Доверие: социальные добродетели и путь к процветанию: Пер. с англ. / Ф. Фукуяма. — М.:

ООО «Издательство ACT»: ЗАО НПП «Ермак», 2004. — 730 с.
3 Ялом И. Дар психотерапии. – Москва: Эксмо, 2015. – 352 с.

Бартош О.М., Черкаськоий навчально-науковий
ДВНЗ Університету банківської справи

ДЕПОЗИТНА ПОЛІТИКА ЯК ОСНОВА ВІДНОВЛЕННЯ ДОВІРИ ДО БАНКУ

На сьогодні українська фінансово-кредитна система перебуває у стані тривалого
суспільно-політичного напруження та посилення невизначеностей серед економічних агентів
щодо подальшого їх розвитку. Банківські установи опинилися в несприятливому
фінансовому стані, що призвело до проблеми ефективного їх розвитку та до активних
дискусій щодо проблеми довіри до банків та банківської системи в цілому.
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Розвиток повноцінної ринкової економіки передбачає необхідність побудови чіткого
механізму її забезпечення та наповнення достатніми за обсягами і термінами фінансовими
ресурсами. Особливо, в умовах кризи економіки, а також політичної нестабільності
первинною є проблема фінансових ресурсів джерелами формування яких виступають:
заощадження населення, тимчасово вільні кошти підприємств, кошти міжнародних
кредитних установ та іноземних фінансових організацій. Рух цих коштів забезпечують
банки. Формуючи свою політику сьогодні, вітчизняні банки повинні спиратися на знання та
досвід, що існує в світі. Досвід країн з розвиненою ринковою системою підтверджує, що
важливою складовою всієї банківської політики є політика формування ресурсної бази.

Основна частина банківських ресурсів утворюється в процесі здійснення депозитних
операцій банку, від ефективної і правильної організації яких залежить стійкість
функціонування кредитної організації. Ефективне управління пасивами потребує здійснення
науково обґрунтованої депозитної політики.

Депозитна політика як складова системи управління діяльністю банку включає
напрямки та завдання (табл. 1) з метою розвитку депозитних операцій та підвищенні їх
ефективності. [2]

Таблиця 1
Напрямки депозитної політики

Напрямки Характеристика завдання

аналіз депозитного ринку
вивчення потреб споживачів, вивчення депозитних

політик конкурентів, оцінка впливу політики НБУ на
стан депозитного ринку і тенденції його розвитку

визначення цільових ринків для
мінімізації депозитного ризику

підвищення рівня макроекономічних досліджень
кожного сегменту ринку з метою завоювання

конкурентних позицій на певних сегментах ринку, а
також ідентифікація, контроль та моніторинг ризиків

мінімізація витрат у процесі
залучення коштів на депозити

постійний пошук шляхів і засобів зменшення
процентних витрат за залученими ресурсами,

раціоналізація банківського бізнесу

оптимізація управління
депозитним та кредитним

портфелями банку

підтримка взаємного зв’язку та взаємного узгодження
між депозитними операціями та операціями з видачі

кредитів за сумами та строками депозитів і кредитних
вкладень

підтримка ліквідності банку і
підвищення його стійкості

підтримка дорогих і низькооплачуваних депозитних
ресурсів на такому рівні щоб забезпечити відповідну
рентабельність банківської установи та ліквідність

балансу

Депозитна політика представляє систему, яка включає елементи процесу управління
діяльністю банку,  а саме:  стратегію,  тактику та контроль.  Як і управління будь-яким
процесом, управління депозитними операціями підпорядковується загальним банківським
вимогам,  тобто поєднанню ліквідності,  дохідності та ризику.  Основним моментом при
розробці депозитної політики є правильне формулювання мети та завдань для її реалізації.
Виходячи із загальної мети банку – максимізація прибутку при забезпеченні його стійкості,
визначають пріоритетні напрямки управління депозитними операціями з позиції
прибутковості, рентабельності, ліквідності, мінімізації ризиків, оптимізації депозитного
портфеля тощо.

У процесі розробки депозитної політики необхідно враховувати економічні, соціальні
та політичні цілі як складові частини управління банківською системою, орієнтовані на
досягнення високого рівня розвитку економіки, а також рівень розвитку конкретного банку.
Банківській установі важливо удосконалювати управління депозитними операціями тому що
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це дає можливість регулювати, управляти, раціонально організовувати взаємини між банком
і його клієнтами щодо прямого і зворотного руху коштів.

Для реалізації депозитної стратегії банку доцільно виділити такі методи:
-  управління та реалізація депозитної програми шляхом корегування строків

депозитних рахунків;
- управління та реалізація депозитної програми з допомогою відсоткової ставки за

депозитними рахунками;
- розробка і продаж на основі депозитних операцій нових банківських продуктів;
- конкурентна цінова політика банку на ринку депозитних продуктів [3, с. 207].

Крім того, депозитне залучення коштів залежить, в основному, від ініціативи
потенційних вкладників, а не від банку.

При адаптації депозитної політики до потреб клієнтів банкам слід не відкидати
комплексного підходу щодо її формування та реалізації.  Цей підхід відображається в
розробці теоретичних основ, пріоритетних напрямів розвитку банку, а також визначенні
найбільш ефективних і оптимальних для даного етапу розвитку установи тактичних
прийомів і методів реалізації депозитної політики [6, с. 86].

До тактичних інструментів управління депозитними операціями належать заходи
поліпшення внутрішньої організації депозитної роботи банку:

- удосконалення порядку виконання депозитних угод;
- поліпшення роботи персоналу банку, який займається пасивними операціями;
- впровадження нових форм роботи з клієнтами;
- зниження ймовірності ризику та нераціональних рішень тощо [4, с. 183].

На сьогодні нові тенденції у розвитку банківського сектору визначаються посиленням
конкуренції між банківськими інститутами і перш за все в традиційних сферах діяльності, на
депозитному та кредитному ринках. Залучені банками кошти різноманітні за складом. Такий
підхід змінює ринок депозитів і робить актуальним банківські продукти, що поєднують у
собі прибутковість і доступ до коштів, тому депозитна політики забезпечує:

- залучення зобов’язань на тривалий термін з метою надання довгострокових кредитів
та здійснення широкомасштабних інвестицій;

- залучення коштів на вимогу з метою оптимізації структури балансу, дотримання
показників ліквідності, здійснення поточних активних операцій;

- залучення ресурсів на коротко та довгостроковий період з метою прибуткової
діяльності банку[5].

Населення та бізнес перебувають під психологічним тиском політики частої зміни
валютних курсів, тому намагаються зберігати кошти в іноземній валюті. Присутність
іноземної валюти на рахунках у банках повинна враховуватися при формуванні депозитної
політики, особливо в період зростання курсу іноземної валюти щодо національної, а також
при плануванні процентних витрат. Однак вагомим показником визначення рівня довіри
населення до банківської системи є стан та динаміка депозитів.

В умовах погіршення очікувань регулюючі дії НБУ спрямовувалися насамперед на
відновлення довіри вкладників, забезпечення вчасного проведення розрахунків і стабілізацію
діяльності банків. Були запроваджені додаткові спеціальні механізми підтримки ліквідності
банків, збільшені обсяги такої підтримки, пом’якшені вимоги до формування банками
обов’язкових резервів, а на валютному ринку застосовані тимчасові регулюючі заходи.
Одночасно через інструменти процентної політики стимулювалося повернення коштів у
банківську систему.

Відплив депозитів з банківського сектору переважно спричинений негативними
очікуваннями економічних агентів через загострення конфлікту на сході України та
подальшу паніку на фоні девальвації гривні. У 2015 році обсяг депозитів у банках України, в
основному, зменшувався. У грудні 2015 року тривав приплив депозитів у національній
валюті На кінець року загальні залишки депозитів у національній валюті (без урахування
неплатоспроможних банків і тих, що перебувають у стадії ліквідації) за місяць зросли на
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10.2% м/м1 за рахунок коштів фізичних осіб (на 10.7% м/м), так і юридичних (на 9.7% м/м).
Незважаючи на зростання залишків за депозитами фізичних осіб, залучених в іноземній
валюті (у доларовому еквіваленті) протягом місяця на 0.9% м/м, загальні темпи відпливу
залишків за депозитами, залученими в іноземній валюті, прискорилися до 0.6% м/м. Це було
зумовлено скороченням залишків коштів юридичних осіб на 3.2% м/м з огляду на
конвертацію ними коштів в іноземній валюті,  для фінансування поточної діяльності,  через
обмежений доступ до кредитних ресурсів [1].

Вкладники при прийнятті рішення зберігати власні кошти на депозитах керуються
насамперед трьома міркуваннями: надійність банку; рівень відсоткової ставки; якість
обслуговування клієнтів. Сьогодні спостерігається низький рівень керованості ринком
депозитів. Банк приймає грошові внески, загальний потік яких залежить від економічної
ситуації в країні, політичного клімату, стану законодавчої бази та добробуту населення, що
на сьогодні є проблемним.

Довіра до центрального банку є важливою передумовою ефективної діяльності
монетарного регулятора.  А завоювання довіри,  в свою чергу,  є одним із основних завдань
його інформаційної політики. Довіра до монетарної влади має значний вплив на
передбачуваність політики центрального банку, що виникає як результат взаємодії
сукупності залежних факторів. Основним із них є розуміння стратегії грошово-кредитної
політики.

Значна частина обсягу коштів з підтримки ліквідності банків внаслідок відпливу
вкладів трансформувалася в готівку поза банками. Сезонне зростання обсягів готівки поза
банками зумовило збільшення монетарної бази на 4.6% м/м. Водночас унаслідок низького
попиту на готівкові кошти протягом року Зростання монетарної бази за 2015 рік становило
лише 0.8%[1].

Специфіка даної сфери діяльності полягає у тому, що стосовно пасивних операцій
вибір банку звичайно обмежений певною групою клієнтури, до якої він прив'язаний набагато
більше, ніж до позичальників. Ресурси, які використовують банки для активних операцій
обмежуються економічним розвитком країни, станом законодавчої бази. Наслідком
обмеженості наявних ресурсів є постійне прагнення банків до їх найкращого використання.
Тому, правильне та ефективне функціонування ринку депозитів необхідне для забезпечення
нормальної банківської діяльності, регулювання грошової маси в країні, успішного
виконання банками як традиційних розрахунково-кредитних операцій, так і розширення
спектра банківських послуг.

Депозитна політика виконує функцію оптимізації депозитного процесу зі створення
умов для досягнення основної мети. Аналіз обсягу депозитів показав, що в 2015 році їх обсяг
скорочується, це, як, вже було зазначено пов’язано з умовами сформованого напруженого
становища, що призвело до зниження довіри населення до банків, а також наявністю значних
коштів у тіні та в іноземній валюті. Тому з метою удосконалення депозитної політики та
підвищення довіри до банківської системи необхідно:

- стабілізувати та поліпшити економічну й політичну ситуацію в країні;
- ефективно використовувати можливості держави щодо рекапіталізації проблемних

банків;
- підсилити стимулювання стабільного і тривалого зберігання заощаджень, а також

банкам важливо брати до уваги зростання і диференціацію доходів населення;
- підвищувати якість обслуговування клієнтів і виходити на ринок з більш гнучкими

депозитними продуктами;
- в умовах інфляції необхідна індексація коштів на банківських депозитах, та

стабілізувати курс національної грошової одиниці України;
- запроваджувати жорсткі санкції до банків, що здійснюють неповернення депозитів і

затримку платежів клієнтів;

1 м/м -до попереднього місяця, у місячному вимірі
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- застосовувати нові маркетингові заходи у формуванні депозитної політики банків;
- розробляти ефективні види мотивації, збуту та цінової політики з метою активізації

процесів залучення грошових коштів фізичних осіб на банківські депозити тощо.
Зростання долі ресурсів залучених від клієнтів, сприяє росту дохідності банківських

операцій, а якщо спостерігається його скорочення – це підтверджує про невиправдано високі
витрати щодо залучення коштів з інших джерел. Тому депозитна політика набуває важливого
значення, ефективне проведення якої надає можливість не тільки залучати додаткові
фінансові ресурси у банківську систему, а й стимулювати збільшення інвестиційних ресурсів
у всі сектори економіки.
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Бешлей О., Романець З.О.

МЕТОДИ ОЦІНКИ ПСИХОЛОГІЧНИХ ЯКОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ
ПРИ ВІДБОРІ ПЕРСОНАЛУ

В умовах ринкової економіки,  показник якості персоналу став найголовнішим
чинником, що визначає виживання й економічне становище українських підприємств та
організацій. Проблеми технології відбору персоналу та його оцінки завжди знаходилися у
центрі уваги вчених. Особливо актуальною зараз є проблема оцінки персоналу за
особистими  психологічними якостями так як це в подальшому впливає на ефективність
роботи організації.

Основні психологічні методи відбору персоналу: анкетування , попереднє інтерв’ю чи
співбесіда, тестування, діагностичне інтерв’ю (співбесіда).

Враховуючи всі наявні методи оцінки та відбору персоналу варто звернути увагу на
невербальну компоненту психологічного спостереження під час проходження співбесіди на
вакантну посаду.

Невербальна мова була відома й використався із давніх часів. Проблема зовнішнього
вираження внутрішнього стану, а точніше, розуміння того, що ховається за тими або іншими
динамічними невербальними проявами людського поводження, привертала увагу багатьох
дослідників. Спробу зрозуміти й пояснити динамічні аспекти невербального поводження з
наукового погляду зробив Ч.  Дарвін,  П Екман.  Вчені зробили висновок,  що людське
спілкування на 55—65 % є невербальним. Як вважає Альберт Мерабян, спілкування тільки
на 7  %  є вербальним (слова і фрази),  на 38  %  —  вокальним (інтонація,  тон голосу,  інші
звуки), а більшість інформації передається невербально.

У тих випадках,  коли інформація,  яка передається словами,  не відповідає тому,  про
що говорять жести,  міміка і т.  ін.,  то на більшу довіру заслуговує інформація невербальна,
тому що жести і пози — підсвідомості.

Особисті якості (наприклад, лідерство, креативне мислення, орієнтація на споживача,
орієнтація на результат, відповідальність тощо) зазвичай людина демонструє в контексті
своєї діяльності. Якщо людина, наприклад, не вміє управляти своїми емоціями або не
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націлена на результат, то навіть блискуче володіння функціональними компетенціями не
допоможе їй стати ефективним працівником.

На що саме звертати увагу при відборі персоналу для того щоб оцінити психологічні
якості особистості: оптико-кінетична система — жести, міміка, пантоміма, рухи тіла;
паралінгвістична система — вокалізація, діапазон та тональність голосу; екстралінгвістична
система — темп, пауза, плач, сміх, кашель тощо; проксеміка — система організації простору
і часу (розглядалася вище); контакт очей — візуальне спілкування.

Проведене дослідження - це тільки перші кроки в застосуванні матеріалу про
невербальне поводження для соціальної психології. Дослідження полягало у спостереженні
за невербальною поведінкою кандидатів на посаду муніципального охоронця під час
співбесіди. Суть відбору полягала у проходженні також тестування, тобто Тест на чесність та
Тест на нервово-психічну стійкість «Прогноз». Варто зауважити що в осіб які за
спостереженням є нещирими (три особи),показують дуже низькі значення тесту на щирість,
або своєю поведінкою видають агресивність чи конфліктність(чотири особи) результати
тестів на нервово-психічну стійкість дають незадовільні показники.

У наш час відбувається розширення методів оцінки психологічних якостей
особистості, зокрема все популярнішими стають більш психологічні методи спостереження
за невербальною поведінкою людини, наприклад в таких умовах як проходження співбесіди.
Ці методи також використовують кола людей, залучених у професійну діяльність, органічно
пов'язану зі спілкуванням (керівники різних рівнів, викладачі, лікарі, психологи, соціальні
працівники). Це зв'язано, у першу чергу, з тим, що, наприклад, керівники при виконанні
своїх професійних обов’язків, намагаються вивчити людину, глибше проникнути в ї
індивідуально-психологічну сферу, мотивацію, ціннісні установки, звички. Отже, навички
роботи з невербальним поводженням усе більш широко застосовують у різних областях
діяльності. Всі ці фактори роблять проблему спілкування, у тому числі й невербального,
особливо актуальної для сучасного суспільства.

Білецька К.Б., Львівський національний  медичний
університет імені Данила Галицького

ПСИХОЛОГІЧНА ТА ДУХОВНА ПІДТРИМКА ІНКУРАБЕЛЬНИХ ПАЦІЄНТІВ
У КОНТЕКСТІ ПАЛІАТИВНОЇ ДОПОМОГИ

Паліативна опіка –  це вимушений «підхід,  що дає змогу поліпшити якість життя
пацієнтів і членів їх сімей, які зіткнулись із проблемою смертельного захворювання, шляхом
запобігання і полегшення страждання завдяки ранньому виявленню та точній оцінці
виникаючих проблем і проведенню адекватних лікувальних втручань (при больовому
синдромі та інших розладах життєдіяльності), а також наданню психо-соціальної і моральної
підтримки»  [  1,  14].  Останні види допомоги є досить важливими,  адже особа,  котра
зіткнулася із невиліковним захворюванням, досить часто переживає велику кількість страхів
(наприклад страх смерті, страх стати тягарем для своїх рідних, безпорадності, очікування
наростання болю та ін.) з котрими вона не може впоратись самостійно. Саме тому до праці із
інкурабельними пацієнтами слід залучати психологів та духовних осіб. За результатами
соціологічного опитування тяжкохворих осіб, проведеного в США, 9 % із респондентів
висловили бажання надати їм можливість «легкої смерті». Після двох тижнів індивідуальних
занять  психотерапевта із цими особами 2/3 із них категорично відмовилися від застосування
щодо них евтаназії [2, 30]. Таким чином, як видно із фактичних даних, психологічна
підтримка відіграє важливу роль у праці з інкурабельними хворими. Величезним внеском у
розуміння психології цієї групи пацієнтів стала праця Елізабет Кублер-Рос «Про смерть і
вмирання». У ній авторка розглядає п’ять етапів, котрі переживають невиліковно хворі на
психологічному рівні після діагностування їхнього захворювання. Типовою реакцією на
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невиліковний діагноз Елізабет Кублер-Рос вважає заперечення, коли особа відмовляється
прийняти можливість своєї смерті, переконує себе, що поставлений лікарями діагноз
невірний,  що це якась помилка [  3 ].  З часом прояви хвороби стають дедалі очевиднішими,
пацієнту вже не під силу заперечувати свій діагноз, і тоді на зміну захисному механізму
заперечення приходять гнів, лють, роздратування, заздрість та обурення (це другий етап,
описаний Елізабет Кублер-Рос). Часто ці негативні емоції хворий спрямовує на членів своєї
сім’ї чи медичний  персонал,  задіяний в його обслуговуванні [  3 ].  Наступним етапом після
почуття гніву на тих, хто знаходиться поруч або на Бога, є торгівля. На цьому етапі людина
складає різноманітні обіцянки в обмін на продовження свого життя. Більшість хворих
спрямовують свої обіцянки до Господа, постановляючи посвятити Йому все своє існування,
якщо Він подарує їм ще трохи життя на цій землі [  3 ].  Коли стан здоров’я,  незважаючи на
обіцянки, гнів та заперечення, далі продовжує погіршуватися, тоді пацієнт падає в депресію.
Він втрачає інтерес до життя та журиться з приводу своєї близької смерті і, відповідно,
розлуки з рідними та близькими,  його охоплює почуття безнадії [  3  ].   Парадоксальним
чином після депресії слідує заключний етап – прийняття. На ньому людина змирюється зі
своєю долею і з невідворотністю смерті.  В її душі починає панувати мир та спокійне
очікування кінця [ 3 ]. Підсумовуючи усе вище згадане про психологічний стан
інкурабельних хворих, слід зазначити, що психологічна допомога, власне, покликана
допомогти пацієнтові та членам його родини пройти ці п’ять етапів описаних Елізабет
Кублер-Рос.

Не менш важливою,  ніж психологічна,  є також духовна підтримка смертельно хворої
особи, адже «душевне пригнічення через глибоке втручання у життєві принципи людини,
страждання, пов’язані з болем, проявляється пошуками душевної допомоги, суперечливими
думками з питань віри аж до втрати віри, сумнівами щодо сенсу життя та смерті,
запитаннями про сенс власної індивідуальності, змінами поведінки, докорами у
несправедливості та ображеннями на Бога» [ 4, 40 ]. Таким чином, як бачимо, в кінці життя
кожна людина ставить перед собою питання сенсу свого життя, віри, існування Бога,
можливості продовження життя після смерті та ін., і від відповіді на ці запитання залежить
також,  якою буде її смерть.  Свідченням цього є те,  що віруючі,  релігійні люди помирають
набагато спокійніше і легше, ніж атеїсти [ 5, 98 ]. Щодо останніх, то навіть вони позитивно
оцінюють прихід священика в хоспіс, оскільки на підсвідомому рівні жодній особі не
хочеться вірити у те, що її існування закінчиться зі смертю [ 5, 98 ]. Зважаючи на щойно
перелічені факти, можна сказати, що «релігія до нині є єдиною і найефективнішою
психотерапією смерті» [ 5, 99 ]. Адже віра в Бога і надія на вічне життя, що перевищують
усяку людську втіху, є найбільшою допомогою для вмираючого [ 6, 77 ]. В цьому контексті
розглянемо молитву та святі Таїнства.  Щодо першої,  тобто молитви,  то слід зазначити,  що
навіть її читання над хворим, котрий знаходиться у коматозному стані, полегшує його агонію
[ 5 , 100]. У цьому вищезгаданому молитовному контексті відбувається уділення Святих
Тайн, зокрема Єлеопомазання, Сповіді та Євхаристії. Ці християнські релігійні практики
згідно з переконаннями віруючих мають наступне змістове наповнення. Так, перша з
перелічених Святих Тайн (Єлеопомазання) робить хворого остаточним учасником
пасхальної перемоги Христа над смертю[ 6, 86 ]. Наслідком її прийняття є благодать
зміцнення, миру, відваги у подоланні труднощів, котрі пов’язані з важкою хворобою чи
старечою неміччю,  оздоровлення душі і тіла (якщо така є Божа воля), а також відновлення
довір’я і віри в Бога [ 7 ]. Наступна св. Тайна Сповіді (Покаяння) дозволяє людині
примиритися з Богом і з Церквою, віднайти мир, спокій сумління та велику душевну розраду
[ 7 ]. До цього слід додати й те, що дана Свята Тайна має величезний вплив також і на
психологічний рівень смертельно хворого, оскільки стан депресії, про що було згадано
попередньо, найчастіше супроводжується ідеями гріховності, провини та неправильного
способу життя.  Сповідь священику,  котрий не просто може вислухати людину,  але й
відпустити їй гріхи, суттєво понижує цей депресивний стан [ 5, 100]. Щодо останньої з
перелічених вище Святих Тайн – Євхаристії –, то вона дає вмираючому силу до здійснення
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остаточного і вирішального етапу життєвої мандрівки [  6,  86  ],  скріплює надію на вічне
життя згідно зі словами Ісуса Христа:  «хто тіло моє їсть і кров мою п’є,  той живе життям
вічним, і я воскрешу його останнього дня» (Ів.6:54). Релігійний досвід, практика
християнського життя свідчать на користь ефективності даного аспекту духовної підтримки
важкохворих, як і вцілому такого виду опіки.

Підсумовуючи усе вище згадане слід зазначити, що психологічна та духовна допомога в
контексті паліативної опіки є досить важливими для інкурабельного пацієнта. Завдяки праці
психолога та священика можна суттєво понизити авторуйнівні тенденції у невиліковно
хворого, розвіяти його страхи, допомогти відповісти на екзистенційні питання, а для
віруючих осіб ще й примиритися з Богом.
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ДУХОВНО-ЦІННІСНА МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ

Постановка проблеми. Протягом останніх десятиліть мораль почала різко
занепадати. У співжитті людства закипіла ненависть, а національний шовінізм відкинув
морально-духовну сторону існування. Моральний занепад суспільства, який продукує, як ми
бачимо сьогодні, злочини, нещастя, руїну, «травмують» кожного з нас та державу зокрема.
Ще з історії відомо, що будь-яка війна відкриває еру небаченої деморалізації суспільства,
«закінчується один світ і починається новий», в якому межі пристойності розмито, а звичні
цінності відкинуто.

Глобалізаційні процеси суттєво впливають і на зміну традиційної системи цінностей
національної культури, моралі, в цілому на духовний стан особистості, а саме - на її духовні
цінності та світоглядні орієнтації. Тому сьогодні важливо для людства є створення нової
духовно-ціннісної нормативної моделі, яка б зробила наше життя духовно багатшим і
змістовнішим. В основі даної моделі повинні бути такі цінності, де найвищою постає
цінність, яка визначає сенс життя і здоров’я української нації, всю мотивацію її існування,
що вирізняється відданістю, довірою, притаманною згуртованій родині, в котрій панує
любов і взаємна підтримка.  Цій любові властиве те,  що вона не спочиває в собі,  але з себе
виходить, переливається на інших, щоб творити для них добро, щоб їх ощасливити. Через те
вона не тільки не нищить себе, але, ощасливлюючи інших сама набирає ще більшої сили,
блиску і краси.

Мета дослідження в теоретичному аналізі чинників, що складають зміст духовно-
ціннісної моделі української культури.

Викладення основного матеріалу. Цінності є основою культури та виступають
осередком духовного життя суспільства. За визначенням українських науковців, наприклад,
В. Касьяна, цінність - це поняття, яке вказує на людську, соціальну і культурну значимість

http://chugreev.ru/ross/kr.html
http://www.catechismus.org.ua/


Збірник тез ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції

23

певних явищ і предметів діяльності, яка є особливим типом світоглядної орієнтації людини,
уявленнями, які склалися в тій чи іншій культурі про ідеал, моральність, добро, красу [3].
Саме тому духовно-ціннісна модель формування культури обумовлена впливом історичних,
психологічних, природніх детермінант. Спробуємо визначити вплив кожного з них.

Аналізуючи неповну двадцяти п’ятирічну історію становлення України як держави,
ми помічаємо, що фанатичний націоналізм, який проявлявся у перші роки «самостійності»
України, поступається місцем зваженим і толерантним установкам по відношенню до
актуалізованих загальноукраїнських цінностей. Під впливом пануючої в суспільстві системи
цінностей, яка змінюється в процесі історичного розвитку, формуються ціннісні орієнтації
особистості.

В системі цінностей існує певна ієрархія, яка  полягає в тому, що різні цінності мають
певну ступінь суспільності, де одні конкретизують зміст і місце інших, проте, дійсне духовне
досягнення, завжди є національним. Позбавлена національної своєрідності Україна може
втратити відведене для неї місце у світовій культурі. Українська мова, традиції, релігійність,
духовні цінності,  спосіб життя –  це та основа,  яка дозволяє об’єднати український народ в
єдиний культурний простір. Зрозуміло, що вплив сучасних східних та західних цінностей
якоюсь мірою меркантилізували український побут, але їх вплив на світогляд українського
суспільства є значною мірою менший, за вплив, що склався історично, протягом багатьох
сторіч.  «Насправді,  кожний народ у кожну епоху свого життя може і має знаходити той
спосіб, котрий найбільш підходить і доцільний саме для нього. Будь-яке механічне
запозичення і наслідування може дати тут тільки сумнівні або прямо згубні підсумки» [2,
с.117]. Український народ має власне, єдине, національне коріння, що винесло і перемоги, і
поразки і сьогодні здатний створити свою духовно-ціннісну модель культури.

Говорячи про духовні цінності,  цінності історії й культури, стає дедалі очевиднішим,
що їхнє призначення жодним чином не може бути зведене до вдоволення яких завгодно
потреб людського суб’єкта.  Скоріше навпаки:  самі ці цінності,  сама їхня наявність певною
мірою визначають сенс існування останнього та пов’язані з тривалою користю, а не з
короткочасними втіхами. На відміну від матеріальних прагнень, які можуть задовольнити
якісь хвилинні бажання, в яких немає майбутнього, духовні цінності є вічними. Вони
детермінують характер усієї сфери людської життєдіяльності.

Виявляючи розуміння людської природи, ми зустрічаємо людей, які живуть переважно
своїми думками і чужими почуттями, і людей, які егоїстично орієнтовані на себе, які
підкоряють свої міркування не істині,  а вигоді.  Факт амбівалентності суб’єктивного життя
особистості ще відзначали давньогрецькі мислителі. Проте, у своєму житті сучасна людина
повинна орієнтуватися на власне сумління, задумуватись і прагнути одержати відповіді на
питання про зміст і призначення власного життя, потреби пізнати світ і себе самого. Така
потреба пізнання співвідноситься з категорією духовності, яка є важливим фактором
розвитку цивілізації, відкриттям нових норм суспільного життя.

Обираючи відповідну лінію поведінки, індивід усвідомлює себе як відносно
самостійну частину суспільної системи, як особистість, що відповідальна перед суспільством
і перед собою за виконання обов’язків, дотримання норм і правил. За наявності такої основи
знання норм перетворюються в істинні переконання, які в конкретних ситуаціях
виражаються в мотивах, що спонукають людину до адекватної правильної поведінки у
відповідній ситуації.

Активізація духовного розвитку визначається різноманітністю розумових і
практичних форм дій особистості, у процесі яких можливо простежити генезис складних
духовних властивостей і психічних функцій. Тобто, поведінка людини зумовлена не тільки
природженими властивостями нервової системи, але й тими впливами, яким піддавався і
поступово піддається організм під час його індивідуального існування, що залежить від
виховання і навчання у найширшому розумінні цих слів.



Філософсько-психологічні аспекти духовності: довіра як основа змін в економіці …

24

Як вважав І. Ільїн, «виховання дітей є саме пробудженням їх неусвідомленої
чуттєвості до національного духовного досвіду, укріплення в ньому їх серця, їх волі, їх
уявлення та їх творчих задумів» [2, c. 59].

У процесі особистісного розвитку біологічне виступає провідним лише на ранньому
етапі розвитку. На думку   С. Кримського, духовність - це принцип самобудування людини,
це «вихід до вищих ціннісних орієнтацій конституювання особистості та її менталітету»[4].
Духовність формується з дитинства, з моменту першого дотику материнських рук із
немовлям, з перших слів, звернених до немовляти, з першою материнською посмішкою.

Саме на ранніх етапах життя відбувається привласнення цінностей суспільства
особистістю. Вона забезпечує створення ціннісного образу світу. На цій основі відбувається
формування ціннісного ставлення до явищ навколишній дійсності, відбувається становлення
і розвиток ціннісних орієнтацій особистості у всіх сферах її життєдіяльності.

Якщо спочатку дитина просто засвоювала дані їй визначення, норми й правила як
факти, то в процесі утворення більш складних форм свідомості, з якісними змінами у
структурі інтелекту, який характеризується чітким переходом від чуттєвих сприймань
духовних понять до абстрактно-логічних і від них до цілеспрямованої поведінки залежить
розвиток духовних властивостей особистості. Саме тут відбувається перетворення
особистості на основі присвоєння цінностей. Це такий період в розвитку  ціннісних
орієнтацій, коли особистість зосереджує увагу на собі, відбувається самопізнання,
самооцінка,  формується образ «Я».  На цій стадії  розвитку в ціннісне ставлення до світу
вплітається самосвідомість, процес набуває якісно нові характеристики: переоцінка
цінностей, їх велика диференціація, стабілізація.

Згодом зріла особистість здатна до прогнозування, цілепокладання, проектування, що
забезпечує формування образу майбутнього. Розвиток  особистості пов'язаний із
систематизацією і вибудовуванням ієрархії, власної шкали цінностей, системи ціннісних
орієнтацій особистості. Поглиблення ціннісного ставлення до навколишньої дійсності і
процес орієнтації набуває нові характеристики - просторово-часову тривимірність, ціннісні
орієнтації і самосвідомість спрямовуються в майбутнє - формується життєва перспектива.

З цього приводу О.Леонтьєв зазначав, що людина в ранньому віці починає з того, що
вона діє для задоволення своїх елементарних потреб, але подальший розвиток триває так, що
вона утверджує своє фізичне бачення вже в ім’я досягнення мети,  яка задовольняє її вищі,
духовно-моральні запити [5].

 Водночас духовність не повинна тотально пригноблювати біологічні потреби,
категорично і безапеляційно протиставляти їх суспільним імперативам і табу. На думку
В.Москальця духовні потреби особистості покликані ушляхетнювати її природні потреби,
соціальні відносини, робити їх гуманними, культурними, цивілізованими [6].

Свідомо визначаючи свій життєвий шлях, свою життєву позицію особистість не лише
стає суб’єктом власної життєдіяльності. Вона творить себе саму, перебудовує свій
внутрішній світ, стає суб’єктом саморозвитку, самовиховання, проявляючи таким чином
власну активність.

Говорячи про духовний розвиток особистості, не можна обмежуватись певними
внутрішніми аспектами чи моментом поведінки,  бо він народжується,  формується і
функціонує в діяльності. Особистість реалізує в практичній діяльності, в спілкуванні
потенціал своїх ставлень, впливаючи на хід подій, стаючи суб’єктом формування умов свого
життя. Феномен духовності може бути присутнім у будь-яких проявах життєдіяльності: «все,
що думає, творить людина, може бути одухотвореним, проникнутим сенсом духовності і
служити якійсь високій духовній меті. Відсутність такого сенсу, високої мети приземлює,
знецінює, а то й робить нікчемним діяння людини»[1, с.148]. Тобто все, що існує у світі,
може стати об'єктом ціннісного відношення, оцінюватися людиною як добро чи зло, краса чи
потворність, можливе чи неприпустиме, істинне чи хибне.
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Проте, слід пам’ятати, що духовність не тотожна моральності, вона містить
моральність, яка дає можливість особистості осмислити сенс власного життя, збагнути мету,
задля якої живе, усвідомити свою неповторність, відповідальність за все, що робить.

Морально досконала людина не тільки усвідомлює вирішальне значення  цінностей,
але й активно утверджує їх у повсякденному житті, в ставленні до інших людей, до самої
себе. Кожна людина наділена індивідуальною, специфічною ієрархією цінностей, які
виступають ланкою між духовною культурою суспільства і духовним світом особистості,
між буттям суспільним і індивідуальним. Таким чином, духовність виступає автентичною
реальністю існування цінностей людини, інтегрованою якістю особистості, яка створює
умови та забезпечує можливості становлення індивідуальності людини.

Для конкретної людини цінності виступають важливими, суб’єктивно значущими
орієнтирами, що визначають основну, гуманістичну сутність та спрямованість усієї її
життєдіяльності. Обираючи ту чи іншу цінність людина тим самим формує свого роду
довгостроковий план своєї поведінки й діяльності, визначає тривку смислову перспективу
останньої.  Якщо мотивація дає відповідь на запитання,  чому,  для чого людина діє певним
чином, то доповнююча її ціннісна орієнтація висвітлює те, заради чого діє людина, чому
вона присвячує свою діяльність.

 Поряд з тим,  якщо покладатися на духовні цінності,  вони приносять фізичну,
емоційну та духовну користь.  Як озоновий шар,  що є високо над землею,  захищає нас від
шкідливих сонячних променів, так здорові духовно-моральні принципи, переконання та
норми надають нам захист, допомагають усвідомити будь-які небезпеки, незрозумілі й
шкідливі помисли, що втручають людей на загибель.

Ми не народжуємось зі здатністю розрізняти справжні цінності. Нам необхідно
вчитися цього від інших людей або з якогось вищого джерела. «Щоб одержати знання, –
зазначає М.Савчин, – мало прочитати книжку чи текст. Прочитане повинно стати
зрозумілим, бути пережитим, стати частиною досвіду, або пізнаним шляхом емпіричного
підтвердження знайденого у власному досвіді» [7, с. 45].

Духовні цінності збагачують людину, надають їй сили для розвитку власних
здібностей, вселяють віру у себе. Духовне багатство приносить тривалу користь і є набагато
важливішим, ніж  короткочасні матеріальні блага. Крім того, духовні цілі сприяють
покращенню особистих взаємин з іншими.  Справжніх друзів до нас притягує не те,  що ми
маємо, а те, ким ми є.

Отже, розвиток духовності особистості передбачає прояв власної активності людини,
спрямованої на самопізнання, самовизначення та самовдосконалення.  Ціннісні орієнтації
відіграють головну роль у регуляції соціальної поведінки людини, включаючи диспозицію
особистості, її установки, мотиви, інтереси і навіть «сенс життя».

Висновки. Духовно-ціннісна модель української культури – це результат взаємодії
різних чинників: історичних, геополітичних, психологічних, природних, які важко
піддаються аналізу з позиції їх причинно-наслідкових зв'язків. Духовні цінності дають
можливість  нам підняти свій дух, стимулюють та організовують діяльність, поведінку
людини. Духовність, будучи смислотворчим центром, спонукає людину до пошуку своєї
самості, знаходження відповідей на основні екзистенційні питання, які ставить перед нею
життя. Духовність постає ціннісною характеристикою явищ людської культури,
внутрішнього світу особистості, яка відображає, насамперед, смисловий аспект життя кожної
окремої людини.
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ДУХОВНИЙ СВІТ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ

Поняття «духовність», «духовний» сьогодні вживають на кожному кроці. Гуманітарні
науки, виховна діяльність спрямовані на формування духовного розвитку особистості,
публіцистика закликає до формування «духовних основ» життя і суспільства, зростання
національної самосвідомості, взаємозв’язок освіти і церкви прискорив процес відродження
духовності в її релігійно – конфесійному розумінні.

Розбудова української державності, проведення реформ, побудова громадянського
суспільства неможливі без розвитку української духовності. Протягом років незалежності
нашої країни основним завданням державного управління був розвиток економіки, тому
вирішення проблем у духовній сфері суспільства відбувалося за залишковим принципом.
Відсутність чіткої програми духовного відродження українського суспільства гальмувало
втілення будь-яких реформ у всіх сферах суспільного життя. Пріоритетною сферою у
духовності і культурному розвитку суспільства була і залишається освіта.  Тому головне
завдання сучасної освіти –  це розвиток духовної культури особистості,  що в підсумку стає
основою формування і становлення особистості.

Проблема духовності й духовної культури молодої людини завжди хвилювала й
хвилює кожного педагога, вихователя, куратора, адже формування її духовної культури – це
ще й формування її свідомості, світогляду, включення в економічне, політичне, культурне
життя народу, уклад життя сім’ї, нації. [1]

Духовність – це інтенція людини до вічних цінностей; це спосіб людського існування,
системоутворююча функція якого є визначальною в єдиній структурі психофізіологічного і
соціокультурного життя індивіда; це основа наступності поколінь, підтримки людського
способу життя. У педагогічному аспекті духовність – це конкретний сенс життя людини;
емоційно-когнітивна сфера, що цілеспрямовано впливає на результат формування духовності
студента.

Духовність –  специфічна людська якість,  що характеризує мотивацію й сенс
поведінки особистості. Духовність – позиція ціннісної свідомості, притаманна всім її формам
– моральній, політичній, релігійній, естетичній, художній, але особливо значуща в сфері
моральних відносин. Виховання духовності – це формування насамперед моральної
свідомості: моральних норм, принципів, ідеалів, понять [6].

На думку Н.  І.  Жигайло,  духовність ̶  це складний психічний феномен, вияв
внутрішнього світу особистості; інформаційно-енергетична структура особистості, насичена
символами, якими вона володіє [2]

Тому духовна криза особистості – це втрата сенсу життя. Гострота вічних питань не
залежить від віку, однак для молодих людей їхня невирішеність найчастіше призводить до
глибокої психологічної кризи особистості.

Сучасну ситуацію в Україні можна охарактеризувати як трагічну для більшості людей
з погляду економічних і соціокультурних умов існування. Однак системною кризою є, на
нашу думку, криза духовна. Це відчуття величезної кількості людей безглуздості того життя,
яке вони ведуть.  Життя ускладнене тим,  що в ньому важко знайти позитивний зміст через
руйнування старих і дискредитацію «нових» цінностей.

Дослідження психологів (В. Франкл) свідчать, що відстороненість від повноти життя є
однією з головних причин суїцидів. Е. Еріксон, наприклад, визначає духовну кризу
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вісімнадцятирічних як конфлікт між відчуттям повноти життя і розпачем. Простий достаток
не є умовою подолання духовної кризи людини в будь-якому віці.  Ця проблема,  задля
вирішення якої багато що зроблено західною психологією, проблема відсутності ціннісних
орієнтирів стала «надбанням» не певної країни чи групи країн, а поширилася практично на
всі континенти земної кулі. Особливо глибоко вона проникає туди, де загострюються
соціально-культурні і політичні протиріччя, що характерно для сучасної України.

Онтогенез сучасного студента-юнака необхідно співвіднести з філогенетичними
процесами становлення людини. Про це пишуть дослідники А.А.Венгер, В.І. Слободчиков,
Б.Д. Ельконін, І.Д. Фурмін, указуючи, що для сучасного суспільства характерний розрив між
поколіннями, або іншими словами, криза юнацтва, що виявляється в розриві між подієвістю
юнацько-дорослого життя, яка приводить до вибухового характеру історії дитинства. Те ж
відзначають етнографи (М. Мід), що вивчають період дорослішання в різних суспільствах,
які уособлюють фактично критичні (вибухові) і літичні (еволюційні) періоди в історії
дитинства.

Насамперед духовність виявляється у спрямуванні інтересів, нахилів людини на
пізнання, засвоєння та створення духовних цінностей [3].

Духовні ціннісні орієнтації розглядають як складну систему психічних утворень, які
спрямовані на процес засвоєння (сприймання, інтеріоризацію, створення) духовних
цінностей. Водночас це є позитивна установка особистості на духовні вчинки. За умов
цілеспрямованого формування духовні ціннісні орієнтації можуть набути вищої форми —
трансформуватися на духовні потреби, тобто систему мотивів активності людини, яка
спонукає людину до різних видів духовної діяльності (пізнавальної, естетичної,
комунікативної).  На відміну від інших видів діяльності,  духовна визначається не
прагматичними цілями, а спрямована на задоволення безкорисливих духовних потреб (у
знаннях, спілкуванні, естетичному задоволенні).

Найспецифічнішими формами прояву духовності є духовні стани та почуття —
недостатньо досліджені традиційною психологією явища. Вражаючим фактом у людському
чуттєво-інтелектуальному досвіді завжди були ті дивні моменти внутрішнього «інсайту», які
у деяких філософських колах дістали назву «космічна» або «розширена» свідомість.
Найчастіше вони виникають в процесі спілкування людини з особою яку палко кохає або ж
споглядання краєвидів природи, творів мистецтва. Цієї миті людина переживає бурхливе
емоційне піднесення, почуття полегшення, свободи, всеохоплюючої любові до усього світу
(див. «Аґапе»). У декого виникають відчуття, що його власне «Я» розширилося до меж
Всесвіту, дехто усвідомлює себе маленькою часткою цього нескінченного світу. Тоді зникає
межа між живим та неживим у природі, людиною й тваринами, близькими й незнайомими —
усе сприймається як єдине ціле, невід'ємною частиною якого є той, хто переживає духовний
стан.

Люди, які мають досвід духовних станів, стверджують, що після пережитого їх
охоплювали почуття любові до всього живого, бажання творити добро. Отже, духовні стани
стимулюють виникнення духовних почуттів (совість, провина, каяття, любов, віра, надія).
Специфічною формою почуттєвого прояву духовності, на нашу думку, є емпатія, тобто
здатність людини до співчуття іншій особі (істоті), бажання та вміння зрозуміти й відчути її
внутрішній світ, збагнути її цінність та неповторність, прагнення до безкорисливого
задоволення її потреб та інтересів [3].

Структурними компонентами формування духовності є індивідуальна вираженість
людини, її духовні, пізнавальні, соціальні потреби, самоактуалізація, різні види діяльності.

Велику роль у формуванні духовності студента відіграє зміст виховної роботи.
Виховна робота у коледжі – це складова частина навчально-виховного процесу, одна з форм
організації дозвілля студентів. Вона проводиться в поза навчальний час органами
студентського самоврядування за активною допомогою і при тактовному керівництві з боку
педагогічного колективу, особливо кураторів груп. [4]
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Духовне виховання – це праця куратора із створення умов для формування таких рис
характеру, які є основою розвитку найкращих стосунків, поглядів та переконань.
Формування духовної особистості потребує від куратора постійного вдосконалення системи
виховання, а також урахування вікових особливостей і виховання духовних цінностей.
Виховання на основі цінностей – шлях особистості, її духовного світу. Адже через
правильний вибір основних життєвих цінностей проявляється самореалізація особистості.

Духовні цінності людини своїм корінням сягають глибокої давнини, де ідеалами була
щира та чесна праця, турбота за ближнього, життя протікало у відповідності до законів Бога і
природи. На жаль, прагматичний вік наклав свої корективи на духовність людини. Грубість,
невміння, небажання зрозуміти іншого, проявити повагу, толерантність, співчуття,
милосердя, справедливість – незаперечні докази дефіциту моральності, гуманності, який, на
жаль, все частіше проявляється у поведінці сучасної молоді і навіть у вже збагачених
життєвим досвідом старших осіб. [5]

Такі риси як озлобленість, егоїзм, цинізм, жорстокість, зневага до іншого, брак
почуття власної гідності роз’їдають людські стосунки, руйнують їх, зводячи у безвихідь
вирішення найважливіших питань індивідуального і суспільного життя.  І мабуть все через
те, що з кожним роком посилюються тенденції до домінування у молоді матеріальних потреб
над духовними.

Проблема формування духовності сучасної молоді набуває домінуючого звучання як
проблема демонстрації свідомості дорослого життя для юнацтва даного часу в конкретній
країні. Вакуум «сімейної духовності» із всією очевидністю необхідно заповнювати за
допомогою педагогічно організованого процесу формування духовності студентів.

Проблема формування духовності студентів також обумовлена освітньою ситуацією.
Сучасний стан освіти в Україні ніяк не може позбутися педагогічних стереотипів, що
існують у соціалістичному режимі функціонування вузів. Традиційна система навчання, що
відрізняється стійкістю і консерватизмом, не сприяє динамічній розмаїтості навчальної
діяльності, негативно впливаючи на стратифікацію віку і його наступну привабливість.
Дослідники вказують, що вуз діє як замкнутий розподільник знань, що повертає норму
розвитку в режим виживання (М.А. Балабан, О.М. Леонтьева). Духовний же розвиток
студента відбувається під внутрішнім контролем особистого попиту,  який відсутній у
традиційній системі освіти.

Одним з показників рівня фізичного, духовного і соціального благополуччя і водночас
структурною характеристикою духовного світу може бути стурбованість молодих людей
духовними чинниками свого існування.

Але слід зауважити, що такі питання як національна культура, культура й мистецтво,
релігія, не є надто актуальними для сучасної молоді. «Дуже часто» й «часто» їх обговорюють
відповідно 13,25 та 16 % опитаних. Інтерес до національних відносин збільшується зі
зростанням освітнього рівня (від 9 % серед молоді з незакінченою середньою освітою до 17%
серед тих, хто має або отримує вищу освіту). За регіональним розподілом частіше
обговорюють національні проблеми молоді мешканці Південно-3ахідного, Південного
регіонів (відповідно 21  та 20  %),  найменш актуальними вони є в Центрально-Західному
регіоні (5 %). Питання релігії і віри є доволі актуальними для молоді Південно-Західного
регіону (39% молоді віком 15–22 роки обговорюють їх «часто» та «дуже часто»).

Найбільш спокійно релігійна ситуація сприймається у молодіжному середовищі
Центрального регіону України (відповідно 10%) [7] .

На пряме запитання щодо проблем, які непокоять респондентів понад усе, отримано
відповіді, які знов-таки свідчать, що духовні проблеми за важливістю для молодих українців
значно поступаються матеріальним (безробіття, зростання цін, загальне зниження рівня
життя). Загальною кризою моральності у суспільстві, наприклад, занепокоєні 14% опитаних
віком 15–22 роки, обмеженими можливостями для задоволення культурних потреб – 10%.
Поширення порнографії хвилює 1% респондентів (на тлі 14% тих, кого турбує криза
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моральності), тобто в уявленнях молоді поширення порнографії аж ніяк не є свідченням
моральної кризи суспільства.

Серед найбільш важливих проблем для сучасного українського суспільства, на думку
молоді, крім економічних реформ, є можливість народу впливати на прийняття урядом
важливих рішень і рух до гуманного суспільства, у якому цінується людська особистість.
Сім'я, оточення друзів і робота також були й залишаються найважливішими складовими
життя. [8]

Отже, гострота певних питань, їх невирішеність призводить до глибокої психологічної
кризи особистості,  в основі якої –  криза духовна.  Це відчуття у великої кількості людей,  в
тому числі і молоді, безглуздості того життя, яке вони ведуть.

Сьогодні ми є свідками того,  як за кілька секунд людина отримує потік інформації,
калейдоскоп вражень.  Думки,  що швидко виникають,  так само раптово зникають.  Сучасна
молодь не встигає до кінця все осмислити: їй бракує часу, спокою, терпеливості, уважності;
вона не живе згідно з природним режимом й у природному середовищі. Нині людині
пропонується усе готове, лише встигай цим скористатися. Людина автоматично стає рабом і
забуває про ту мораль, про ту духовність, яка є основою її буття.

Молодим людям складно вирішувати,  що цінніше –  збагачення себе духовним чи
матеріальне благополуччя. Як не прикро, але сучасна молодь має прагматичну орієнтацію,
матеріальні цінності вважаються пріоритетними. А оскільки молода людина, студент, ще
перебуває у батьківській родині, мають вплив на нього цінності, вироблені старшим
поколінням,  то до усіх проблем ще додається "вакуум сімейної духовності".  Бо турбота
батьків про дітей зводиться лише до матеріальних здобутків,  а звідси –  духовна деградація
нації.

Але оскільки людина – істота соціальна, вона повинна розвиватися, зростати духовно,
пізнавати світ і себе у ньому, реалізуватись як творець, а не тільки задовольняти суто
фізіологічні потреби, то стає очевидністю те, що формування духовності молоді повністю
має здійснюватись за допомогою педагогічного організованого процесу. І тому навчальний
заклад – це той осередок, який зможе вплинути на студента духовно. Саме у навчальному
закладі відбувається процес залучення молоді до загальнолюдських моральних та естетичних
цінностей, таких як добро, краса, істина, любов, гармонія, духовність.
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БІЛЬ - БІОПСИХОСОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ

“Хто розуміє що таке біль , той знає медицину”
Вільям Ослер

“БІЛЬ - СТОРОЖОВИЙ ПЕС ЗДОРОВ’Я, ”
Шерінгтон

Біль - особливий вид нашого відчуття, дуже складний і далеко ще не вивчений. З
болем ми народжуємся… Рідко без болю ідемо з життя... Та й протягом усього нашого буття
на землі ми часто стикаємось з болем: болить тіло, болить душа. Біль - особистісне
переживання, яке виникає не лише під впливом фізичної патології , але й ракурсу, погляду на
захворювання особи, уваги до ситуації, попереднього досвіду. Сприйняття болю залежить
від національних традицій (японці терпеливіші, ніж східні народи), релігійних особливостей
(йоги не сприймають болю), сімейного виховання. Інтерпретація людиною больового
відчуття, його емоційна реакція і поведінка можуть не корелювати з важкістю пошкодження.

Біль-це суб’єктивне особистісне переживання, яке описується термінами сенсорних і
емоційних розладів. Згідно визначення міжнародної асоціації дослідження болю, біль – це
неприємні відчуття і емоції, пов’язані з наявним або можливим пошкодженням різних
тканин людського організму (Merskey&Bogduk,1986ст.21). Біль спричиняє дискомфорт,
неможливість вести звичний ритм життя , соціальну дезадаптацію, погіршення якості життя.
Обговорюючи проблему болю слід враховувати три джерела больових відчуттів:
пошкоджені тканини, пошкоджені нейрональні структури  та психологічні проблеми.
Короткотривалі патологічні ефекти болю включають: емоційне та фізичне страждання
пацієнта, порушення сну (з негативним впливом на настрій і мобілізацію пацієнта), небажані
реакції серцево-судинної системи (тахікардія, гіпертензія), зростання споживання кисню
(особливо небажані у пацієнтів з ішемічною хворобою серця), небажані реакції з боку
шлунково-кишкового тракту (нелікований біль може бути причиною блювання та порушення
пасажу по кишківнику),респіраторні порушення (ателектазування, затримка мокротиння,
пневмонії).При травматичному пошкодженні тканин або при їх запаленні вивільняються
особливі речовини альгогени. До них відносяться медіатори серотонін, ацетилхолін і
гістамін,  кініни,  простагландини,  а також іони Na  +  і К +.  Ці медіатори запалення
викликають хімічне подразнення больових рецепторів. Гострий біль відіграє «позитивну»
фізіологічну роль, сигналізуючи про пошкодження тканин, включаючи іммобілізацію для
забезпечення найбільш сприятливих умов для загоєння. Водночас неконтрольований біль
може відігравати негативну роль, не тільки створюючи дискомфорт для пацієнта, а й
провокуючи ускладнення з боку практично всіх органів і систем.

За допомогою сучасних нейровізуалізаційних досліджень встановлено, що біль
активує велику кількість супраспінальних мозкових зон, що пояснює комплексний та
індивідуальний характер больового переживання. Найбільш важливими з них вважають
префронтальну кору, передню поясну кору (ППК), сенсорну кору та острівець. Хоча повного
розуміння ролі вказаних областей в ноцицептивному процесінгу та переживанні болю наразі
немає, накопичено достатньо інформації, що дає можливість висувати досить обґрунтовані
гіпотези про участь їх у обробці даних, пов’язаних з болем. Префронтальна кора знаходиться
на поверхні лобових часток мозку спереду від премоторної зони. Відомо, що ця область має
відношення до виконавчих функцій, таких як планування комплексних когнітивних
відповідей та соціальної поведінки. Вважають, що префронтальна кора кодує когнітивні
аспекти як гострого, так і хронічного болю. Вона бере участь в оцінці значення болю та
прийнятті рішень щодо створення стратегії його подолання . Так, дослідження за допомогою
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позитронної емісійної томографії показали, що загальна активність префронтальної кори має
негативну кореляцію з виразністю гострої больової стимуляції та неприємними відчуттями
при цьому. Цей факт підтверджує точку зору про те, що префронтальна кора виконує в
цілому гальмівну функцію.  Крім того,  висунута гіпотеза підтверджується отриманими
даними функціональної магнітно-резонансної терапії про наявність низхідних впливів
префронтальної кори (найімовірніше, у сполученні з поясною корою) на
навколоводопровідну сіру речовину, які зменшують больові відчуття. Передня поясна кора
(ППК) являє собою передню частину поясної кори, яка облягає зверху мозолисте тіло. ППК є
частиною лімбічної системи. Згідно зі структурно-функціональною моделлю інтегративної
роботи мозку,  А.  Р.  Лурія цей відділ кори відносив до енергетичного блоку,  або блоку
регуляції загальної та вибіркової неспецифічної активації мозку. Велика кількість джерел
вказує на те, що активність ППК пов’язана з афективними/емоційними компонентами болю
(тобто зі стражданням), а також з мотиваційно-руховими його аспектами, які включають
ініціацію та полегшення поведінкових зусиль,  що спрямовані на подолання болю.  Існують
також докази того, що ППК відіграє ключову роль у набутті страху болю, пов’язаного зі
спогадами про нього.

Людина — істота соціальна, тому останнім часом особливо важливим стає вивчення
біопсихосоціальної концепції болю (Данилов А., Данилов А., 2012). Такі психологічні
фактори як страх, тривога, депресія, безумовно, впливають на сприйняття болю. Відповідно
до цієї концепції, біль — це результат динамічної взаємодії біологічних, психологічних і
соціокультурних факторів. На різних стадіях захворювання питома вага різних факторів
може змінюватися. Якщо в гострій фазі хвороби переважають біологічні (анатомічні,
генетичні, фізіологічні) фактори, то при хронізації болю на перший план можуть виходити
психологічні (афективні, когнітивні, поведінкові) та соціальні (гендерні, національні
традиції) фактори. Біологічні чинники можуть ініціювати, підтримувати й модулювати
фізичні розлади, тоді як психологічні зміни впливають на оцінку і сприйняття внутрішніх
фізіологічних сигналів. У свою чергу, психологічні фактори впливають на біологічні,
змінюючи продукцію гормонів, нейромедіаторів, стан ВНС та біохімічні процеси в мозку.
Біль необхідно розглядати як особистісне переживання, що виникає не лише під впливом
фізичної патології, але й ракурсу, погляду на захворювання особи, попереднього досвіду, яке
описується термінами сенсорних і емоційних розладів. Сучасні уявлення про сутність
концепції хвороби передбачають врахування всієї сукупності змін, які торкаються як
біологічного рівня порушень (соматичні симптоми та синдроми),  так і психосоціального
рівня функціонування особистості зі зміною цінностей, інтересів, кола спілкування,з
переходом до принципово нової соціальної ситуації зі своїми специфічними заборонами та
обмеженнями тощо. Відомо, що хронічне соматичне захворювання істотно змінює весь
соціальний розвиток людини, змінює її можливості в здійсненні різних видів діяльності,
призводить до обмеження кола контактів, загальної зміни місця в житті. У зв’язку з цим
досить часто спостерігаються різноманітні психічні реакції, такі як психоемоційна
лабільність, кволість, апатія, підвищена вимогливість, образливість, зниження вольової
активності, обмеження кола інтересів, порушення цілеспрямованої діяльності, збіднення
загального психічного складу.  Таким чином, поняття про соматичні зміни та больові
відчуття в кожної конкретної особи — це сплав соціального й власного досвіду, який поряд
із загальними закономірностями об’єктивних проявів та суб’єктивного їх відображення
необхідно враховувати при дослідженні даного питання та вирішенні тактики лікування.
Виходячи з вищевикладеного, аналіз будь-якого больового синдрому має ґрунтуватися на
врахуванні багатьох факторів, насамперед причин та механізмів виникнення й розвитку
болю, його топографії, інтенсивності, тривалості, наявності та особливості іррадіації,
уточнення засобів та прийомів, що його полегшують, при цьому оцінка характерубольових
відчуттів повинна включати розуміння наявності не тільки фізичного, а й психологічного,
морального та соціального його компонентів.
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ КОМПЕТЕНТНІСНОГО  ПІДХОДУ В СИСТЕМІ
ВИЩОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Трансформаційні процеси, що відбуваються сьогодні в житті українського
суспільства, стосуються всіх сфер його діяльності й існування, зокрема освітньої сфери як
основоположної компоненти формування світогляду особистості. На розвиток освіти
вплинули суспільні інтеграційні процеси, такі напрями розвитку суспільства, як глобалізація,
демократизація, розпад союзу країн ядерного блоку, створення єдиного інформаційного
простору. Ці зміни відбулись такими темпами, що зумовили потребу негайно переглянути й
реформувати освіту на всіх рівнях, оскільки наявні системи не повністю відповідали
сучасним запитам та потребували переорієнтації.

Орієнтуючись на сучасний ринок праці, освіта до пріоритетів сьогодення відносить
уміння оперувати такими технологіями та знаннями, що задовольнять потреби
інформаційного суспільства,  підготують молодь до нових ролей у цьому суспільстві.  Саме
тому важливим нині є не тільки вміння оперувати власними знаннями, а й бути готовим
змінюватись та пристосовуватись до нових потреб ринку праці, оперувати й управляти
інформацією, активно діяти, швидко приймати рішення, навчатись упродовж життя.

 Сучасній психолого-педагогічній науці відомі такі основні підходи до організації
навчальної діяльності у вищій школі як інформаційно-описовий, предметний, цільовий,
діалогічний, імітаційно-ігровий, змістово-процесуальний, особистісно орієнтований,
діяльнісний і компетентнісний. Традиційні підходи здебільшого зорієнтовані на знання, а
оволодінню практичними навичками та формуванню особистісних якостей і адекватної
поведінки, необхідних для професійної діяльності, уваги приділяється менше. Наслідком
цього є те,  що майбутні фахівці не в достатній мірі вміють використовувати знання для
виконання практичних дій.

Одним із сучасних  підходів до розробки  змісту освіти та її модернізації виступає
компетентнісний  підхід. На відміну від традиційних підходів, де навчальна діяльність
зводиться до процесу набуття знань, умінь і навичок, загальною ідеєю компетентнісного
підходу є їхнє комплексне засвоєння та способи практичної діяльності, завдяки яким людина
успішно реалізує себе в різних галузях своєї життєдіяльності. З введенням компетентнісного
підходу до системи  вищої освіти  процес  навчання повинен бути зорієнтований на якісне
вдосконалення особистості, а не  на кількісне  накопичення теоретичних знань і практичних
умінь курсанта. Такий підхід у вищій освіті підсилює її практичну зорієнтованість,
предметно-професійний аспект, підкреслює роль досвіду, умінь практично реалізувати
знання, вирішувати завдання. Одним з його напрямків є отримання досвіду самостійного і
творчого вирішення складних життєвих проблем, надбання та успішного виконання
соціальних ролей. Передбачає здійснення підготовки фахівців, які після закінчення вузу
будуть конкурентоспроможними, здатними кваліфіковано виконувати професійні, соціальні
й життєдіяльнісні функції на основі накопичених ними знань, умінь, навичок та практичного
досвіду.

 В психолого-педагогічній науці вчені по-різному тлумачать поняття компетентнісного
підходу.

Ряд зарубіжних вчених  (Cl. Beelisle, M. Linard, B. Rey, L. Turcal, N. Guignon, M. Joras)
пов’язують зміст компетентнісного підходу в освіті з  формуванням здатності або готовності
особистості мобілізувати всі свої ресурси (системно-організовані знання й уміння, навички,
здібності та психічні якості), що необхідні для виконання певного завдання на високому
рівні,  а також адекватні конкретній ситуації,  тобто відповідно до мети й умов перебігу
конкретної дії [7, с.34].
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О.  Є.  Лєбедєв звертає увагу на те,  що термін «компетентністний підхід»  з´явився
порівняно недавно,  що зумовлено змінами,  які відбуваються в суспільстві.  Під
компетентнісним підходом розуміє “сукупність загальних принципів визначення цілей
освіти, добору змісту освіти, організації освітнього процесу і оцінки освітніх результатів” [4,
с. 3].

І. Бех вважає, що компетентнісний підхід у сучасній освіті має забезпечити вищий
рівень компетентності суб’єкта навчання, який характеризується сформованістю в нього
наукового поняття «компетентність» як єдності, де науково орієнтована основа дій визначає
логіку її виконання. Автор звертається до ідей діяльнісного та особистісно орієнтованих
підходів для їх узгодження з метою і завданнями саме компетентнісного підходу як найбільш
прогресивного на основі принципу логічної доповнюваності [2, с. 27-28].

Перспективність компетентнісного підходу, на думку В. Чайки, полягає в тому, що він
передбачає високу міру готовності майбутнього фахівця до успішної педагогічної діяльності,
забезпечує активізацію механізмів загального і професійного саморозвитку і врахування
динаміки мотивації кожного студента у процесі професійної підготовки, навчання,
організації саморуху до кінцевого результату [5, с.23].

Компетентностний підхід вимагає від організатора навчального процесу застосування
такої методики навчання, яка б забезпечувала студента не лише знаннями, уміннями та
навичками, але й певним досвідом професійної діяльності, прищеплювала б упевненість у
своїх силах та готовність брати на себе відповідальність [6, с. 87].

На думку О.В. Вознюка «компетентнісний підхід орієнтується на професійну
компетентність як якість особистості майбутнього фахівця, що характеризує рівень його
інтеграції у середовище професійної діяльності, як і в різні соціальні середовища, входження
в які виявляє необхідність виконувати різні соціальні ролі» [3].

У наукових працях С. Адама, А. Андрєєва, О. Корсакова, Н. Нагорної, О. Пометун, Д.
Трубачова, В. Химинеця компетентнісний підхід трактується як націленість освітнього
процесу на формування та розвиток у суб’єктів навчання ключових і предметних
компетенцій (компетентностей). На думку, Н. Нагорної компетентнісний підхід ставить на
перше місце не поінформованість студента, а вміння розв’язувати проблеми, що виникають у
пізнавальній, технологічній і психічній діяльності, у сферах етичних, соціальних, правових,
професійних, особистих взаємовідносин. З огляду на це, зазначений підхід передбачає такий
вид змісту освіти, який не зводиться до знаннєво-орієнтованого компонента, а передбачає
цілісний досвід вирішення життєвих проблем, виконання ключових функцій, соціальних
ролей, компетенцій [1; 7]. На відміну від терміну "кваліфікація" компетенції включають, крім
суто професійних знань та умінь, що характеризують кваліфікацію, такі якості як уміння
вчитися, комунікативні здібності, ініціативність, співпраця, здатність до роботи в колективі
та ін.

Таким чином, компетентнісний підхід передбачає спрямованість освітнього процесу
на заміну системи обов’язкового формування знань, умінь, навичок набором
компетентностей (комплексом компетенцій). Результатом такого процесу буде формування
загальної компетентності людини, що є сукупністю ключових компетентностей,
інтегрованою характеристикою особистості. Така характеристика має сформуватися в
процесі навчання і містити знання, вміння, ставлення, досвід діяльності й поведінкові моделі
особистості. Перспективність компетентнісного підходу полягає в тому, що він передбачає
високу готовність випускника вищої школи до успішної діяльності в різних сферах.
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Боса Н., Національний університет ”Львівська
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РОЛЬ І ЗНАЧУЩІСТЬ ДУХОВНИХ ЦІННОСТЕЙ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ

Духовні цінності в структурі національної самосвідомості: українські реалії.  У межах
статті з’ясовується місце духовних цінностей у структурі національної самосвідомості,
аналізуються особливості ціннісних процесів сучасного українського суспільства та їх
взаємозв’язок з функціонуванням національної самосвідомості, визначаються пріоритетні
напрями державної політики щодо формування та розвитку духовних цінностей українського
суспільства на сучасному етапі державотворення. Ключові слова: цінності, нація,
національна самосвідомість, духовні цінності, національні цінності, світоглядно-ціннісні
орієнтації, державотворення.

Постановка проблеми. Національна самосвідомість через унікальну систему цінностей
та ідеалів забезпечує духовний, ідеологічний фундамент функціонування держави, сприяє
виробленню перспективних орієнтирів суспільного розвитку. Проте незважаючи на
тисячолітнє коріння українського народу і майже двадцятирічну історію державної
незалежності, ціннісна основа загальносуспільного поступу не є цілісною, узгодженою і
консолідуючою, що позначається на формуванні української політичної нації, формулюванні
національних інтересів, процесах сучасного державотворення. "Крах радянської ідеології та
відповідної системи духовних цінностей створили своєрідний ціннісний вакуум, який
значною мірою заповнюється псевдо-цінностями, породженими масовою культурою. Такі
процеси криють у собі руйнівний потенціал, оскільки зсередини розкладають національну
свідомість, нищать самобутню духовність українського народу". Сьогодні є цілком
очевидним, що без створення й утвердження нових ідеалів суспільного розвитку з певними
цінностями, нормами, орієнтирами неможлива побудова незалежної Української держави.
Таким чином, процес формування й розвитку духовних цінностей сучасного українського
суспільства як важливого структурного елемента національної самосвідомості виступає
актуальною проблемою, яка потребує окремого розгляду.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок у вивчення ціннісної
проблематики зробили вітчизняні і зарубіжні науковці, зокрема сутність та проблеми
походження цінностей, їх класифікацію та систематизацію досліджували: І.Бичко,
Н.Бондаренко,В.Василенко. Важливе значення мають розробки вітчизняних і зарубіжних
учених, що присвячені сутності духовних цінностей, зокрема: М.Боришевського,
С.Анісімова, А.Здавомислова, М.Головатого. Проблемі систематизації українських
національних духовних цінностей присвячені наукові праці: С.Возняка, О.Вишневського,
Г.Ситника.

Метою статті є: з’ясування місця духовних цінностей у структурі національної
самосвідомості, проведення аналізу особливостей ціннісних процесів сучасного українського
суспільства та виявлення їх взаємозв’язку з функціонуванням національної самосвідомості,
визначення пріоритетних напрямів державної політики щодо формування та розвитку
духовних цінностей українського суспільства на сучасному етапі державотворення. Для
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початку слід зазначити, що в науковій літературі не існує єдиного підходу до визначення
поняття "цінність". Такий підхід уможливлює виокремити матеріальні цінності, або ті, що
задовольняють матеріальні потреби, і духовні цінності, які визначають духовний розвиток
індивіда, групи чи суспільства. У контексті визначеної мети нашого дослідження важливим є
з’ясувати сутність духовних цінностей та їх місце у структурі національної самосвідомості, а
також роль у життєдіяльності суспільства.

Насамперед, слід зазначити, що духовні цінності відрізняються від інших тим, що вони
є продуктом духовного виробництва,  а,  отже,  належать до феноменів свідомості й
виявляються у формі провідних, значущих соціокультурних орієнтирів: ідеалів, норм,
символів, образів, почуттів тощо, що зумовлюють духовний розвиток індивіда чи
суспільства в цілому.

На думку А.Здравомислова,  світ цінностей –  це,  передусім,  світ культури в широкому
розумінні слова, це сфера духовної діяльності людини, її моральної свідомості, її
прихильність до тих оцінок, у яких виявляється міра духовного багатства особистості. З
точки зору О.Вишневського, духовні цінності поділяються на: абсолютні (вічні), національні,
громадянські, сімейного життя та особистого життя [2, с. 45].

Інший дослідник, М.Боришевський, переконує, що систему духовних цінностей
особистості утворюють ряд підсистем, а саме:

1) моральні цінності;
2) громадянські цінності;
3) світоглядні цінності;
4) екологічні 3 цінності;
5) естетичні цінності;
6) інтелектуальні цінності;
7) валеологічні цінності
Ціннісні орієнтації є найважливішими елементами внутрішньої структури особистості,

закріплені її життєвим досвідом, завдяки їм у суспільстві формуються різного рівня мотиви і
цілі людей, визначаються засоби їх забезпечення.

Усвідомлення і засвоєння духовних цінностей пов’язано з осмисленням особистістю,
групою чи суспільством мети і змісту своєї діяльності в аспекті постановки й вирішення
різноманітних завдань. Духовні цінності як специфічні сенсоутворюючі джерела існування
людини та серцевина механізму самоорганізації суспільства виступають соціально
значущими орієнтирами суспільства, важливим чинником його соціально-політичної
стабільності й відкривають широкі перспективи для успішних перетворень у країні, стають
провідними критеріями її сталого розвитку. Духовні цінності, що належать народові,
національній спільноті й становлять основу їх існування та розвитку, є національними
духовними цінностями, які в житті суспільства відіграють роль особливих інтегруючих,
соціалізуючих, комунікативних засад і, виступаючи у формі ціннісних настанов, орієнтацій,
соціально-політичних ідеалів, ідей, утворюють духовно-ціннісне ядро національної
самосвідомості. Підставою для класифікації пріоритетних національних цінностей інші
дослідники вважають форми духовного життя і духовної діяльності такі як: суспільно-
політична сфера, правові відносини, мораль, релігія, мистецтво, науково - теоретична
діяльність та інші ділянки духовної культури.

Основними духовними цінностями нашого народу дослідники називають такі цінності,
як національна державність, християнська віра та українська мова. На їхню думку, ця
система є поєднанням елементів загальнолюдського та національного і, при цьому
"національне" не протистоїть "загальнолюдському", а є, по-суті, "модифікацією останнього,
втіленням загальнолюдського в канву українського менталітету, українського національного
духу.

Слід зазначити, що проблема пошуку базової системи духовних цінностей як чинника
національної консолідації стала однією з найважливіших та дискусійних проблем в
науковому та експертному середовищі в Україні. Так, зокрема, автори навчального посібника
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"Управління соціальним і гуманітарним розвитком" вважають, що цінністю, яка очевидно
могла б об’єднати сучасне українське суспільство, є загальнонаціональна ідея утвердження
соціальної єдності, соціальної злагоди суспільства, соціального миру та стабільності,
створення умов для високого рівня добробуту, соціальної безпеки людини і суспільства

У системі цінностей української нації як поліетнічної спільноти, яку складають
представники титульної української нації (етнонації) та усіх етнічних спільнот, що
проживають в Україні і вважають її своєю батьківщиною, чільне місце мають посісти:
громадянські права та свобода, рівноправність, спільність позицій громадян щодо
стратегічних напрямів і цілей розвитку держави й суспільства, взаємна толерантність і
соціальна солідарність між різними (за будь-якими ознаками) суспільними групами; гордість
за свою Батьківщину, лояльність до Української держави, повага до її символів та атрибутів
(включаючи державну мову), шана до нації, що утворила державність, національна гідність у
поєднанні з повагою до всіх етносів, які є патріотами України.

Таким чином, підсумовуючи вищезазначене, можна зробити такі висновки. Основою
існування і розвитку будь-якого суспільства, національної спільноти, держави виступає
відповідна система цінностей як своєрідний моральний орієнтир загальносуспільного
поступу,  завдяки якій і навколо якої організується життя всього соціуму.  Духовні цінності
формують загальнонаціональний суспільний ідеал, єдину національну ідею, загальновизнану
ідеологію державотворення, розвинену національну самосвідомість. Вирішення цього
завдання має здійснюватися засобами реалізації державної гуманітарної політики, шляхом
суспільного діалогу, гармонійної та активної взаємодії органів державної влади, громадських
організацій, наукових закладів з метою формування об’єднаного духовного простору
української нації.
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НАЦІОНАЛЬНА ПАМ’ЯТЬ, ГІДНІСТЬ І ГОРДІСТЬ
ТА ЇХ ВПЛИВ НА ДУХОВНІСТЬ

Геополітичні події свідчать, що  нації у XXI столітті не лише не зійдуть з політичної
арени, а й посилять свій вплив на макросоціальні й макрополітичні процеси. Тому нині
національно-етнічна проблематика з дедалі більшою визначеністю просувається не тільки в
інтереси вчених, а й у коло економічної, політичної, соціальної та духовної діяльності урядів.

 Яскравим прикладом є Україна. Українська нація отримала свою волю, незалежність і
державність у 1991 році, надію на які плекала століттями, в ім’я яких мільйони її синів і
дочок поклали свої голови, окропивши землю своєю кров’ю. Ця довгоочікувана подія стала
нежданим подарунком,  хоча від цього радість була не меншою.  Але що ж сталося з
українською нацією,  коли потрібно розбудовувати свою державу,  зміцнювати її підвалини?
Чому вона тепер дозволяємо політиканам проводити експерименти над собою, державою,
чинити свавілля, займатися політичними торгами та ігрищами, в яких національні інтереси
враховуються в останню чергу, а то й зовсім не враховуються. Чому вона віддала ключові
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місця в економічній, фінансовій, політичній та управлінській сферах, у тому числі й
управління державою інородцям, більшості з яких байдужа доля української нації. А в
частини з них і тепер наявна шовіністична психологія зверхності до українців, її культури,
мови,  звичаїв і традицій;  вони бачать в Україні –  лише територію для збагачення,  а в
українцях – дешеву, покірну робочу силу.

Чому Україною управляють не етнічні українці, яким сам Бог велів відповідати за
долю своєї нації!? Статистика свідчить, що в Уряді, Верховній Раді України  та  на ключових
державних посадах за всі 24  роки незалежності етнічних українців було від 14  до 28  %,  а
решта – інородці.

І управляють державою вони погано, оскільки до зубожіння, до відчаю довели наш
український народ. Розкрадено народне багатство і національні цінності, національна
економіка переважно монопольна і знаходиться в руках так званих олігархів, спотворено
екологію, спустошуються недра, нищаться ліси і поля, створено системну корупцію,
заохочується алкоголізація та наркологізація українців тощо. Одним словом, такі державні
керівники  штовхають українську націю до деградації, вимушують українців тікати з України
і шукати кращої долі за кордоном.  Проте багато таких державних керівників,  більшість з
яких інородці, разом з олігархами жиріють на фоні 80 % громадян України, які знаходяться
за межею бідності. Отже, тут очевидно, що вони «управляють» на користь свого кармана, а
по простому – безбожно крадуть, грабують нас.

Виникає закономірне питання, невже серед українців нема гідних, освічених,
компетентних,  національно свідомих, патріотично налаштованих людей, здатних ефективно
управляти державою! Є такі люди! Так, чому при владі не вони, а інородці, які часто лише
прикриваються паспортом громадянина України, а про запас мають ще й інше громадянство?

Не менш актуальним залишається питання, чому українська нація, просуваючись у
боротьбі до своєї свободи, незалежності й державності, перебуваючи під чужоземним гнітом,
проявляла національний характер, волю й свідомість, а здобувши їх, заспокоїлася, дозволяє
ошукати себе.

Очевидно, частина етнічних українців утратили національну пам’ять, національну
гордість,  національну гідність і національну свідомість, котрі є відносно стійким утворення
в соціальній психіці нації.

Нагадаю, що соціальна психіка нації – це неповторне за змістом інформаційно-
енергетичне утворення (ноосфера), яке сформувалося на ґрунті єдиного смислу спільності
життєдіяльності етнічної спільноти від її зародження до наших днів, охоплює та інтегровано
поєднує індивідуальні психіки всіх членів нації, національні традиції, звичаї, обряди, норми,
вірування, мову, прагнення, домагання, спрямованість, чуттєвість, почування, історичний
шлях, боротьбу за виживання, розвиток і самозбереження, духовність, національні інтереси
та ідеали, стереотипи, цінності, стійкі типи мислення й поведінки, способи взаємодії та
спілкування, а також їх значущість для життєдіяльності нації.

Саме велика кількість етнодиференційних ознак свідчить про неповторний та
своєрідний соціально-психологічний образ нації,  який являє собою цілісне її відображення в
соціальній психіці інших етнічних спільнот, націй і народів посередництвом сприйняття й
осмислення всієї сукупності її національно-культурних елементів і комплексів як
неповторного психічного, а також психологічних особливостей, які проявляються в
поведінці, діяльності й ставленні її членів до нації як цілісності, її свободи чи неволі,
справедливості чи несправедливості, незалежності, державності, інших людей і людських
спільнот, природи, світу тощо.

На наш погляд, соціально-психологічний образ кожної нації можна визначити через її
субкультуру (культурні елементи й комплекси), а також національну свідомість і
самосвідомість, національну пам’ять, національний характер, національну чуттєвість
(емоційність), національні почуття, національну гордість і гідність, національну совість.
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Розглянемо такі складові соціально-психологічного образу нації як національну
пам'ять,  національну гордість і національну гідність та та їхній вплив на духовність членів
нації.

Національна пам’ять – це психічне (інформаційно-енергетичне утворення)
соціальної психіки нації, в якому стиснуто, згорнуто, спресовано в одну цілісність духовно-
психічний, духовно-практичний та соціально-практичний досвід історичного шляху нації зі
всіма історичними фактами і подіями, суперечностями, темпами розвитку, невдачами,
поразками й успіхами, трагедіями й злетами, стражданнями й радощами, поневіряннями й
перемогами, втратами й досягненнями, боротьбою і смертями тощо.

Національна пам’ять українців дає можливість зробити важливі висновки. Перший
висновок стосується того,  що  ми,  етнічні українці,  повинні завжди пам’ятати тих,  хто
протягом століть боровся за свободу нації,  державність й незалежність України,  тих,  хто
поліг у цій боротьбі.  Це стосується патріотів і героїв минулого,   а також патріотів і героїв
нашого часу: і Небесної сотні, і воїнів, які полягли у збройній боротьбі з російсько-
фашистськими військами на сході України. Ми сьогодні повинні зробити все, щоб сім’ї
героїв, які загинули, і тих, які стали інвалідами, і тих, хто вижив у цьому пеклі війни, і самі
ветерани мали гідне життя. Вони герої! І цим усе сказано.

Другий висновок полягає в тому, що доля українського народу і України знаходиться
лише в руках самих українців. Історія свідчить, що за майже чотири століття ніяка інша
держава, нація не дбали про українську націю. Очевидно, лише етнічні українці можуть
добре дбати про свою державу, розвивати її, забезпечити добробут і благополуччя громадян.
Отже, управління Україною мають здійснювати етнічні українці, залучаючи до цього
процесу представників інших етнічних спільнот, а не навпаки.

Третій висновок: ворогом, заклятим ворогом української нації, її державності й
незалежності, територіальної цілісності була, є і ще тривалий час буде фашистсько-імперська
Росія, яка майже чотири століття нищить усе українське: мову, традиції, звичаї, культуру,
людей (як правило, національну  інтелігенцію і щирих патріотів), а тепер державність,
економіку, міста і села та ін. Захоплення Криму, війна на сході  України наочно показали, що
нічого не змінилося за майже чотири століття в істинних намірах фашистсько-імперської
Росії щодо України і української нації. Міф про братні – російський та український народи –
на кінець, лопнув як мильна булька.

Четвертий висновок стосується того, що українці самі повинні змінитися. Насамперед,
згуртуватися, об’єднатися, духовно оновитися, самоорганізуватися, бути патріотами,
готовими віддати своє життя за свій народ, свою Батьківщину.

Національна гордість – це високе почуття своєї приналежності до даної нації, її
субкультури історичного минулого й сьогодення, це відтворення всього національно-
вартісного у житті попередніх поколінь, це продовження життєдіяльності за національними
ознаками – звичаями, традиціями, нормами, цінностями, ідеалами тощо. Вона  тісно
пов’язана  з  національною  гідністю,   яка своєю  чергою ґрунтується на національній
пам’яті.

Національна гідність – це переживання етнічною спільнотою життєвого сенсу
самоцінності й самоповаги, котрі виявляються через морально-етичні оцінки своєї
життєдіяльності, позитивне ставлення нації до самої себе, до своєї своєрідності, своїх
особливостей, звичаїв, традицій, обрядів, вірувань, мови, ідеалів, цінностей тощо.

У ній закладене прагнення до відновлення й утвердження історичної правди,
правильного розуміння національного розвитку іншими націями й народами, їх поваги до
нації, її цінностей і надбань, своєрідності й неповторності, особливостей і символів та ін.

У національній гідності й гордості відображена здатність нації відстоювати себе, свою
честь, свої цінності, ідеали, стиль життя, світогляд. Національна гідність і гордість не
дозволяють будь-кому принижувати націю, викривляти й очорнювати її історичне минуле,
прагнення й домагання, висміювати національні особливості й самобутність, не поважати
мови, національних звичаїв і традицій, доводити неспроможність нації на власну
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самостійність і державність, відсувати представників нації від соціально-економічної,
політичної, культурно-просвітницької і духовної діяльності, робити їх другосортними
людьми та ін. Тут також мова йде про гідне чи негідне життя нації.

Якщо б в усіх українців були розвинуті національна пам’ять, національна  гордість і
національна  гідність,  то чи б дозволили ми, українці, приміром, не поважати і нищити нашу
мову!?.

Мова виступає тим психічним, яке гармонізує,  одухотворює процес національної
взаємодії. Недарма її називають душею народу, бо без неї нація губить неповторність
світовідчуття, світосприймання й світорозуміння, не може передати наступним поколінням
свої почуття, думки, переживання тощо.

Через національну пам’ять, національну гордість і національну гідність члени нації
виробляють здатність до етнорефлексії,  усвідомлення себе як єдиного духовного цілого.
Через національну рефлексію кожен член нації приєднується до “МИ-ОДНЕ ЦІЛЕ-НАЦІЯ”
посередництвом однотипних  способів духовно-практичного освоєння світу, національного
смислу буття в ньому, вселюдських і національних цінностей.

Національна пам’ять, національна гордість і національна гідність пов’язані з
духовністю, оскільки впливають на духовно-перцептивну єдність нації, яка розкриває
особливості та неповторність її духовно-практичного бачення, розуміння і засвоєння світу.

Однак, виникає питання, чи є на сьогодні духовно-практичні способи життєдіяльності
членів української нації однотипними? І відповідь – ні! Сьогодні ми часто спостерігаємо не
демократію, а вседозволеність, порушення та ігнорування законів, прагнення до особистого
збагачення за будь-яку ціну,  відкинувши честь і совість.  Ми маємо цілі регіони,  в яких
мешканці свідомо відкидають духовні цінності української нації. Приміром, значна частина
населення донеччини орієнтується на цінності ворожої нам держави – фашистсько-
імперської Росії.

Не має духовності й у так званих олігархів, які збили капітал, безсовісно грабуючи й
руйнуючи державу, таким чином стримуючи розвиток України. Вочевидь, вони не
переймаються долею української нації, її відродженням, мовою та ін. проблемами. Правда, їм
нема чого докоряти за втрату національної пам’яті, національної гордості й національної
гідності, оскільки більшість з них сповідує цінності іншої нації! При цьому Україна для них
– лише територія шалених прибутків, територія, в яку вони не хочуть зовсім нічого вкладати,
а хочуть лише викачувати, викачувати, викачувати…, знищуючи ліси, поля, генофонд нації,
забруднюючи довкілля, спустошуючи земні надра тощо. Міцної, багатої української держави
вони не бажають зовсім, для них народ – лише дешева робоча сила, тому вони заінтересовані
в корупції, у слабкій владі, в недопущенні патріотів України в її ряди, заінтересовані в
неякісній освіті, руйнуванні науки тощо.

А ми, етнічні українці, корінний етнос, дозволяємо їм це робити!..
Одним з духовних чинників є релігія. В Україні релігійний і національний аспекти

тісно пов’язані. Але сьогодні спостерігається більшою мірою формальний підхід до віри у
Бога, ніж смисловий, бо вона (віра) не вросла в людські серця і душі, не перетворилася в
елементи духовно-практичного освоєння буття, оскільки Божі заповіді, ще не стали сутністю
дій і вчинків багатьох людей. Деякі члени нації в погоні за матеріальним благами втратили
не лише національну гордість і національну гідність, а людяність (значить і духовність), Бога
у своїй душі.  Те,  що твориться в Україні,  аж ніяк пов’язати з духовністю не можна.
Матеріальне явно переважає над духовним.

Сумно, але також відбулася «матеріалізація духовності» і в деяких
священнослужителів наших церков.

Як відомо, в Україні одна з великих конфесій відстоювала і відстоює інтереси ворожої
нам держави – фашистсько-імперської Росії, яка протягом майже чотирьох століть нищить і
далі прагне знищити не лише нашу свободу, незалежність але й націю. Православна церква
Московського патріархату, фактично, відкрито сьогодні підтримує російсько-фашистських
загарбників. Саме ця церква підтримує ідеї російських шовіністів, російсько-фашистські



Філософсько-психологічні аспекти духовності: довіра як основа змін в економіці …

40

війська в загарбницькій війні з Україною. Її представники, навіть, зі зброєю в руках
убивають синів і дочок України, калічать дітей, руйнують міста і села тощо.

Чому мовчить совість тих членів нації,  які моляться в цій церкві!?  Хіба наша
національна пам’ять не може допомогти їм зробити вибір на користь тих церков, які
вболівають і борються за кращу долю нашого народу!?  Чому мовчить совість духовних
пастирів-етнічних українців православної церкви Московського патріархату, які, фактично,
служать російським фашистам і шовіністам?!.. Чи направду матеріальне назавжди витіснило
з них духовність, національну пам’ять, національну гордість і національну гідність!?

Коли, на кінець, відбудеться об’єднання церков в Україні. Хотілося б, що б в Україні
була одна православна церква, а ще краще – одна потужна конфесія – Помісна Українська
християнська церква.  Коли вже до цього дозріють українські духовні пастирі!?.

Крім УПЦ МП,  до так званої п’ятої колони фашистсько-імперської входить ще
частина росіян – за паспортом громадян України, які «хворіють» російським
великодержавним імперським шовінізмом, зневажають все українське і нас українців (мова
не йде про тих чесних росіян, які разом з українцями розбудовують державу і боряться проти
російських фашистів), які разом з етнічними іудами (етнічні іуди –  це етнічні українці за
походженням, а за сутністю – зрадники української нації, які за ради своєї вигоди
докладаються до її нищення) та етнічними виродками (етнічні виродки –  це етнічні
українці,  які втратили національну гордість і гідність,  в яких відсутня національна
свідомість, а доля нації їм байдужа) нищать культуру української нації, її мову, паплюжать її
національну пам’ять, фізично нищать її членів та ін.

Ми з вами становимо не лише інтелект нації,  а й передовий авангард у боротьбі за
нашу державність, незалежність України. Це зобов’язує не лише красиво говорити (ми надто
багато говоримо), а й діяти. Приміром, зараз долучитися до жорстокої психологічної
боротьби за розум, почуття і душі громадян України, протистояти бездуховній навалі,
насиллю російської пропаганди. Крім цього, формувати в етнічних українців національний
патріотизм, готовність, не вагаючись, пожертвувати своїм життя в ім’я національних
інтересів, в ім’я збереження нації, її майбутнього. Стверджувати, що той, хто гине за націю,
не вмирає ніколи і Бог дарує йому вічність!

Слава героям! Слава Україні! Слава нації!

Вільчинська З. А., Національний університет
«Львівська політехніка»

СТВОРЕННЯ ЩАСЛИВОЇ СІМ’Ї – СВЯТИЙ ОБОВ’ЯЗОК КОЖНОЇ ЛЮДИНИ!

Актуальність теми.  Як створити щасливу і повноцінну сім’ю?!  Судячи із кількості
розлучень, відповідь на це питання вдалося знайти не всім. І навіть, якщо чоловік і жінка
спільно проживають на одній території – це не є прямим свідченням того, що їхні відносини
приносять їм радість і є джерелом задоволення основних потреб. Наведені тези якраз і
покликані знайти відповіді на подібного роду запитання і допомогти тим, хто хоче створити
справжню міцну сім’ю.

Мета: розглянути особливості становлення сім'ї, визначити її проблеми на етапі
становлення та знайти оптимальні шляхи попередження цих явищ.

Створення сім’ї – не тільки радісна подія, а й клопітка робота, а також випробування:
важко пристосовуватись до звичок свого нового партнера, завжди хочеться його
перевиховати,  «підлаштувати»  на свій лад.  Адже так хочеться щоб кохана людина була
ідеальною.  Правильні та гнучкі відносини утверджуються,  на жаль,  коли молоде подружжя
зробить достатньо помилок і їм доведеться визнати, що вони вчинили нерозсудливо. Таке
усвідомлення приходить з досвідом,  а інколи й пізно,  коли шлюб уже не можна врятувати.
Тому дуже важливо на першому етапі подружнього життя знайти те взаєморозуміння, яке
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потрібне для подальшого нормального життя, виробити таку ефективну стратегію поведінки
у складних ситуаціях, яка буде допомагати в подальшій адаптації подружжя до сімейного
життя. Отже, в сучасних умовах розвитку суспільства проблема становлення молодої сім’ї з
кожним днем набуває все більшої актуальності, особливо в перехідний період, коли йде
становлення нових цінностей [1].

Як відомо,  суспільство і сім’я –  дві взаємозалежні та взаємодоповнюючі складові
одного цілого.  Високо розвинуте суспільство можливе тоді,  коли існує сім’я,  яка в своєму
лоні формує повноцінну і здорову особистість. З іншої сторони, для формування такої сім’ї
потрібні свідомі люди з певним набором моральних і духовних цінностей. Ось і виходить
замкнуте коло,  в якому суспільство залежить від сім’ї,  а сім’я напряму залежна від того ж
суспільства і від людей, які є його основою.

Із вище сказаного стає зрозуміло:  кожна людина не тільки є об’єктом впливу з боку
інших людей (суспільства), але має можливість здійснювати позитивні зміни у всьому, що
відбувається навколо неї. Відповідно створення щасливої і повноцінної сім’ї – це не тільки
можливість стати самому щасливим, але зробити свій вклад в оздоровленні суспільства в
цілому. Тому це є прямим обов’язком кожної свідомої людини.

Однією із основних перешкод на шляху створення міцної сім’ї є відсутність роботи
над відносинами.

Пристрасть, багата палітра емоційних переживань, статевий потяг і тощо – саме
подібні прояви і є найбільш актуальними на початковому етапі відносин між хлопцем і
дівчиною. Стан закоханості, який зазвичай формується на зовнішній та сексуальній
привабливості партнера, часто заважає нам розгледіти в коханій людині те, що є в ній
насправді. Прозріння наступає значно пізніше, приблизно від 3 місяців до 3 років, коли стан
закоханості кудись вивітрюється і на його місце приходить розчарування. Якщо сюди додати
щоденний побут, життєві негаразди і труднощі – такий екзамен витримують нажаль не всі. А
все тому,  що жодні відносини без цілеспрямованої роботи над ними неможливі!  Все дуже
просто: є спільна праця над відносинами – є відносини. І тільки це дає можливість стосункам
перейти на наступний етап, коли на зміну емоціям приходить Любов. А справжня любов до
іншої людини означає, що ми готові приймати її такою, якою вона є [3].

Відсутність роботи над самим собою. Із попереднього пункту автоматично
напрошується наступне: лише постійний духовний та особистісний розвиток дає нам
можливість отримувати все необхідне для повноцінного і щасливого життя. В Природі
навколо нас ніколи і нічого не стоїть на місці, адже все постійно кудись рухається, тече,
росте, змінюється і т.д. А оскільки людина завжди була одним цілим із Природою, це
зобов’язує кожного з нас рухати вперед в своєму індивідуальному розвитку. Це ж саме
актуально, в контексті розгляду питання про сім’ю та відносини в ній. Люди, які не
займаються власним саморозвитком не можуть бути хорошим чоловіками, дружинами, чи
батьками для своїх дітей. З цього приводу можна багато сперечатися і дискутувати, але
проти Законів Життя не попреш.

Перекручування ролей між чоловіком і жінкою. Наші мудрі предки свого часу казали:
«Жінка повинна пахнути димом, а чоловік – вітром». Це означає, що жінка відповідає за
внутрішні процеси (домашній затишок, тепло, любов і підтримка для членів сім’ї, духовний
захист, а також виховання дітей), а чоловік за зовнішні (матеріальне забезпечення членів
родини та її фізичний захист). Цілком є прийнятним, коли подружжя в різних життєвих
ситуаціях допомагають одне одному у виконанні їхній основних обов’язків. Та сама Матінка
Природа для виконання відведених функцій наділила кожну із статей відповідними
задатками і схильностями. І тому, не дивлячись на останні суспільні тенденції і нав’язування
з боку масової культури,  чоловік все ж таки не зможе стати жінкою,  а жінка відповідно
чоловіком. Так само як чоловік не зможе повноцінно виконувати роль жінки і навпаки [4].

Створення сім’ї із «випадковою» людиною. Справжня щаслива сім’я можлива із
людиною, яка володіє відповідним набором фізичних, емоційних, інтелектуальних і
духовних якостей, які Вам потрібні від партнера на все життя.
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Уникання відповідальності.  Значно простіше,  коли в подружжя щось не клеїться,
винити в цьому іншу сторону.  При цьому слід розуміти,  що позиція жертви в будь-якому
конфлікті позбавляє нас можливості впливати на ситуацію в бік її покращення.  Натомість,
здатність брати на себе відповідальність і бачити свою причетність до того, що відбувається
– цілком прийнятна поведінка для дорослої людини. В таких випадках слово «вина» слід
заміняти на слово «відповідальність».

Ще важлива проблема – сучасна сім’я повинна не тільки зберегти, а й відновити свій
статус головної ланки у вихованні дитини: забезпечити їй належні матеріальні та педагогічні
умови для фізичного, морального й духовного розвитку. Разом із тим, молода сім’я потребує
як матеріальної, так і педагогічної та культурологічної допомоги. У зв’язку з цим стає
зрозумілою необхідність організації підготовки молоді до подружнього життя [1], яку
потрібно розглядати як складову частину роботи щодо зміцнення сім’ї та піднесення її
соціальної активності. Життя вимагає, щоб подібною роботою було охоплено якомога
більше молодих людей,  а також були чітко визначені її цілі,  методи,  форми і можливості,
адже серед важливих проблем зміцнення стабільності Української держави важливе місце
займає формування саме відповідального сім’янина, стабільної сім'ї.

Рівень готовності до подружнього життя визначає в подальшому стабільність і
тривалість існування сім’ї, тому актуальною на сьогодні є спеціальна підготовка молоді до
шлюбу і сімейного життя, яка передбачає:

– підвищення відповідальності молоді у шлюбно-сімейних стосунках, а також щодо
батьківства;

– формування здорового способу життя через роз’яснення залежності сексуальності,
можливості батьківства від наявності шкідливих звичок (куріння,  алкоголізму,  вживання
наркотиків);

– формування психологічної компетентності щодо особливостей взаємин у сім’ї;
– висвітлення питань раціонального ведення господарства, ефективної організації

бюджету сім’ї [2].
Очевидно, мета підготовки до шлюбу повинна полягати у формуванні у людини

потреби в сім’ї, що проявлялася б як бажання мати повноцінну сім’ю, жити в ній і
відповідати за неї. Адже потреба молодої людини мати власну сім’ю – це потреба у
традиційній, суспільно значимій формі реалізації і організації особистого життя, яка
відповідає соціальній сутності людини та її об’єктивному призначенню. Це потреба поєднати
своє особисте життя з життям особи протилежної статі через інтимно особистісне ставлення
до неї, поєднати з метою досягнення традиційних "вічних" цілей людського існування (це –
кохання, діти, сімейний затишок і щастя, спільна праця, підтримка здоров’я, спілкування із
близькими і рідними людьми). Здійснення загальних цілей має означати для молодої людини
досягнення життєвого успіху, одним зі складників якого є сім’я. Справжній життєвий успіх
ґрунтується на поєднанні особистого і суспільного інтересів у життєдіяльності людини . Він
приходить до того,  хто прагне максимально проявити себе на ниві праці,  суспільної
діяльності (реалізувати ділові якості), і на ниві сім’ї, особистого життя в українському
суспільстві – реалізувати якості доброго сім’янина, який би робив імідж Україні у світі, яку
завжди сприймали як країну зі стабільними сімейними стосунками.

Нинішні юнаки і дівчата мусять усвідомити ту складну культуру взаємовідносин, якої
вимагає шлюбне життя: "Їм ніхто не говорив, і вони не знають, що жити у шлюбі, жити день
у день разом в одній кімнаті, не в щасливі години побачень, а все життя – це не стільки
черпати воду з криниці щастя, скільки відкривати нові джерела – це великий ні з чим не
порівнянний труд, напруження... Для цього потрібна величезна культура, моральна
підготовка, школа мудрості, щоб жити одним життям із собою і для своєї Батьківщини,
землі, яка тебе годує [4].

Підготовка підростаючого покоління до сімейного життя повинна здійснюватися
повсякденно і систематично, цілісно і гармонійно на всіх вікових етапах розвитку
особистості. Не можна “частинками”, готувати окремо до виробничої, трудової, педагогічної
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чи будь-якої іншої діяльності. Але кожна окрема сфера людського життя має свою
специфіку, усвідомлення якої допоможе не тільки інтенсифікувати зусилля педагогічної
громадськості у зазначеному напрямі, але й значно поліпшити їхню результативність.
Важлива роль відводиться не тільки сім’ї,  родині,  школі,  вищим навчальним закладам,  а й
середовищу, в якому зростають діти.

Таким чином, завжди потрібно враховувати риси характеру та типи темпераменту в
процесі взаємовідносин із іншою людиною, в даному випадку з іншим членом подружжя.
Молоде подружжя на шляху формування свого «родинного гнізда» повинне вирішити
проблему сімейної ієрархії та сфер відповідальності. Взагалі молодому подружжю необхідно
часто обговорювати та встановлювати велику кількість узгоджень з різних питань (від
цінностей до звичок та виконання функцій) [2].

Знервованість, постійна роздратованість, грубість, сварки, чвари, піклування лише
про власний комфорт, відсутність милосердя у членів сім’ї призводить до негативного
емоційно-психологічного клімату і, як наслідок, до порушення протікання процесу
становлення повноцінної сім'ї. Такі життєві умови зумовлюють депресивні стани, емоційне
перенапруження, дефіцит позитивних емоцій. Це все може призводити до невміння
раціонально вирішувати матеріально-економічні та житлово-побутові проблеми, до
сексуальної дисгармонії, до конфліктності, що призводить до формування таких якостей
членів подружжя як: ревнощі, надмірна образливість, егоїзм, небажання поступатися
власними інтересами заради ближнього.

Отже, соціально-економічні проблеми, які відбуваються у нашому суспільстві,
призвели до деформації у структурі задоволення матеріальних та духовних потреб людей,
негативно вплинули на життєдіяльність сім’ї.  Соціологи наголошують,  що сім’я як
соціальний інститут знаходиться у стані гострої кризи. Саме тому сімейна політика на
державному рівні повинна бути орієнтована на надання соціальної допомоги сім’ям,
особливо молодим.

За будь-якими відносинами завжди стоїть велика робота.  Проте не менш важливо,  з
яким партнером будувати ці відносини і на що опиратись в процесі його вибору. Якщо
поради інших людей, різні соціальні стереотипи, або власні страхи і комплекси роблять цей
вибір за людину, навряд чи може йти мова про щасливі відносини. Поєднувати свою долю з
іншою людиною лише варто тоді, коли є відчуття духовної близькості і внутрішньої
спорідненості.  Коли між чоловіком і жінкою є щось спільне,  щось таке що об’єднує їх,  за
таких умов простіше і щасливу сім’ю створити, і легше протистояти всім життєвим
негараздам та проблемам

Висновок. Отже, молодій сім’ї завжди необхідно пам’ятати, що перемога у вирішенні
суперечок одного члена подружжя – це поразка іншого члена подружжя, коханої людини і
завжди потрібно пам’ятати, що сім’я – це відсутність проявів “Я”, сім’я формує нову систему
– “Ми”. Завжди необхідно враховувати та чути думку й позицію іншого члена подружжя і
саме тоді сімейна адаптація виявиться значно успішнішою.

Таким чином, процеси формування, становлення і розвитку сучасної сім’ї проходять у
складних і суперечливих умовах. Вони характеризуються зміною суспільних відносин, що
породжує необхідність подальшого вивчення особливостей підготовки молодого покоління
до створення молодої сім'ї.

Отож, потрібно навчитися слухати власне серце, через яке говорить душа. Душа знає,
що людині потрібно найбільше і її вибір завжди є, буде мудрим і правильним. Також робота
над собою і постійний саморозвиток. Людям потрібно навчитись любити себе, близьких та
виражати цю любов у різних формах щоразу і при кожній можливості. Саме так можна стати
щасливою і повноцінною людиною, можна побудувати таку ж щасливу і повноцінну сім’ю.
А від цього буде добре людині, і членам її родини, і навіть суспільству в цілому.

1. Розлучення та його суспільні наслідки [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://avtosmile.com.ua/64-rozluchennya-ta-yogo-suspln-nasldki-shlyub-statistika-motivi-rozluchen.html
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2. Створення щасливої сім’ї [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://igorfedoryshyn.com/article/2014/11/20/145/view

3. Основи створення сім’ї та чинники її міцності [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://mybiblioteka.su/6-110062.html

4. Як зберегти сім’ю (шлюб): поради дружині [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://poradumo.com.ua/20906-yak-zberegti-sim-yu-shlyub-poradi-druzhini/

Возняк Х.М., Національний університет «Львівська
політехніка» Інститут права і психології

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АКАДЕМІЧНОЇ УСПІШНОСТІ СТУДЕНТІВ

      Академічна успішність студента є чи не найважливішим показником того, що він добре
опановує навчальну програму, а відтак  поступово розвивається у напрямку готовності до
майбутньої професійної діяльності.  Також академічна успішність часто супроводжується
розвитком у студентів рис організованості, вміння вчитися та ефективно виконувати
поставлені навчальні завдання, що в подальшому зробить з нього доброго працівника. Однак,
які саме психологічні чинники впливають на те,  що одним студентам вдається досягати
значних академічних результатів, натомість інші весь період навчання перебувають в
«счервоній зоні» низької успішності чи ризику виключення з ВНЗ. Оскільки, знаючи
чинники, ми  отримуємо можливість вплинути не лише на процес навчання, але і загалом
пофесійного становлення студентів.Це дає підстави трактувати дослідження на тему
«Психологічні особливості академічної успішності студентів» як важливе та актуальне.
    Сучасному суспільству потрібні освічені, творчі, ініціативні особистості, що здатні до
творчої діяльності і беруть на себе відповідальність за результати цієї діяльності.
У зв'язку з тим, що в освітньому процесі на перший план виходить унікальна цілісна
особистість, що навчається, яка прагне максимально реалізувати свої можливості, проблема
успішності її навчальної діяльності набуває особливого значення.
    Тема успішності більш-менш присутня в багатьох дослідженнях, що стосуються проблеми
особистості. У вітчизняній філософії і психології безпосередньо питаннями успішності
особистості займалися В.Л. Бакштанський, О.І. Жданов, М.Є. Литвак, В.М. Панкратов та ін.
Так, зокрема, професор, лікар-психоневролог О.І. Жданов та спеціаліст із персонального
менеджменту В.Л. Бакштанський розробляють правила для ефективного утілення особистого
плану та досягнення успіху в різних сферах життєдіяльності.
    У зарубіжній психології тема успіху розглядалась як психологами  гуманістичного
напряму (К. Роджерс, А. Маслоу) і пов’язувалась ними з проблемою самореалізації і
задоволення базових потреб, так і психологами-практиками (майстри напряму, званого
нейролінгвістичним програмуванням, бізнес-психологи) (Р. Бендлер, Д. Грюндер та ін.), що
бачать у ньому вміння людини володіти найрізноманітнішими психотехнологіями.
Суб'єктивні складові успішності — це стійка висока самооцінка і задоволеність собою та
своєю діяльністю. Нещасний, тривожний, замучений нормативними вимогами та
сподіваннями оточуючих відмінник може бути віднесено до успішним учням. Навчання не
приносить йому радості, задоволення, відчуття підйому, усе те, що входить у поняття
«успіх».
       Об'єктивний показник успішності — результативність також трактувати примітивно.
Показники результативності може бути кількісними і якісними, вони мають дозволяти
оцінити реальні досягнення дитини на різних системах координат — тоді як собою,
навчальної групою, деякою регіональної нормою, стандартом тощо. буд.
          Отож означає бути як успішним учнем? Кого може бути таким? Про те, хто списав
домашнє завдання й отримав «5»?  Або того,  хто,  чесно виконавши його,  заробив лише
трійку?

http://igorfedoryshyn.com/article/2014/11/20/145/view
http://mybiblioteka.su/6-110062.html
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     Відповіді для цієї і ще питання, пов'язані з пошуками оптимальних виховних систем,
основу яких лежить принцип досягнення на успіх умовах шкільного життя, знайдемо в
працях вітчизняних і зарубіжних педагогів та психологів, в досвідіучителей-воспитателей.
Пригадаємо «школу дитячої радості», створена в 1921 р. у колишнього одеського
притулкуС.М.Ривес іН.М.Шульман. У своїй доповіді на педагогічної семінаріїС.М.Ривес
назвав мета майбутньої виховної системи та визначив шляху її досягнення: «сублімувати і
ще спрямувати всібурлившее іклокотавшее як у дитячій середовищі убік комуністичної
самоорганізації». Запропонував він зробити це, «схопивши основні важелі життя
безпритульних дітей». Такими «важелями» були надання хлопцям самостійності, творче
ставлення до діла, створення особливої атмосфери, коли учень відчуває радість враження
свого духовного розвитку і від громадського визнання і успіхів.
    Саме дитячу радість С.М.Ривес і Н.М.Шульман назвали виходом із того тяжкого
становища, у якому перебувала школа: «Слід створити для дитини радість, заради якій слід
добровільно підкоритися. Якщо хочемо, щоб дитина мігла поступитися своїми особистими
бажаннями заради інтересів колективу, необхідно, щоб колектив той став раніше джерелом
його радості, предметом його прив'язаності, залюбленості і віри вшанування».
     Задля реалізації цьогоС.М.Ривес запропонував педагогам школи «зійти зі п'єдесталу
вчителя, скинути із себе тогу вченого і із відкритою душею, з бажанням зрозуміти дитячу
душу, ввійти у гущу дітей, стушуватися у тому числі, напружити усе своє чуття й намагатися
вловити від нього ж приховані, істинні, здорові бажання їхніх душ».
     О.С. Макаренка висунув ідею «завтрашній радості», у якій втілювалися перспективи
розвитку колективу та особистості.
     На необхідність досягнення на успіх навчанні вказував В.А. Сухомлинський, справедливо
вважаючи, що моральні сили задля подолання своїх слабких сторін (зокрема і неуспішності у
тій чи іншому предмета) дитина черпає у успіхи. Він увів у педагогічний лексикон метафору
«школа радості».
      Велике зацікавлення представляє виховна система «Школа життя», створена Ш.
А.Амонашвили. Він розробив і втілив у своїй експериментальної школігуманно-личностную
технологію, однією з елементів якого було створення ситуацій успіху.
            У 1980-х рр. XX в. групою учених, яку очолював професор О.С. Бєлкін, було
запропоновано концепцію створення ситуацій успіху. Він підкреслюв:  «У найідеальнішому
варіанті радість чи, точніше, її очікування повинні пронизувати все життя й діяльність
дитини-школяра. Успіх у навчанні — єдине джерело внутрішніх сил дитини, що породжує
енергію задля подолання труднощів, бажання вчитися. Головний сенс діяльності вчителя у
тому, щоб зробити кожному вихованцю ситуацію успіху».
     Аналіз академічної успішності студентів проводився за трьома групами факторів, що
визначають її рівень:
· фактори, що визначають навчальну діяльність студентів (рівень довузівської
підготовки, рівень підготовки по забезпечуючих дисциплінах, рівень відвідуваності занять,
рівень поточної успішності, мотивація до здобування вищої освіти);
· фактори, що забезпечують навчальну діяльність студентів (рівень забезпеченістю
літературою, рівень забезпеченості навчально-методичними розробками, рівень викладання
лекцій, практичних, семінарських, лабораторних занять, умови для самостійної роботи,
умови для навчання);
· фактори, що впливають на навчальну діяльність студентів (матеріальне положення
студента, місце мешкання, організація харчування, моральний клімат в групі, на курсі, участь
в НДРС) .
Проте проведене соціологічне дослідження показало, що цих факторів не достатньо, щоб
зробити обґрунтовані висновки та ухвалити оптимальні рішення по управлінню навчальним
процесом. Необхідно враховувати ще й фактори соціалізації та фактори особових
особливостей, які з одного боку, сприяють формуванню особи майбутнього інженера-
педагога, а з іншого – перешкоджають її розвитку.
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     Визначальним компонентом організації навчальної діяльності є мотивація. Вона може
бути внутрішньою або зовнішньою щодо діяльності, однак завжди є внутрішньою
характеристикою особистості як суб'єкта цієї діяльності.  Передумовою успіху в ній є
сформованість спонукальної сфери, розвиток якої потребує цілеспрямованого педагогічного
впливу.
     Мотив (франц. motif, лат. motus - рух) - спонукання до діяльності, пов'язане із
задоволенням потреб людини.
     Пов'язаний він із задоволенням наявних потреб суб'єкта діяльності,  а тому відіграє
спонукальну функцію, зумовлює предметну спрямованість активності людини. Розрізняючи
мотиви,  учень розуміє,  чому потрібно вчитися,  але це може і не спонукати його до
навчальної діяльності.
    Проблеми формування позитивної навчальної мотивації вивчали та досліджували багато
педагогів і психологів. Для визначення ефективності процесу формування позитивної
навчальної мотивації студентів важливими є праці Ю. Бабанського, В. Богословського, Л.
Василенко, А. Виноградової, М. Алексєєвої, В. Галузяка, В. Давидова, Д. Ельконіна, М.
Заброцького, Є. Ільїна, С. Максименка, А. Маркової, Т. Матись, М. Мільмана, В. Оконя, А.
Орлова, О. Савонько, М. Савчина, М. Сметанського, А. Степанова, З. Хізроєвої, В. Шахова,
С. Рубінштейна та інших. Питання мотивації діяльності студентів у процесі навчання у
вищому навчальному закладі при застосуванні різних навчальних завдань досліджують В.
Білоус, Л. Горюнова, С. Занюк, В. Козаков, О. Коваленко, Л. Орбан-Лембрик, А. Цимбалюк і
С. Цимбалюк, Є. Шматков та ін.
     Психологічні чинники, що визначають успіхи чи невдачі у навчанні
Успіх у навчанні залежить від наступних психологічних чинників:
- мотивації навчальної діяльності;
- довільності пізнавальних процесів (сприйняття, уваги, уяви, пам'яті, мислення та промови);
- того що вобучаемого необхідних вольових та інших якостей особистості (наполегливості,
цілеспрямованості, відповідальності, дисциплінованості, свідомості та інших.).
    Вибір шляхів підвищення ефективності учбового процесу залежить від умов,  за яких він
відбувається,  рівня активності студенті вданого ВНЗ,  включення студентів у науково-
пізнавальну діяльність та багатьох інших факторів. Це є одним з основних завдань
викладача.
    Серед заходів підвищення ефективності навчального процесу найбільш поширеними та
дієвими є вдосконалення комунікативних відносин викладача та студента, правильної
організації самостійної роботи студентів, дотримання студентами гігієни розумової праці,
оптимального вибору методів навчання, застосуванням таких форм організації навчального
процесу як інтерактивне та кооперативне навчання, застосуванням технічних засобів та
технологій електронного навчання тощо.
   Основною умовою забезпечення ефективності навчального процесу є дотримання
сукупності основних закономірностей та принципів навчання. Гуманістична спрямованість,
науковість, доступність, оптимізація навчального процесу є запорукою його інтенсифікації.
    Самостійна робота студента є суттєвим елементом навчального процесу. Ефективність
самостійної навчальної роботи зумовлюється сформованістю пізнавальних мотивів,
забезпечення яких є завданням викладача. Самостійна навчальна робота студентів
здійснюється у процесі взаємодії різних чинників: соціальних, психологічних, анатомо-
фізіологічних. Ефективність навчальної роботи значною мірою залежить від дотримання
студентом гігієни розумової праці (режим харчування, організація відпочинку, рухова
активність та ін.).
    Підвищити ефективність навчального процесу, досягти високого інтелектуального
розвитку студентів можна використовуючи сучасні інноваційні технології, зокрема
технології інтерактивного навчання. Вони вимагають ретельної підготовки викладача. За
такої організації навчального процесу неможлива неучасть студента у колективному
взаємодоповнюючому, заснованому на взаємодії всіх його учасників процесі навчального
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пізнання. При кооперативному навчанні студенти, працюючи у групах, забезпечують
найбільш ефективний навчальний процес для себе і своїх товаришів. Підвищення
ефективності процесу навчання відбувається завдяки ретельному аналізу того, як
співпрацюють члени групи, і визначенню способів поліпшення ефективності цієї роботи.
   Важливим напрямом підвищення ефективності навчально-пізнавального процесу є
використання технічних засобів навчання, в тому числі комп'ютерної техніки. Використання
технічних засобів навчання надає навчально-методичній роботі зі студентами більш
насичений, динамічний, творчий та інтенсивний характер. Використання технічних засобів
навчання підвищує ефективність навчального процесу, посилює засвоюваність навчального
матеріалу, а їх розробка та визначення напрямів застосування є важливою складовою
методичної роботи у ВНЗ.
  Сучасні педагогічні технології, і більшою мірою технології електронного навчання є
особистісно-орієнтованими, і спрямовані на розвиток індивідуальних ресурсів студентів.
Застосування у вищих навчальних закладах електронних технологій навчання сприятливо
позначається на психолого-педагогічному аспекті освітнього процесу, в тому числі сприяє
розвитку індивідуальних ресурсів студентів і викладачів, формує навички цілепокладання,
самостійного мислення, ініціативність і відповідальність за виконувану роботу, а також
знижує психологічні навантаження на студентів і викладачів у процесі взаємного обміну
знаннями.
   Важливою запорукою підвищення ефективності навчального процесу є збагачення
тривіального навчального матеріалу інформацією про новітні дослідження і розробки
світової науки, нові теорії та винаходи, актуальні проблеми і сучасні напрямки розвитку
науки в цілому і даної дисципліни зокрема.
   Невідємною частиною процесу інтенсифікації навчання є перенесення теоретичних основ
дисципліни на практику, надання можливості студентам перевірити засвоєну теорію в дії,
максимально наблизитись до реальних умов її практичного застосування застосування за
допомогою лабораторних стендів і обладнання, ознайомлення з підприємствами, на яких ця
теорія використовується. Це допоможе ефективно підготувати студентів до майбутньої
професійної діяльності.
   Отже, треба зважати на низку чинників, які у єдності та взаємозвязку можуть забезпечити
інтенсивність, а отже, й ефективність навчання. Серед них: організація навчального процесу
на науковій основі, забезпечення високого рівня психолого-педагогічної підготовки науково-
педагогічних кадрів,  оптимізація змісту навчального матеріалу з погляду вікових та
індивідуальних можливостей студентів, гуманізація та гуманітаризація навчально-виховного
процесу, створення належних санітарно-гігієнічних умов для навчання (харчування,
дотримання вимог повітряного, світлового, теплового режимів, гігієни розумової праці),
широке використання технічних засобів навчання, професійне володіння викладачами
педагогічними технологіями і педагогічною технікою. Ефективніше використання
можливостей і тих, хто навчає, і тих, хто вчиться, - найперша передумова ефективності
навчального процесу.
Отже, підвищення ефективності навчання у ВНЗ - досить складне питання. Воно далеко
виходить за рамки суто педагогічних проблем, але обєктивні чинники соціально-
економічного розвитку диктують необхідність інтенсифікації навчально-виховного процесу.

1 Малінка О. О. Психологічні проблеми мотивації навчально-професійної діяльності студентів у сучасних
умовах / О. О. Малінка.

2 Мудрик А. В. Социализация человека. – М.: Академия, 2004.
3 Методика аналізу академічної успішності студентов/ Сост. Проф. 15.Лобунець В.І., проф. Кравцов

М.К., проф. Резніченко М.К., доц Тарасенко А.І. – Харків: УІПА, 2007.
4 Занюк С. С. Психологія мотивації : Навчальний посібник / С. С. Занюк. – К. : Вид. «Либідь», 2002.
5 Веккер Л. М. Психічні процеси. Т. 3. - Л.: Думка, 1981. - 326 с.
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Войцеховська О.В., Національний університет
«Львівська політехніка»

ДОВІРА ЯК  СКЛАДОВА РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ ТА СУСПІЛЬСТВА

Довіра становить основу міжлюдських стосунків. Кожна, навіть найменша спільнота
вимагає зв’язків, які базуються на довірі. Сьогодні в усьому світі розгортається процес
гуманізації суспільного розвитку, що припускає орієнтацію на реалізацію людських інтересів
та цінностей.

Сучасна соціально-політична ситуація в Україні зумовлює досить складні та
неоднозначні ціннісні трансформації в суспільстві. Різка соціальна поляризація,
розшарування в суспільстві, засилля «подвійної» моралі, тривала політична криза
породжують, зрозуміло, втрату довіри до інституту влади. Тому особливим чином
актуалізується увага до тих соціальних детермінант, які сприяли б процесам інтеграції та
демократизації суспільства, посилили б тенденцію позитивної соціальної динаміки,
забезпечили б ефективне функціонування громадянського суспільства та правової держави.
Такою ціннісною детермінантою може виступати феномен довіри, яка є і умовою, і
наслідком громадянського суспільства. Рівень довіри в суспільстві виступає в якості
своєрідного «барометра», який часто визначають як «індекс довіри», що відображає ступінь
надійності певного соціального середовища, його відповідності цінностям, потребам,
прагненням, сподіванням громадян.

Довіра до влади – це складне, багатогранне явище, яке відображує ставлення соціальної
групи, індивіда до дій державного службовця (який втілює державну владу) і до нього
самого, сформоване на основі переконаності в правоті й вірності його етичних, соціально-
психологічних, емоційних і раціональних дій і є добровільним свідомо-позитивним
ставленням, моральною або дієвою підтримкою.

Наукове осмислення проблеми довіри до влади розкривається в працях таких
дослідників як М. Бубер, П. Бурд'є, М. Вебер, Д. Гамдетта, Е. Гідденс, Е. Дюркгейм, Н.
Луман, В. Мішлер, Б. Міцтел, К. Ньютон, Т. Парсонс, Б. Ротштейн, А. Селігмен, Ф. Фукуяма,
Дж. Хоманс, П. Штомпка та ін.

Серед вітчизняних науковців, що досліджували різні аспекти політичної довіри широко
відомі Е. Афонін, В. Бакуменко, С. Білошитський, О. Бейко, А. Гошко, В. Дзюндзюк, Н.
Діденко, В. Зазикин, А. Здравомислов, В. Козаков, А. Комендант, І. Кон, В. Корженко, Р.
Кричевський, О. Крутій, О. Крюков, Л. Лаптєв, А. Мельничук, Н. Мельтюхова, Н. Нижник,
Б. Паригин, П. Петровський, Н. Піроженко, Л. Приходченко, Н. Ротар, О. Радченко, С.
Серьогін, А. Уледов, В. Цвєтков, Е. Шестопал, Е. Яблокова та інші.

Основною умовою стійкості довіри до влади є ступінь відповідності політики,
здійснюваної її представниками, тенденції соціально-політичного розвитку країни. У разі,
коли представники влади керуються приватними, корисливими інтересами, довіра стрімко
падає, що знаходить свій прояв спочатку в невдоволенні урядом, потім у масових виступах з
вимогами його відставки. Вищим свідченням недовіри є загальнонаціональна криза і зміна
типу влади. Виразом крайнього ступеня недовіри при бездіяльності суб'єктів влади є розпад
суспільства.

Результати загально-європейського опитування, в якому брали участь від України
відомі соціологи Є. Головаха і Н. Паніна, свідчать про те, що українці, будучи однією із
найбільш життєрадісних націй в Європі, виявилися на останньому (24-му) місці в Європі за
критерієм відчувати себе щасливими. Перебування українців на останньому місці стосується
довіри до влади, оцінки стану сімейного доходу, здоров'я, а також інших життєво важливих
позицій.

Для означення ситуації недовіри М. Доган використовує термін «ерозія довіри»
(характеризуючи її як щось середнє між ситуаціями «втрати ілюзій», «розчарування», з
одного боку, та «кризи», «делегітимації», «патології», з іншого). Основними ж характерними
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рисами недовіри він називає такі: 1) часова стійкість, тобто, це не тимчасове явище,
обумовлене певною особливою ситуацією; ерозія довіри супроводжується розчаруванням і
незадоволенням, які мають тенденцію стати хронічними; 2) недостатність довіри
спостерігається всюди, в усіх країнах, навіть у розвинених демократіях; 3) дефіцит довіри
має структурний характер,  тобто зачіпає більшість важливих інститутів -  близько 15,
підриваючи повагу до них та послаблюючи державну владу; 4) недовіра має раціональне
підґрунтя, оскільки для більшості опитаних базується на прагматичній основі.

Те, чим керується окрема людина чи певна спільнота в своїх діях, досить чітко
висвітлює її глибинну сутність. Якщо особистість чи суспільство сповідує високі
гуманістичні цінності,  то цілі і засоби її досягнення також будуть досить високими і
гуманними. Тільки таким чином ми можемо досягнути поступового економічного,
політичного й духовного піднесення нашої країни, оскільки ці сфери досить тісно
переплетені і взаємозв’язані.

Глобальні зміни в політиці призводять до потрясінь в економіці, що зумовлює ще більш
катастрофічні явища в культурній сфері. Низький культурний рівень суспільства в цілому й
усіх його структурних елементів, зокрема, призводить до створення системи утилітарних
цінностей, виходячи з яких людина чи певна спільнота турбується тільки про свої власні
корисливі інтереси, не цінуючи потреби інших людей і суспільства в цілому.

Цілком слушно відмічає український дослідник Г. Косуха, що «в основі духовно-
національного відродження мають бути цінності, які зрозумілі і близькі кожній людині,
незалежно від її політичних, релігійних та інших поглядів і переконань, становища в
суспільстві». Саме такими можуть і повинні стати загальнолюдські цінності, вироблені
протягом всієї історії світової цивілізації і, які, зокрема, були освячені християнською
релігією. Відкриття українському народу такого роду цінностей і становить головні завдання
сучасної культури,  сенс того,  що можна було б назвати новою духовністю,  більш
універсальною, ніж всі попередні її форми. Не слід применшувати цього надзвичайно
складного і важкого завдання.

Духовні цінності - душа народу, його образ, з яким він постає перед світом. У них
акумульовані його характер та ідеали, збережені і примножені впродовж історичного
розвитку національні традиції. У ціннісних пріоритетах закодовані минуле народу,
особливості його менталітету, перипетії історичного розвитку. Тому шлях до пізнання
народу лежить через реконструкцію його духовних цінностей. Потреба звернення до свого
ціннісного багатства завжди з'являється в часи, коли народ встає з колін, виходить на дорогу
національної незалежності, будує нове життя, знаходячи в ціннісних пріоритетах орієнтири
на теперішнє і майбутнє.

Тому проблема розвитку духовності особистості в її взаємозв’язку із соціумом сьогодні
є особливо значущою, оскільки загальні тенденції сучасної науково технічної цивілізації
вимагають внесення змін як до сфери ціннісних орієнтирів суспільства, так і до ціннісного
самовизначення особистості. При цьому наявність довіри є невід’ємною складовою розвитку
особистості і суспільства.

1 Погорєлий С. Формування довіри до державної влади як стрижневий напрямок удосконалення державно-
управлінських відносин / С. С. Погорєлий // "Галузь науки "Державне управління": історія, теорія,
впровадження" : тези наук.-практ. конф. за Міжнар. участю, Київ, 2010 р. : зб. наук. пр. – К. : Вид-во
НАДУ. – 2010. – С. 112-114.

2 Заболотна В. О. Духовно-етичні цінності в умовах глобалізації // Духовні засади розвитку людства в
епоху глобалізації та українська перспектива. К.: Н ац. акад. упр., 2005. С. 247250.

3 Міщенко А. Б. Довіра як складова легітимації влади в умовах сучасної демократії : автореф. дис. на
здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.02 “Політичні інститути та процеси” / А. Б.
Міщенко. – К., 2010. – 20 с.

4 Ручка А. Ціннісні пріоритети населення України за умов суспільних транс-формацій / А. Ручка //
Українське суспільство. Двадцять років незалежності. Соціологічний моніторинг. Аналітичні
матеріали. – 2011. – Т. 1. – С. 201–215.



Філософсько-психологічні аспекти духовності: довіра як основа змін в економіці …

50

5 Гринів Олег. Українська націологія ХІХ – початок ХХ століття. Історичні нариси. – Львів, 2005; Його
ж: Українська націологія: від Другої світової війни до відродження держави. Історичні нариси. – Львів,
2004.

Волошин Л.М., Люблінський Католицький
університет
Лучків о. Михайло, ЧСВВ, настоятель церкви
 св. Андрея Первозванного м. Львова
Андрушко В.Т., Національний лісотехнічний
університет України

ХРИСТИЯНСЬКА ДУХОВНІСТЬ ЯК ОСНОВА ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ
УКРАЇНИ

«Пом’яни, Господи… правління і все військо.
Даруй їм глибокий і невід’ємний мир, натхни їхні
серця прихильністю до Церкви Твоєї і до всього
люду Твого,  щоб за їхнього спокою ми провадили
тихе й мирне життя. …Пом’яни, Господи, всяке
начальство і владу (Анафора Літургії св.  Василія
Великого).

Значне домінування у людей до матеріальної мети породило в українському
суспільстві цілий ряд злободенних духовно-суспільних явищ, особливо соціального й
економічного характеру, дефіцит духовного. Людина в наш час збідніла духовно, стала
егоїстичною. Така ситуація стала небезпечною. Саме тому зараз актуальним є приділити
увагу їх аналізу з метою розв’язання цих проблем, розпізнавати знаки часу, що без сумніву
має загальноукраїнське значення в епоху кризи державних структур, їх авторитету і довіри
до них. Ось чому таким важливим є християнське розуміння ролі держави, яка охороняє
моральні цінності народу, його свободу, справедливість, рівність, сприяє розвитку культури,
освіти і науки. «Керівна влада, - навчає праведний Митрополит Андрей Шептицький, має за
мету служити суспільному благу, зберігати й боронити природну й істинну свободу
громадян, сімей і громадських організацій».

Згідно із вченням Церкви, представники влади повинні дотримуватися моральних
норм, які суспільство ставить перед владою. Відповідність Господньому Законові є
критерієм законності державної влади. У противному разі народ має право відмовитися від
послуху владі та чинити спротив. Саме тому християнин зобов’язаний слідувати за Божим
законом навіть у складних обставинах: «Слухатися слід більше Бога, ніж людей» (Ді 5. 29).

У правовій державі, яка реалізує принципи законності і пріоритету особи над
державою, не можна не враховувати людини та процесів її духовного буття, відповідність
нормативно-правових актів з реальним духовним життям людини, яке повинно бути
спрямоване на формування суспільно-правових норм. Таким чином, саме тут духовність є
тією домінантою, яка формує ціннісні орієнтири, якими людина керується у своєму
практичному житті.

Український суспільний соціум постав перед проблемою морального вибору, духовного
спрямування та правового виховання громадянина, покликаного здійснювати державотворчі
процеси. Необхідно проводити позитивні зміни як у духовному просторі, так і законодавчій
площині, передусім потрібна невідворотна зміна способу мислення громадянина, як
християнина.

Папа Римський Іван XXIII, проголошений у 2015 році Святим, в Енцикліці «Pacem in
terris» (“Мир на землі”) наголошував, що життя в суспільстві необхідно розглядати,
насамперед, як духовну дійсність. Суспільна егзистенціальна дійсність є справжнім обміном
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знаннями у світлі правди, користуванням громадянськими  правами і виконанням обов’язків,
змаганням у пошуках морального добра. Спілкуванням у благородному, користуванням
прекрасним у всіх його законних виявах, постійним прагненням передати іншому те, що є
найкраще в особі, і її дух збагатити духовними осягненнями інших. Такими є цінності, які
повинні спонукати і спрямовувати духовно-культурну діяльність, політичний лад, правове та
економічне життя,  соціальну організацію та всі інші вияви суспільного життя у його
розвитку.

Бог,  ім’я Якого –  Любов,  обдарував людство даром життя:  Творець поділився цим
творчим даром зі своїми творіннями.  Ось чому необхідність розуміння присутності Бога в
житті людини повинна бути домінуючою у її душі та свідомості, формуватися тільки на
основі духовного вдосконалення особистості, абсолютних вартостей, наповнених
християнськими цінностями.

Спотворення засобів і цілей, які доходять аж до надання вартості остаточної мети тому,
що є лише засобом для її досягнення; трактування громадян як звичайних засобів для
досягнення цілі, – ускладнює та практично унеможливлює людське життя та відношення до
прав і обов`язків у суспільстві згідно з нормами діючого законодавства держави, а передусім,
Заповідями Найвищого Законодавця.

З метою отримання належних суспільних змін,  в тому числі й у відношенні до
формування правової свідомості, треба звернутися до моральних вартостей особи та її
постійного внутрішнього навернення,  тобто до чистоти людської душі,  від якої залежить
чистота думки, чистота дій, чистота суспільного простору загалом.

На нашу думку,  лише від чистоти душі людини,  яка є джерелом людської діяльності
залежить чистота відносин у суспільстві, в т.ч. і правових, політичних, культурних,
економічних тощо.

Предметом розуму (елементу душі) є пізнання правди, а предметом волі (акту, яким
керує душа) є бажання добра. Оскільки Бог є Правдою: “Я – путь, істина і життя” (Ів. 14. 6) і
найбільшим добром, тому розум та воля людини є покликані пізнавати і бажати Бога.

Душа людини відповідає за її вчинки. “Не бійтеся тих, що вбивають тіло, душі ж убити
не можуть; а бійтесь радше того, хто може погубити душу і тіло в пеклі” (Мт. 10. 28). “Яка
користь людині,  як світ цілий здобуде,  а занапастить власну душу?  Що може людина дати
взамін за свою душу?” (Мт. 16. 26).

Серце людини як вмістилище любові,  прагнучи її,  також прагне Бога,  Який є вічною
Любов’ю: “Бог – любов” (1 Ів. 4. 8). Отож, коли людина всією своєю суттю, розумом, волею,
почуттями стремить до Бога, тоді її духовний стан є чистий, тобто правильний, а діяльність
найкраще впливає на прийняття розумних рішень, поведінку. Підтвердженням цього є життя
Богочоловіка Ісуса Христа, Пресвятої Богородиці та святих.

Основною, фундаментальною різницею діяльності людини є згода її волі служити
Добру чи злу. Завдання християнина, який є членом українського громадянського
суспільства, бути поруч із потребуючими підтримки – як матеріальної, але найбільше
духовної. Християнин своїми діями може об`єднати вказані напрями, духовно
солідаризуючи.

Господь Бог, Який створив небо і землю, найкраще знає, як впорядкувати і наповнити
її життям і лише тоді, коли людина буде відкрита на дію Святого Духа, то не тільки її душа,
але й держава стане чистою, буде освячуватись.

Крім цього, коли людська душа буде також збагачуватися Божими (віра, надія, любов)
та моральними (мудрість, мужність, справедливість, стриманість) чеснотами, вона досконало
керуватиме діяльністю людини, державними чиновниками.

Душа не тільки дає життя людині,  але вона також дає їй характер,  бо вона властиво
становить людину.  І хоч душа невидима,  вона проявляється у наших почуттях та в цілому
тілі. Без душі немає життя.

Ось чому відповідальність людини за стан чистоти своєї душі, і в цілому -  мораль і
право в суспільстві належить до головних обов`язків особи, покликаної до відповідальної
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поведінки у всіх сферах її життєдіяльності, в т.ч. і державотворенні. Будучи відповідальною
перед Богом, вона даватиме відповідь за свою поведінку, наслідки своїх учинків не лише
перед своєю совістю, перед суспільством, але також в особливий спосіб перед Творцем Неба
і Землі.

У практиці поняття «духовний» та «духовність» мають декілька тлумачень і
використовуються в різних контекстах, але завжди забувається їх первинне, святе
походження –  від Святого Духа.  Таким чином,  духовна людина та,  яка вірить,  любить і
шукає Бога – Джерело добра.

Духовність – це стиль не тільки релігійного життя, а й моральна, правова культура
особи,  яка відповідає за свої вчинки перед собою,  ближнім,  суспільством,  а перш за все –
перед Богом. Духовна людина завжди готова послужити потребуючому, терплячому,
погордженому, скривдженому, убогому.  Піклування про людське суспільство Бог доручив
двом владам – церковній та державній, одну зробивши відповідальною за духовні справи,
іншу  - за земні. Церква і держава мають однакові витоки, бо обидві походять від Бога. Ось
чому весь природно-правовий устрій, внаслідок христоцентричності всього творіння,
пов`язаний з Ісусом Христом - Богочоловіком – другою Особою Пресвятої Трійці. Церква і
держава займаються тією самою людиною, її особистою природною і надприродною
гідністю.

Церква і держава творять цілісність –  спільноту.  З багатьох питань –  наприклад,
стосовно сімейного,  соціального,  інших –  сфери відповідальності держави і Церкви
переплітаються.  У їх вирішенні,  хоча й під різним кутом зору,  беруть участь і відчувають
власну відповідальність обидві сторони, а тому між ними повинен існувати впорядкований
зв`язок.

Правдиві права людини народжуються власне з її обов’язків перед Богом. Коли ж
держава відмовляє Богові, що є Боже, тоді обов’язково заперечує громадянам те, на що вони,
як люди, мають права. У цьому випадку держава руйнує основну мету своєї інституції та
заперечує в окремий спосіб підставу свого існування.

Громадянин, як християнин, повинен проявляти глибоку любов до свого народу,
зберігати його духовну спадщину. Він несе моральну відповідальність за державу у
виконанні обов’язків, як громадянина держави, неприйнятті перетворення її в знаряддя
різних політичних угрупувань; загальний добробут як на рівні місцевої громади, так і на
рівні регіону та всієї країни; захист власної країни від агресора; законослухняність, у тому
числі за неприйняття участі в корупційних діях, які є виявом зловживання державною
владою в корисливих цілях.

Таким чином,  сьогодні неможливо прогнозувати державотворчі процеси без
врахування духовного чинника, про що свідчить релігійно-історичний досвід України. Тому
християнська духовність і державотворення, їх взаємодія і доповнення – це основа
державотворчого процесу, адже кожен християнин, як вірний Церкви та член суспільства,
котрий належно виконує Божий Закон і закони держави, досягає гармонії у своїх стосунках із
Найвищим Законодавцем. Християнська духовність дає можливість зрозуміти, що зло у всій
його інтерпретації є чужим для людського буття та інституту держави зокрема. Увесь
державний порядок повинен засновуватися на Вічному Праві, тобто внутрішня потреба
кожної речі повинна засвідчувати про свою сутність, визначену Творцем.
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Галунька Н.І., Національний університет
«Львівська політехніка»

ХАРАКТЕРОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОСІБ
З РІЗНИМ РІВНЕМ СХИЛЬНОСТІ ДО БРЕХНІ

Схильність людини говорити неправду є вродженою захисною особливістю, і,
оскільки, воно присутнє у кожного то обґрунтоване еволюцією. Проте, деякі
психологічні дослідження показують, що частіше брешуть суб'єкти з низькою стійкістю до
стресу, підвищеною тривожністю, невротичністю, а також схильні до скоєння
антисоціальних вчинків. Рівень екстернальності також є чинником того, чи людина схильна
до брехні. Крім того, у екстерналів спостерігається більш виражена тенденція брехати, ніж у
інтерналів.  Відзначається різниця в змісті і частоті брехні у чоловіків і жінок.  У деяких
випадках стверджується, що не існує кореляції між рівнем інтелекту чи освіти і схильністю
до брехні, у деяких же - підкреслюється, що така різниця існує І. Крюгер.

Сьогодні, брехню як психологічний феномен вивчають і за кордоном (Пол Екман), і в
Росії (Віктор Знаків). На сьогоднішній день робота американського психолога, професора
психології Каліфорнійського університету в Сан-Франциско Пола Екман «Психологія
брехні» (Санкт-Петербург: Питер, 2000) є однією з книг, у якій досить повно представлені
всі напрацювання з цієї проблеми. Дана книга - результат багаторічних досліджень одного з
крупних фахівців у світі з даного питання. [3]

Окремі дослідження виявляють кореляції між брехливістю і акцентуацією характеру,
або соціальним статусом Г. Кляйнхоффер.  Брехня є контроверсійним явищем, з однієї
сторони приностить особисту користь а з іншої призводить до соціальних негараздів.
Важливість цієї проблеми очевидна: різні прояви брехні, обману, неправди
(маніпуляції, шахрайство) постійно виявляються в ситуаціях міжособистісного спілкування,
в соціальних і міжгрупових стосунках. [2] Це може призвести до посилення тенденцій
взаємної недовірливості в середовищі, в суспільстві. Існування брехні це певна неоднозначна
соціально-психологічна проблема, яка виявляється в ситуаціях міжособистісного
спілкування, в соціальних і міжгрупових стосунках. Це може призвести до посилення
тенденцій взаємної недовіри в середовищі, в суспільстві.[1] Мало приділяється уваги
розмежуванню різних видів брехні, мало порушена проблема співвідношення брехні з
різними характерологічними особливостями особистості, хоча саме вони впливають на ті чи
інші види брехні.[4]

Згідно з цим ми визначили мету дослідження : дослідити зв'язок характерологічних
особливостей та схильності до брехні.

Так, при проведені дослідження, щоб виявити чим корисна для студентів  така брехня,
було проведено діагностику за допомогою опитувальника «Види брехні» І. П. Шкуратова та
порівняти цей вид брехні з акцентуаціями характеру, оскільки кожна особистість має в
своєму характері певний набір акцентуацій, і якась з цих акцентуацій характеризується
найбільшою схильністю до брехні,  а якась найменшою,  тому було проведено дослідження
студентів,  щоб визначити вище назване явище.  за допомогою опитувальника «Типи
акцентуації характеру» А. Е. Личко.

Групу досліджуваних склали студенти у кількості 50 осіб, з яких 26 дівчат і 24 хлопці,
віком від 18 – 23 років. Дослідження проводилося добровільно, за згодою студентів.

За результатами дослідження першої методики (Див. Табл. 1) лише 4% досліджуваних
виявили схильність до надзвичайної чесності Цілком припустимо, що досліджувані мають
високу особистісну чесність і порядність, але згідно з даними автора частіше такий результат
говорить про навмисно спотворену відповідь, або вкрай невірну самооцінку.

У 88% досліджуваних виявлений оптимальний результат, що відповідає показникам
людини, не схильної до брехні. Можливо, досліджуваний і може трохи прикрасити себе чи
зовсім трохи збрехати, проте лише в межах допустимої етикою норми.

http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
http://ua-referat.com/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82
http://ua-referat.com/%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://ua-referat.com/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0
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http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
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Надзвичайно низький показник чесності, що перелічує такі характеристики як,
прикрашати себе, явна схильність до брехні, можливий низький соціальний інтелект, серед
досліджуваних не виявлено.

Таблиця 1.
Показники чесності у студентів

Показник чесності Середнє значення
1. Надзвичайно низький
2. Явний, проте значний
3. Середній
4. Надзвичайно високий

0%
88%
8%
4%

 За результатами дослідження другої методики, виявилося розмежування між мотивами
брехні та розподіл її на види (Див. Табл. 2).

Таблиця 2.
Види брехні студентів

Види брехні Середнє значення
1. Етикетна брехня
2. Брехня на благо
3. Брехня - фантазія
4. Брехня  - виправдання
5. Брехня  - замовчування
6. Брехня  - плітка
7. Брехня  - самопрезентація
8. Мотиви брехні

8,5
8,1
7,6
7,4
8,3
5,5
7,8
7,0

Найбільш поширена в результаті дослідження є етикетна брехня оскільки вона
здійснюється на основі загального договору про дотримання етикету, як наслідок найбільше
виражена у студентів середнє значення якої - 8,5.

Відзначилися з не меншим показником середнього значення – 8,1 студенти, які схильні
до брехні на благо, вони мотивовані приховувати  важливу інформацію від іншої особи через
побоювання, що ця інформація може негативно вплинути на здоров'я.

Також високий показник середнє значення якого становить – 8,3 це брехня
замовчування,  прояв якої полягає,  у спотворенням інформації студентами за рахунок
неповноти картини.

Здатні до брехні – фантазії студенти у кількості за середнім значенням –  7,6,  і як
наслідок їхня брехня не спрямована на заподіяння шкоди тому хто її чує, також така брехня
характерна студентам з демонстративним типом особистості, оскільки у них є жага бути у
центрі уваги і тому щоб бути лідером вони здатні пофантазувати, прибрехати, аби
залишитися на висоті.

Студенти,  які входять до числа більшості за показником брехня – самопрезентація
становлять середнє значення – 7,8, такий результат пояснюється тим, що вони здатні
прикрашати свій образ перед незнайомими або малознайомими людьми, щоб здатися
кращими та приховати свої недоліки. Можливо, це пов'язано з прагненням до
самоствердження,  формування свого соціального іміджу,  що може виражатися як у
підвищеній увазі до своєї зовнішності, так і в створюваних про себе легендах.

Найбільш тісно пов’язана з дією захисних механізмів особистості брехня – виправдання,
середнє значення якої в результаті дослідження становить – 7,4. Такі студенти, що входять в
число даної брехні схильні до виправдання себе заради пом’якшення покарання.

В результаті даної методики були відзначені студенти, які схильні до приписування
собі різних мотивів брехні середнє значення яких становить – 7,0, і це говорить про те, що
чим більше вони називають різні мотиви, тим більше вони мотивовані на спотворення
інформації.



Збірник тез ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції

55

Найменше середнє значення вийшло за показником брехня – плітка –  5,5,  і це
підтверджує, що таких студентів, які схильні передавати один одному погано перевірену
інформацію становить менша кількість, тому це є позитивний результат.

Отже,  виходячи з результатів,  можна зробити висновок,  що досліджувані схильні
говорити неправду в значних межах допустимої етикою норми. Проте, результати виявилися
позитивними оскільки не відзначилося жодного досліджуваного з надзвичайно низьким
показником чесності, а також виявився надзвичайно високий показник чесності. Здатність до
брехні є вродженою захисною особливістю особистості. Тому студенти, що брали участь у
дослідженні за даною методикою схильні до брехні, що правда кожен розмежувався по виду
брехні та її мотивації. Найбільш виражений, вид брехні договірної (етикетна брехня),
оскільки така брехня є достатньо поширена та нешкідлива і в принципі не вважається
брехнею, як такою. На противагу їй найменш виражена здатність до спотворення інформації
(брехня –  плітка),  і це може бути зумовлено тим,  що плітка є найбільш соціально
засуджувана форма брехні. Значно виражене бажання у студентів віддавати перевагу
приховуванню інформації від інших осіб задля збереження здоров'я, а також приховувати
свої недоліки за рахунок спотворення інформації. Приписування собі різних мотивів брехні,
підтверджується ти, що чим більше вони називають різні мотиви, тим більше студенти
мотивовані на спотворення інформації.

1 І. Вагін Психологія виживання в сучасній Росії, Москва, 2004. – 54 с.
2  П. Екман «Психологія брехні». -  Санкт-Петербург: 2001. – 150 с.
3 Ю.І. Холодний. - Москва: «Світ безпеки», 1998. – 96 с.
4 П.І. Юнацкевич, В. А. Кулагін, Психологія обману. Навчальний посібник для чесної людини. - СПб.: Фоліо-

Плюс, 2000. – 311с.

Галушко О.І., Бориспільська єпархія

КОНФЛІКТ ДЕЯКИХ СОЦІАЛЬНО-ЕТИЧНИХ ПАРАДИГМ В СУЧАСНОМУ
УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Події останніх років в Україні істотним чином вплинули на процеси усвідомлення
суспільством таких ґрунтовних цінностей як моральне благо, гідність, духовність. Стає
очевидним зіткнення в свідомості людей двох або й декількох моделей «правильного» або
«гідного»  життя.

Еволюція поглядів на природу морального блага тісно співвідноситься з нашим
усвідомленням себе як істот з внутрішнім виміром, тобто, носіів духовності.

Базові поняття суспільної моралі ґрунтуються на визначенні та прийнятті таких понять
як справедливість,  повага до інших,  благополуччя,  гідність,  співчуття і допомога ближнім.
Всі вони об’єднуються  (не зовсім визначеним у філософському контексті) поняттям
«духовності».

Але дотримання норм суспільної моралі вимагає поваги до життя,  цілісності та
благополуччя, навіть процвітання, інших членів суспільства.

Саме ці вимоги ми порушуємо, коли вбиваємо або калічимо інших, забираємо їхню
власність, наганяємо на них страх і позбавляємо спокою, чи, навіть, просто не допомагаємо
їм,  коли вони опиняються в скрутному становищі.  Ці вимоги визнавалися дійсними в усіх
людських суспільствах. Хоча обсяг і зміст цих вимог змінювався на протязі історичних епох,
та все ж основа їх лишалася незмінною.

Приймаючи ці поняття як базові, суспільство завжди в такий чи інший спосіб
обмежувало коло об’єктів, ( рамками роду, племені, соціального стану, чи кольору шкіри), на
яких розповсюджуються моральні зобов’язання.

Звичайно, культура та виховання можуть і зараз визначати межі відповідального
поняття «інший», але всі вони не формують саму базову реакцію, яка полягає у ствердженні
певної онтології людськості.

http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
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Обговорення будь-яких  моральних проблем неможливе без з’ясування того, що робить
людські істоти гідними поваги. Для цього в першу чергу необхідно пригадати, що означає
відчувати людське страждання, або що є нестерпного в несправедливості, чи згадати
відчуття благоговіння перед фактом людського життя.

Якщо в ранніх суспільствах межа, яка виділяла клас людей, гідних поваги, проводилась
досить вузько,  то в тих суспільствах,  які ми відносимо до вищих щаблів цивілізації,  такий
клас завжди включає весь людський рід.

До комплексу понять,  пов’язаних з почуттям поваги і обов’язків до інших,  розуміння
повноцінного життя, існує також група уявлень, пов’язаних з поняттям гідності. Гідність – це
характеристики, в термінах яких, ми бачимо себе як таких, що викликають (або не
викликають) довіру нашого оточення; це усвідомлення самого себе, як такого, що викликає
повагу.

Сучасне розуміння гідності включає в себе владу, відчуття панування над соціальним
простором, або ж у нашій захищеності від втручань влади, або у самодостатності, або в тому,
що інші шанують нас.  Крім того,  сюди входить відчуття себе як домовласника,  глави сім’ї,
робітника, що забезпечує своїх утриманців. Саме факт існування такого поняття як гідність
впливає на нашу поведінку в соціальному просторі і може набувати характеру поваги,
зневаги чи ганьби.

Кожне суспільство наділяє змістом ці поняття, структурує ці значення і таким чином
створює духовний   (в секулярному сенсі) смисл життя.

Почуття гідності впливає уявлення про те, як людина збирається прожити своє життя.
Тут уже постає питання, який різновид життя є гідний здійснення, або який різновид життя
допоможе мені реалізувати мої здібності, або – що становить багате і змістовне життя на
противагу життя, сповненому турбот про другорядні чи тривіальні речі. Суспільство висуває
певні моделі «правильного життя»,  «гідного життя», «доброчинного життя».

При цьому одна форма життя може вважатися повнішою, інший спосіб життя і почуття
– глибшими, певний стиль життя більш захоплюючим, вартим більшої поваги, певна вимога
– абсолютною, інша – відносною і т.ін.

Одним  із традиційних поглядів на доброчинне життя є етика Платона, який розглядав
добре життя людини, як досконале володіння собою, що полягає в пануванні розуму над
бажаннями. Християнська філософія також розуміє людське життя як перетворення волі.
Найвищим різновидом цієї етики сьогодні є ідеал альтруїзму. Справжня посвята себе іншим
або загальному благу викликає нашу пошану, а в деяких випадах навіть благоговіння.

Дві найдавніші  етичні структури,  що висувають  дві протилежні моделі «доброго
життя» виникли ще в стародавній Греції, їх різновиди в тій чи іншій формі є актуальними
для багатьох людей сучасності.

Перша з них виникла ще в архаїчні часи і оспівувалась Гомером. В основі її лежить
етика «військової» честі, героїзму, мужності, слави. Життя воїна, громадянина-бійця
вважається вищим, ніж суто приватне існування, присвячене мирним мистецтвам та
економічному добробуту. Вище життя відрізняється ореолом слави і краси, який його оточує,
принаймні для тих, хто мав у цьому житті блискучий успіх. Бути громадським діячем або
воїном – це бути, щонайменше кандидатом для слави. Бути готовим поставити на карту свій
спокій, добробут, навіть життя для слави – це ознака справжнього чоловіка.

Другу позицію відстоював Платон.  На його думку,  вище життя –  життя,  яким керує
розум, який прагне до гармонії космосу і душі. Аристотель  також надавав перевагу мирному
спокійному життю, вважаючи його основою, фундаментом  для суспільного розвитку і
процвітання, для розвитку мистецтв, філософії, пізнання світу.  Він вважав, що «добре
життя» полягає у спогляданні та громадській діяльності.

Модель, так званого, «звичайного життя», хоча воно не є незаперечним і часто виникає
у секуляризованій формі, стала однією з найвпливовіших ідей сучасної цивілізації.
Виробництво і репродукція, добробут, захищеність людини, її права – основні цінності цієї
системи.
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Етичні структури цих моделей існують паралельно і не вступають у протиріччя в
суспільній свідомості в мирні часи. Суспільство визнає цінності цих систем, залишаючи
героїзм та самопожертву як ідеали для епічної літератури, кіно та інших видів мистецтва.
Необхідність підтримання і формування таких ідеалів суспільство відчуває як особливу
потребу, бо їх зникнення стає загрозою для його життєздатності в певні історичні моменти.

Події останніх двох років в Україні наочно показали, як наше суспільство виявилось на
перших порах нездатним в повній мірі переключити свою свідомість на інші вимоги
дійсності. Етика героїзму, самопожертви заради спільного блага несподіваним чином
виявилась не просто актуальною, а життєво необхідною для суспільства. Для нас вражаючим
виявився сам факт здатності людей на героїзм.  Подвиг Небесної сотні вразив людей своєю
неочікуваною в мирні часи самовідданість.

Хоча громадяни  країни і до сьогодні  мають протилежні оцінки цього вчинку.  Існує
багато людей не розуміють навіть мотивації їхнього подвигу, бо вона не вписується в
психологію буденного мирного життя

Захищаючи свою модель «доброго життя», свою систему  цінностей, людина з
величезним трудом сприймає нові реалії життя, його інші вимоги.

Це потребує величезних зусиль і самої людини і суспільства в цілому.
Ми спостерігали, як на перших порах наша суспільство розділилося на дві групи – тих

хто хотів змін і був готовий пожертвувати своїм життям,  і тих,  хто не хотів ніяких змін,
звинувачуючи перших у радикалізмі. І тільки воєнна інтервенція допомогла багатьом
визначити свою позицію. Зрештою, складність ситуації полягає ще й в тому, що війна у нас
локальна. Ідеал героїзму, мужності і готовності до самопожертви знаходиться, начебто, на
периферії суспільної свідомості. Десь там хтось воює, гине, десь хтось страждає, ллється
кров, діти-сироти, біженці, інваліди. Все це жахливо, я можу поспівчувати і навіть чимось
допомогти. Головне – щоб це не порушило мого особистого спокою, мого звичного життя,
моєї свободи.

Люди готові захищати свій звичний спосіб життя від того трагічного і безжалісного, що
вривається в їхнє життя. Але війна це саме та обставина, яка змушує нас міняти і визначати
цілі і смисли життя.

Важкий і болючий процес переосмислення цінностей в суспільстві, формування нових
етичних і смислових структур , саме тут для їх примирення в  нагоді можуть стати
загальнолюдські цінності – милосердя, співчуття, благодійність.

Очевидно, що завжди поряд будуть існувати прихильники однієї та іншої моделі, але в
періоди війн та соціальних потрясінь на передній план виступають ідеали героїки та
самопожертви, які культивуються не тільки в мистецтві, а здійснюються на практиці і
високо оцінюються в людській свідомості.

Християнська ідея покладання свого життя за життя ближнього –  як ідеал між-
людських стосунків, незалежно від віри, раси, національності, має своє втілення не тільки на
полі бою,  але і в повсякденному житті.  Маємо в країні три мільйони інвалідів,  з них – біля
трьохсот тисяч інваліди АТО. Кожна людина має вибір – не можеш воювати, не можеш
матеріально допомогти вдовам і сиротам – допоможи словом, увагою, визнанням заслуг і
гідності тих  воїнів, що повернулися з війни і не можуть знайти свого місця в житті.

Важливим є також артикуляція смислів, розуміння своєї позиції, визначення структури
життєвих цінностей кожним членом суспільства. І в цьому розумінні за ці два роки ми  вже
пройшли не просто великий шлях, а, можна сказати, якісний стрибок, як національної, так і
громадянської самоідентифікації.

1. Лосев А. История античой философии. /М.;ЧеРо, 1998
2. Корчан І.М. Етичні проблеми сучасності /htt://essuir.sumdu.ua/handle
3. Чарльз Т. Неминучі структури значень. /  Дух і літера, К, 2003
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СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ФОРМУВАННЯ
РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЧАСУ

У МЕХАНІЗМІ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ

Радикальні зміни суспільно-державного укладу та глобалізаційні тенденції, що
відбуваються на сучасному етапі розвитку і прогресивності України, зумовлюють
необхідність виникнення та розширення малого і середнього підприємництва, котрі повинні
взаємодіяти кластерами. В цьому контексті покращення механізмів управління людськими
ресурсами (посередництвом раціонального використання часу, зокрема), посідає виняткове
становище. Адже, створення оптимальних умов для реалізації фізичного та інтелектуального
потенціалу співробітників організації, сприяє зростанню її результативності.

Управління людськими ресурсами (персоналом) – підвищення продуктивності за
допомогою створення сприятливих умов для діяльності співробітників організації. Для
досягнення цілей організації необхідне оптимальне використання ресурсів співробітників і
чинників виробничого середовища [2, с.559].

Належний результат роботи установи визначається, головним чином, особистостями
працівників, які її формують. Однією із базових характеристик ефективного працівника є
«компетентність в часі» – така оцінка і прогнозування перебування свого «Я» в часовій
дійсності, завдяки якій уможливлюється успішна життєтворчість та сприятливе інтегрування
особистості в суспільство, та передбачає високого рівня розвитку соціальної та
психологічної зрілості.

Засоби здійснення взаємозв’язку суб’єкта зі світом, його поточна орієнтація,
ґрунтуються на процесі сприйняття часу – відображенні об'єктивної тривалості, швидкості та
послідовності явищ реальності. Завдяки сприйманню часу відображаються зміни, що
відбуваються в навколишньому світі [2,  с.84].  Б.Г.  Ананьєв указував на те,  що суб'єктивна
картина життєвого шляху в самосвідомості людини завжди будується відповідно до
індивідуального та соціального розвитку [1, с.128]. Тобто, у формуванні відношення людини
до феномену часу приймають участь його індивідуальні особливості, а також, особливості
соціуму, культури, історичного часу.

Оскільки в основі сприйняття часу – особливості безумовних вегетативних процесів, то
особливості сприйняття часових модусів залежать від особливостей темпераменту.
Формування раціонального використання часу працівником уможливлюється за наявності:
психофізіологічної компоненти структури особистості, яка визначає силу нервової системи;
володіння здатністю легко переключатися з одного предмету діяльності на інший, швидко
переходити із одних способів мислення на інші; прагнення до різноманітності форм
предметної діяльності; швидке виконання окремих операцій; відсутність передумов до
переживання психічних станів, які викликані невдачею у задоволені потреб та бажань.

Детальніше розглянемо особистісні властивості, які надають конструктивного або
деструктивного впливу на функціонування психологічних механізмів часової регуляції
діяльності.

Кожна людина діє у відповідності зі своїми можливостями і особливостями,  зі своїм
досвідом, і формує оптимальний для неї темп реалізації розумової і моторної активності.
Рут Міншулл зазначає, що постійне гальмування, або й недопущення завершення процесу
справ являється однією із характеристик пригнічуючої особистості – людини, яка має намір
вносити у психологічне благополуччя колективу дезорганізуючі впливи, оскільки впевнена,
що повинна пригнічувати інших для того, щоб мати змогу функціонувати у соціумі (нею
керує глибинний страх) [4]. Такі суб’єкти нераціонально використовують час не через
особливості перебігу їх психофізіологічних реакцій, а з причини внутрішньої афективної
орієнтації.



Збірник тез ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції

59

На висновок про те, що тривалість дії визначається як часовий параметр установки
також звертає увагу Віктор Плохіх. Згідно даних вченого, завдяки свідомому та
підсвідомому контролю за тривалістю дій, суб’єкт може оперативно перебудовувати систему
діяльності, у зв’язку зі специфікою цілі і конкретними умовами її досягнення. В системі
регуляції діяльності основна функція цілі –  це системність.  Часова формація цілі,  із
притаманною їй змістовною стороною, приймається як визначене особистістю в
антиципаційному процесі цілісне утворення, яке об’єднує часові можливості майбутнього,
теперішнього і минулого. Часовий параметр цілі діяльності – позиціонована у майбутньому
точка відліку можливої тривалості виконання дій. Часовий компонент цілі встановлює
обмеження на вибір конкретного способу діяльності і задає критерії оцінки тривалості дій,
які суб’єкт послідовно реалізує. На рівні свідомості часовий компонент цілі діяльності – це
вербально установлені у майбутньому відмітки-значення часу. Суб’єкт повинен відповідно з
ціллю, наявними у нього засобами та умовами достатньо чітко встановлювати послідовність
свідомого контролю показників часу і втримувати цю послідовність вже на основі реалізації
процесів антиципації на неусвідомлених рівнях організації активності – психофізіологічних
механізмах контролю часу. Таким чином, часовий параметр цілі діяльності – наростання
потреби у часовій інформації, що свідчить про зміни в організації дій, і вимагає від
особистості високого рівня самоконтролю [3, с.208].

Як вже було зазначено, ефективність роботи підприємства безпосередньо залежить від
оточення співробітників. Продуктивність організації обумовлена не лише вчасною
реалізацією, але й, особливостями постановки раціональних цілей і способів дій. Здорова
особистість має продуманий намір дій та володіє здатністю до заміни мети, відповідно до
нових умов ситуації.  У той час,  як пригнічуюча –  переслідує хибні цілі,  чинить опір їх
перетворенню на конструктивні,  такі,  які відповідають сьогочасним потребам [4].
Своєрідність та механізми трансформації цілі в послідовних часових відрізках представлені в
концепції мислення як прогнозування, запропонованої О.В. Брушлінським. Згідно поглядів
вченого, синтез значимої інформації, який відбувається в процесі передбачення очікуваного
результату, чергується, або супроводжується із перевіркою рівня вірності прогнозу, завдяки
розгляду передумов цілепокладання на основі оцінок відповідності поточних умов,
досягнутих і запланованих результатів. Якщо суб’єкт зауважує невідповідність очікуваних
результатів із отриманими, то може змінюватись не лише спосіб виконання дій, а й сама ціль.
При чому, зміна цілей відбувається за допомогою поза раціонального чуття, що здійснюється
вже на оновленому інформаційному базисі [3, с.191].

Отже, соціально-психологічними детермінантами формування раціонального
використання часу у механізмі управління людськими ресурсами є: психофізіологічна
компонента структури особистості, яка визначає силу нервової системи; особистісні
особливості внутрішньої афективної орієнтації (установки), які реалізуються через високий
рівень самоконтролю часового простору (здатність достатньо чітко встановлювати
послідовність свідомого контролю показників часу і втримувати цю послідовність вже на
основі неусвідомлених рівнях організації активності), та через тенденцію до постановки і
реалізації раціональних цілей і способів дій (інтегрує в собі здатність до заміни мети,
відповідно до умов ситуації, які відповідають сьогочасним потребам).
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Гінайло О.І., Національний університет «Львівська
політехніка»

ФІЛОСОФІЯ ПОДВИГУ ГЕРОЇВ НЕБЕСНОЇ СОТНІ

Це дивляться з темних небес загиблі поети й герої
– всі ті, хто так вірив у світле майбутнє твоє.

С.Фоменко

Їх назвали Небесною сотнею –  українців,  які загинули в Києві на Майдані,  вулицях
Грушевського та Інститутській. Гинули за честь, за волю, за право бути Українцем і за свою
Батьківщину.

Героїв Небесної сотні, як і сотні тисяч учасників Майдану об’єднало прагнення
правди. Правди – як природного єднання істини та справедливості. Заради майбутнього для
оновленої, кращої України вони віддали своє тіло і своє життя.

Актуальність.  Війна,  чи не найбільший кошмар,  який можуть створити люди,
увійшла в наше життя,  сколихнувши усі його сфери.  І усі ми досвідчуємо,  що війна має
великий вплив на психологічне життя людини. Бути учасником чи то навіть свідком війни
може призвести до того, що лишаться невидимі рани на психічному стані людини, зокрема у
формі посттравматичного стресового розладу. Втім, війна, як і  будь-яка кризова подія, може
мобілізувати наші внутрішні й зовнішні ресурси,  щоб захистити нас,  і щоб дати силу
захистити інших, вона може сприяти  внутрішньому зростанню людини і єдності громади –
як будь-яка криза, вона може мати різні наслідки – і великою мірою ці наслідки
залежатимуть від того,  що можемо протиставити їй,  тобто наші психологічні,  соціальні,
духовні ресурси.

Дана тема насправді ще не є розкритою та дослідженою. Серед поодиноких
публікацій заслуговує уваги праця Ірини Грабовської «Єврореволюція як революція гідності
в контексті цивілізаційної проблематики», у якій говориться про те, що «з повним правом
можна стверджувати, що у сфері масової свідомості та морально-етичних засад життя
української спільноти відбулися справді революційні зміни…. серйозний поворот у масовій
свідомості українських громадян, котрим набридло жити у корумпованій, анти правовій
державі, де права людини в  їх загально цивілізаційному вимірі не мали ніякого значення.»

Аскольд Лозинський у своїй статті «Революція гідності»  зазначає:  «Насправді,  як
з'ясувалося, ця революція за людську та національну гідність. Це слово повторювалося знову
і знову.  Ймовірно,  що для різних верств українського суспільства і,  можливо,  навіть
індивідуума це означає щось своє. Гідність означає жити як європеєць. Це означає
позбавитися від Російського гноблення. Та,найголовніше, це про національну гордість.»

Бережнюк Наталя у статті «Рік після Майдану гідності: боротьба за незалежність
триває» говорить про те, що  «За рік нам не вдалось подолати корупцію і відучитися давати і
брати хабарі, досі незавершені люстраційні процеси, ми так і не повірили судам і міліції, які
ще треба шерстити і шерстити. Але ми не маємо права забути, якою ціною нам дістався шанс
збудувати нову Україну. А значить, треба зібрати всю мужність і витримку, аби не опустити
руки і нарешті здобути незалежність,  шлях до якої,  на жаль,  рясно политий кров’ю наших
героїв.»

Предстоятель УГКЦ блаженніший Святослав відзначив, що, переживаючи першу
річницю перемоги Революції гідності, різні люди бачать у цій річниці різний зміст, тому,
можливо, цей день будуть і по-різному називати. «Хтось згадуватиме жертв Майдану, хтось
говоритиме про розстріл Майдану… А ми, християни, розуміємо тут щось набагато глибше.
Ми говоримо про пасхальну жертву Небесної сотні».

Глава Церкви зазначив: аби збагнути, що розуміє християнське серце, коли говорить
про пасхальну жертву,  варто поглянути на пасхальну жертву Спасителя Ісуса Христа.  «Що
бачили й розуміли свідки цієї події? Хтось бачив екзекуцію злочинця, якого було засуджено
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тогочасною римської владою з подачі синедріону. Хтось бачив трагедію смерті праведника.
Але насправді це була пасхальна жертва. Син Божий приніс себе в жертву за спасіння світу.
У цій жертві все людство отримало вічне життя. Смерть Спасителя на хресті стала початком
воскресіння, перемоги життя над смертю, мандрівкою людства від темряви до світла і від
землі до небес», – вважає Предстоятель Церкви.

«Тож ми, християни, – продовжив він, – коли говоримо про річницю пасхальної
жертви Небесної сотні, бачимо тут добровільну жертву віддання власного життя за краще
майбутнє рідного народу. Тому ця жертва стала початком переміни. І ми сьогодні справді з
перспективи року бачимо, як Україна почала змінюватися. У болях народжується нове
суспільство, нова держава. Усвідомлюється вартість бути свобідною людиною».

«Ця свята кров Героїв Небесної сотні окропила волю України. Вона є нашим скарбом.
Є моментом звільнення.  Моментом переходу від рабства до свободи.  Тому ця жертва є
початком життя. Смерть, яка є животворящою», – наголосив глава УГКЦ.

Ісус Христос каже: якщо зернятко не вмре, то не принесе плоду, а якщо вмре, тоді
постане нове життя. «Ми, християни, сьогодні згадуємо річницю пасхальної жертви, яка дає і
дасть плоди, котрі вповні ми зможемо оцінити лише з перспективи часу. Історія нової
України щораз глибше розкриватиме зміст пасхальної жертви Революції гідності», – вважає
блаженніший Святослав.

Є п’ять головних висновків, які можна зробити з Революції Гідності:
1. Народ України здатний до самоорганізації і це є його традиційна форма

регулювання суспільних відносин, що присутня на рівні підсвідомості.
2. Саме здатність до самоорганізації дала змогу вижити під час Революції тоді, коли

політичні лідери кидали український народ.
3. Середній рівень IQ українського народу значно вищий, ніж середні розумові

здібності більшої частини теперішніх так званих народних депутатів, котрі є дуже далекими
від потреб та інтересів народу.

4.  Народ виступив за зміну Системи брехні,  шахрайства,  імітації демократії,  тоді як
отримав лише зміну одних недолугих політиків на інших, котрі прагнуть зберегти Систему.

5. Здолати корупцію, провести люстрацію, забезпечити економічний розвиток
можливо лише тоді,  коли буде встановлено реальний контроль народу за керівництвом,  а
політик виконуватиме лише роль слуги.

Мільйони українців віддали свої життя за власну націю і державу.  Захисники нашої
Вітчизни поклали душу і тіло на вівтар свободи своєї країни і ми про це повинні завжди
пам’ятати. Нас убивали, нищили голодоморами, вивозили до Сибіру, саджали по тюрмах.
Але українська нація – нескорена і вільна! Зараз розпочинається відлік новітньої історії
України. Небесна сотня виконала свою земну місію. Тепер наша черга.

СЛАВА УКРАЇНІ!
СЛАВА ГЕРОЯМ!

УКРАЇНА – ЦЕ НА ВСЕ ЖИТТЯ!
УКРАЇНА – ПОНАД УСЕ!

Гончаренко Є.М., Національний університет
«Львівська політехніка»

РОЗВИТОК ДУХОВНОСТІ ОСОБИСТОСТІ
У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

Глибокі зміни в системі вищої освіти в Україні зумовлюють необхідність суттєвого
удосконалення системи професійної підготовки. Сьогодні нашій країні потрібні не просто
фахівці високого класу, а особистості з багатим духовним світом, зі світоглядними та
громадськими якостями, здатні до усвідомлення себе як частини суспільства, готові діяти на
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його благо та відповідати за свої дії.  Це важливо,  оскільки ці люди створюють теорію,
розробляють методологію, вони є рушійною силою розвитку культури суспільства. В умовах
зростання бездуховності в усіх сферах суспільного життя саме такі професіонали спроможні
долати численні труднощі, кризи, конфлікти, сприяти переорієнтації суспільного розвитку на
необхідні сьогодні антропоцентричні засади. Це зумовлює актуальність освітнього завдання
щодо забезпечення духовного розвитку студентів  ̶ майбутніх суб'єктів трудової діяльності.

Духовний розвиток особистості є предметом досліджень у галузі педагогіки і
психології (І. Бех, Ж. Маценко, Ж. Юзвак, Н.І. Жигайло, С.Д. Максименко, М.Й.
Боришевський тощо). Нині учені зосереджують свою увагу на різних аспектах феномена
духовності та можливостях його формування. Так, М. Боришевський зазначає, що духовність
- це багатовимірна система, складовими якої є утворення в структурі свідомості та
самосвідомості особистості, де віддзеркалюються її найактуальніші потреби, інтереси,
погляди, ставлення до оточуючої дійсності, до інших людей, до себе самої, що стали
суб'єктивно значущими регуляторами активності. Одиницею виміру духовності вчений
вважає ціннісні орієнтації. [2] У працях І.Зязюна та С. Гончаренка проаналізовано моральні
та етичні сторони духовності. О. Сухомлинська обґрунтувала тезу щодо ролі духовних
цінностей як основи формування ядра духовності. Визначаючи роль духовності у розвитку
особистості, Б. Братусь вказує, що вона додає сенс життю людини, адже в ній індивід черпає
відповіді на екзистенціальні проблеми, котрі хвилюють його: про сенс життя, про критерії
добра і зла, істини і обману[8].

 Незважаючи на посилення наукового інтересу до означеної проблеми, недостатньо
розробленим є питання духовного розвитку студентської молоді.  В межах цієї статті
бачиться доцільним здійснити огляд поглядів на феномен духовності особистості, визначити
оптимальні педагогічні підходи до розв'язання питання духовного розвитку особистості
майбутнього фахівця у ході навчально-виховного процесу у вищому навчальному закладі.

Поняття «духовність» завжди мало у філософії та психології  важливе значення, і
відіграє визначну роль у ключових проблемах: людина, її місце й призначення у світі, зміст її
буття, культура, суспільне життя.  Духовність не є чиста релігійність, чи емоційне
піднесення духу, або інтелектуальність і урегульованість поведінки на цих засадах.
Духовною є будь-яка діяльність, яка веде людину вперед у напрямку певної форми розвитку:
емоційного, інтуїтивного, соціального.

Духовність можна трактувати як складний багатоструктурний феномен, який
характеризує внутрішній світ індивіда та виявляє себе через моральність, збереження
чистого сумління, відповідальність, служіння людям через добродіяння у стосунках.
Відповідна сфера формування особистості, безсумнівно, є важливим чинником у формуванні
особистості загалом. Адже в основі духовного виховання лежить цілеспрямований розвиток
прагнення людини до найвищих загальнолюдських і національних цінностей [3, с.158].

 Духовність ̶  це внутрішній світ людини, зв’язок людини з релігією. Духовність ̶  це
те, що відрізняє людину, що властиве лише їй одній.  У своїх проявах духовності особистість
завжди залишається індивідуальністю, здатною на вибір власних життєвих цілей, реалізація
яких забезпечує відчуття повноцінності самоздійснення, самореалізації як найважливішої
соціально-психологічної потреби.

Духовність  ̶ це моральна сила, яка дозволяє не приєднуватися до натовпу, який
продається за кращий шмат, дозволяє собі брати хабарі, дивиться на світ через «дірку у своїй
кишені». Духовній людині не вистачає повітря у світі, де руйнується все   і краса, і почуття.
Але вона знаходить у собі силу жити й любити цей світ. Духовна людина ̶  це та людина, яка
покладається в своїх думках і вчинках на закони християнської моралі.

На думку Н.  І.  Жигайло,  духовність ̶  це складний психічний феномен, вияв
внутрішнього світу особистості; інформаційно-енергетична структура особистості, насичена
символами, якими вона володіє [7, с.18].

В українському педагогічному словнику, духовність визначається як «індивідуальна
вираженість у системі мотивів особистості двох фундаментальних потреб: ідеальної потреби
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пізнання й соціальної потреби жити, «діяти для інших» [4, с. 49]. З категорією «духовність»
співвідноситься потреба пізнання світу, себе, сенсу і призначення свого життя. Людина
духовна тією мірою, якою вона замислюється над цими питаннями і прагне отримати на них
відповідь. Формування духовних потреб особистості є найважливішим завданням виховання.

Духовному світові особистості, що формується, надавав великого значення
В. А. Сухомлинський. Він розглядав формування духовного світу людини в тісному зв’язку
як із його розумовим, так і з моральним та естетичним розвитком. Видатний педагог писав:
«Сфера духовного життя людини ̶  це розвиток, формування і задоволення його моральності,
інтелектуальних і естетичних запитів й інтересів у процесі активної діяльності. Джерелом
духовного світу людини є матеріальний світ, об’єктивна дійсність і особливо такі важливі її
сфери, як громадське життя людини, його соціальний і моральний досвід»[9, с.320].

Взагалі, духовно багатою людиною вважають людину, яка живе в гармонії із собою і
світом, в якої сформовані духовні цінності, тобто, ті якості і риси, життєві установки, що
існують для кожної людини, що становлять її ідеал.

На думку професора І. Д. Беха, духовно-моральні цінності виступають адекватним
індикатором розвинутої особистості, за допомогою яких вона визначається. Більш того,
особистість володіє цими цінностями, як особистими якостями. При цьому важливо, щоб
рівень володіння ними був таким, щоб міг допомогти використанню їх у реальній
життєдіяльності [1, с.67].

Оволодіння студентською молоддю духовною культурою,  формування у студентів
духовних цінностей, підносить свідомість особистості на вищий щабель, наповнюють життя
й діяльність високими громадськими цілями. Духовність зміцнює єдність усього суспільства,
забезпечує подолання труднощів на шляху його розвитку.

Духовно-моральне виховання молоді ̶  це водночас велика відповідальність і джерело
зміцнення нації. Духовно-моральний потенціал складають загальнолюдські та християнські
цінності, моральні норми, які є регуляторами взаємовідносин у суспільстві. Тому, виховання
у вищій школі повинно опиратися на дані цінності, керуватися ними у процесі здійснення
впливу на формування особистості студентів[5].

Мета формування духовності ̶ це виховання в молоді високих інтелектуально-
моральних інтересів і запитів, ціннісних поглядів, орієнтацій та переконань; створення таких
умов, які сприяли б розвитку моральної активності студентства; формування моральної
спрямованості її психічної діяльності, духовності потягів, інтересів, поглядів, думок,
переконань.

Кількість цінностей обмежена для сприймання особистістю, а внутрішній світ людини
своєрідний і багатий, отже, мета педагогічного впливу полягає у прилученні молоді до тих
християнських цінностей, які мають універсальне гуманістичне значення, абсолютний
характер і, що найважливіше для виховання, - позитивну спрямованість.

Духовна людина завжди живе за законами Істини, Добра і Краси. Критерієм для
оцінювання моральності та духовності людини є десять заповідей Закону Божого. У Книзі
Життя ̶  Біблії,  що є словом Самого Бога до людини,  викладено зміст духовних цінностей.
Це  ̶  християнські чесноти: покора, щедрість, цнотливість доброзичливість, поміркованість,
лагідність, працьовитість. Духовні цінності зумовлюють усі інші цінності і людини, і
суспільства.  Головні якості духовної людини:  любов,  радість,  спокій,  терплячість,  доброта,
милосердя, віра, стриманість.

Завдання, які постають перед вищої школою в питанні формування духовності мають
бути наступними:

· пробудження в особи бажання бути моральною;
· розгляд християнських цінностей як основи розвитку суспільне значущих рис і

якостей особистості;
· формування в молоді моральної свідомості на основі організації моральних

стосунків студентів через їх включення в стихійну або спеціально організовану діяльність;
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· формування в студентів розуміння й особистісного ставлення до сутнісних
питань про сенс і мету життя людини;

· формування моральної культури, толерантного ставлення до інших культур і
традицій;

· розвиток чеснот і позитивних моральних якостей особи, спонукання до
самовдосконалення;

· підтримка здібностей, культурної творчості, спрямованої на особистісний
саморозвиток, оскільки духовність робить особистість творчою та цікавою для інших.

· психологічна підготовка молоді до сімейного життя; прищеплення морально
чистих, гуманних, доброзичливих взаємовідносин, побудованих на взаємоповазі та
відповідальності юнаків та дівчат тощо[8].

В процесі формування духовності засобами моральних християнських цінностей
доцільно широко використовувати через посередній виховний вплив педагога на студентів
настанови, нагадування, переконання, пораду, похвалу (схвалення), оцінювання, як виховні
впливи і спонуки (за П. Юркевичем).

Серед методів і форм духовного формування одне з провідних місць належить
активним формам і методам (ситуаційно-рольові ігри, соціограми, метод аналізу соціальних
ситуацій з морально-етичним характером,  тощо),  які дають студентам можливість
предметно,  безпосередньо й емоційно бути в ситуації морального вибору та морального
пошуку. Крім цих методів доцільно використовувати й традиційні ̶  бесіди, лекції, семінари,
роботи з книгою тощо.

Результативність застосування інтегрованого підходу, різноманітних виховних форм,
методів і впливів великою мірою залежить від того, наскільки вони відповідатимуть
індивідуальним і віковим особливостям студентів, задовольнятимуть їхні духовні потреби,
викликатимуть відповідну мотивацію і стимулюватимуть саморозвиток і самовиховання
особи, спонукатимуть до морального удосконалення.

   Розвиток духовності полягає в процесі позитивних якісних та кількісних змін,
досягнення цілісності та гармонії всіх її структурних характеристик. Духовний розвиток
уявляється як шлях від знання до розуміння, від емоцій до співчуття, від сприймання до
творчості,  від егоцентризму до гуманізму.  Сама сутність процесу духовного розвитку
полягає в русі до органічної єдності таких духовних категорій, як добро, істина, краса. Цей
процес може бути інтерпретований як різновид творчої діяльності, оскільки він є
індивідуальним шляхом пізнання людиною своєї справжньої природи, відкриття власних
можливостей та їх реалізації [2].

Становлення духовності, духовне самовдосконалення особистості ̶ процес, який
нерозривно пов'язаний з розвитком та саморозвитком. Це ̶  складна, напружена діяльність,
спрямована на позитивну зміну себе: своїх думок, почуттів, вчинків, на розвиток своїх
здібностей, можливостей, на позитивні зміни навколишнього середовища, на подолання
буденності, на оволодіння вищим сенсом людського життя. Зрозуміло, що початок і
продовження цієї складної внутрішньої роботи великою мірою залежить від таланту
наставника, педагога, його мудрості, людяності, його відповідальності за долю вихованця.

  Отже, особистісно-зорієнтоване виховання, ідеї гуманізації та демократизації
навчання як основні проблеми перебудови сучасної освіти докорінно змінюють організацію і
здійснення навчально-виховного процесу у вищій школі. Професійна школа виходить
сьогодні на новий рубіж у пошуках ефективних технологій виховання.  З-поміж багатьох
напрямів перебудови системи освіти в Україні, особлива роль має належати вихованню у
молоді духовності: якими видатними не були б успіхи в освіті учнів, студентів, в оволодінні
ними найскладнішими видами інформації, ми ніколи не осягнемо найважливішої мети:
виховання особистості-громадянина ̶  якщо постійно, на всіх вікових етапах становлення та
розвитку особистості дитини, безперервного процесу її соціалізації не дбатимемо про
оволодіння нею системою духовних цінностей, а, отже, духовністю загалом.
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   Без врахування цієї доленосної обставини важко навіть уявити процес розвитку
особистості, якому притаманна гуманістична спрямованість. У зв'язку з цим, мабуть,
доцільно згадати наповнену глибоким сенсом думку видатного українського філософа
Григорія Сковороди про те, що нічого втішного нема у тому, коли людина оволоділа
багатьма науками, та не має доброго серця.
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Гнатко М.М., Національний університет
“Львівська політехніка”

ПРОБЛЕМА ЕТНО-НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ
ГРОМАДЯН СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ

Будь-яке сучасне суспільство,  і українське в цьому сенсі не виняток,  для повноцінного
довготривалого функціонування потребує певного рівня згуртованості, консолідованості,
інтегрованості на відповідних засадах, зокрема, психосоціальних, тієї людності, яка
витворює це суспільство. Однією з таких визначальних засад, що має не лише
психосоціальний вимір, але передовсім його, є спільна ідентифікація, спільне ототожнення з
чимось (кимось) значущим, вагомим, стабільно і перспективно існуючим. Це можуть бути:
спільні вірування, насамперед, релігійні (релігійно-конфесійна ідентифікація), позитивне
усвідомлення спільної приналежності до громадянства відповідної держави (громадянська
ідентифікація), аналогічне усвідомлення відповідними особами себе як невід’ємних
учасників територіальної громади (територіальна ідентифікація) тощо. Серед цих соціальних
ідентифікацій чільне місце посідає етно-національна ідентифікація, тобто, ототожнення
певного кола людей (соціальної групи,  спільноти,  людської спільності)  з одного боку,  з
певним етносом,  з іншого –  з певною нацією.  Чільність саме цієї соціальної ідентифікації
зумовлюється тим, що тяглість буття етносу в людській історії (враховуючи всі етапи
етногенезу, починаючи від існування окремішних родів і по сьогодні) порівнянна з
існуванням бістатевої структури людства, і значно переважає всі інші спільнотні
ідентифікаційні аспекти буття людства, включаючи територіальні і конфесійно-релігійні.

В чому ж полягає проблемність етно-національної ідентифікації особи в сучасному
суспільстві?

Перший аспект такої проблемності зводиться до того, що приналежість конкретної
людини до певного етносу і до певної нації може не співпадати. Приміром, етнічний курд
може тривалий час проживати в сучасній Німеччині, бути її громадянином і відповідати всім
вимогам до особи, що має підстави відносити себе до сучасної німецької нації («визнання»

http://osvita.ua/vnz/reports/culture/10603/
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німецької Конституції, знання німецької мови і т.д., і т.п.). Для цієї людини в особистісному і
психосоціальному сенсі постає важливе питання: хто ж вона – курд чи німець? Що для неї
ближче,  рідніше,  вагоміше,  значущіше?  А можливо  щось одне в цій дилемі є ріднішим,  а
щось інше – вагомішим?

Другий такого роду аспект полягає у складнощах в етно-національній ідентифікації, коли
людина має різноетнічних батьків і перед нею постає своя дилема: хто ж вона – ескімос чи
папуас?

Ще один вагомий аспект цієї проблемності – це радикально виражений негативізм щодо
свого етносу або ж «своєї» нації. Тобто, людина може гостро заперечно сприймати і
нівеляційно оцінювати власну приналежність до об’єктивно свого етносу чи формально
«своєї» нації і прагнути послідовно ігнорувати й відкидати цю приналежність (а то й обидві
їх разом).

Проблемність етно-національної ідентифікації не зводиться цілковито до зазначених
аспектів, але навіть їх достатньо, щоб упевнитися у її очевидній наявності.

Міра вираженості цієї проблемності у різних сучасних країнах є, звісно, різною, що ж до
нашої країни – України, то в ній ця проблемність виражена дуже яскраво і глибоко в силу
багатьох причин: історичних, географічних, геополітичних тощо, але ми зараз коротко,
тезово, зупинимося лише на основних її складових.

1. Найбільш проблемною є національна компонента української ідентифікації, оскільки
сучасна українська нація перебуває у процесі формування і процес цей є, в силу багатьох
причин, дуже складним, болісним і не надто ефективним.

2. Вагомою проблемою національної ідентифікації в Україні є низький рівень
привабливості сучасної української держави, яка багатьма мешканцями України
сприймається через призму олігархізованого правлячого політичного класу і тотально
корумпованого державного апарату.

3. Ще одна проблема національної ідентифікації в сучасній Україні – відсутність
домінантного україноцентричного інформаційного простору з належним превалюванням
якісного українськомовного інформаційного продукту україноцентричної орієнтації над всім
іншим масивом такого продукту, що кардинально знижує (якщо не блокує зовсім) тенденцію
неетнічних українців – громадян України ідентифікувати себе з українською нацією (в
чомусь – на противагу їх ідентифікації зі своїм етносом).

4. Певною проблемою в етно-національній ідентифікації мешканців сучасної України є
стійке «полі-ідентифікаційне» поле співставних вагомих ідентифікаційних орієнтацій в
українському загальносуспільному просторі: наявність, поруч з українською орієнтацією,
російсько-радянської (яку в соціальних інтернет-мережах охрестили «ордо-совковою») та
космополітично-інтернаціоналістською (охрещеною там же «ліберасто-ковбасною»);
колосальний тиск двох зазначених неукраїнських ідентифікаційних орієнтацій тотально
обтяжує українську національну орієнтацію.

5. Серйозну проблему для адекватного розгортання позитивних тенденцій у ході
сучасної української національної ідентифікації в Україні витворюють загальносвітові
глобалізаційні процеси, що несуть у собі величезну загрозу етно-національній
структурованості загальнолюдської спільноти, а з нею – і перспективі повноцінного
існування людства як такого; вони деструктивно штовхають мешканців України від
української національної ідентифікації до уніфікаційно-деградаційної ідентифікації
«всєчєлавєкав».

6. Помітною проблемою в аналізованому ракурсі є суперечливість в національній
ідентифікації, з одного боку, та в етнічній ідентифікації – з іншого, тих мешканців України,
які мають неукраїнське етнічне походження,  але прагнуть бути (чи вже є)  громадянами
України; у багатьох випадках гармонійного поєднання цих ідентифікацій не відбувається.

7. Окремий аспект аналізованої проблемності – різноетнічні сім’ї українських громадян,
у яких етно-національна ідентифікація містить внутрішню конфліктність.
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8. Стан неоголошеної війни між Україною і Ерефією (РФ),  що має місце в сучасній
Україні, теж накладає свій «проблематизуючий» відбиток на процеси етно-національної
ідентифікації в нашій країні, що виявляється у відторгненні української національної
ідентифікації частиною громадян України, що усвідомлюють (переживають, відчувають…)
свою близькість до «руцкага міра».

9. Щодо проблемності української етнічної ідентифікації у середовищі мешканців
сучасної України, то вона, по-перше, стосується, зі зрозумілих причин, насамперед етнічних
українців (отже, навіть чисельно охоплює меншу кількість громадян України, ніж
ідентифікація національна), а по-друге, є порівняно менш гострою і глибокою, ніж
проблемність української національної ідентифікації; тим не менше, відчуженість,
відстороненість від власного етносу, навіть протиставленість йому (як історично не надто
успішному, низькоконкурентноспроможному, глобалізаційно малоперспективному тощо) є,
на жаль, досить розповсюдженим явищем (інтенсивно стимульованим ворожою
московською пропагандою); все це зумовлює виразну проблемність і української етнічної
ідентифікації в сучасній Україні.

На завершення даного тезового матеріалу коротко окреслимо можливі конструктивні дії
адекватного суб’єкта впливу на загально-суспільну ситуацію в сучасній Україні, спрямовані
на певне долання наведеної вище проблемності української етно-національної ідентифікації.

1. Оптимізація (очищення, оновлення) панівної політико-економічної верстви в Україні
у напрямку домінування в ній конструктивних, державницьких, україноцентричних
орієнтацій.

2. Перезавантаження наявної української держави (у сенсі державного апарату
насамперед) у формат повноформатної сучасної національної держави, зорієнтованої на
всіляке сприяння формуванню сучасної української етно-політичної нації.

3. Утвердження в українському інформаційному просторі домінування якісного
україноцентричного, як за змістом, так і за формою, інформаційного продукту, покликаного
адекватно стимулювати мешканців сучасної України, незалежно від їх етнічного
походження, до виразної ідентифікації себе зі сучасною українською нацією.

4. Формування чітких україноцентричних засад державної культурно-гуманітарної
політики, які мають втілювати беззаперечний пріоритет української етно-національної
орієнтації серед мешканців сучасної України у контексті всіх інших співставних соціальних
орієнтацій (територіальної, зденаціоналізовано-громадянської, конфесійно-релігійної, будь-
якої неукраїнської етно-національної, космополітично-інтернаціоналістської тощо).

5. Врахування відповідних науково-фахових напрацювань, передовсім, психологічних,
при розробці методів, засобів і способів оптимізації процесів етно-національної ідентифікації
в сучасній Україні, роблячи закономірний акцент на ключових психо-соціальних механізмах
втілення цієї оптимізації.

Горохівська Т.М., Національоний університет
“Львівська політехніка”

ДУХОВНІ ЦІННОСТІ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК
ПРОФЕСІЙНО-МОРАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ КЕРІВНИКА

НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

В наш час Українська держава переживає гострі проблеми свого розвитку. Це
стосується питань не тільки політичної, соціально-економічної сфери, але й морально-
духовної, культурної. Важливим фактором у їх розв’язанні виступає система освіти, а в ній –
управлінська діяльність керівників навчальних закладів.  Саме від висоти духовно-
морального рівня розвитку керівника освітнього закладу, його управлінської компетентності,
значною мірою залежить духовне здоров’я нації, її прогресивний поступ.
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Відповідно, процес формування й розвитку духовних цінностей як важливого
структурного елементу професійно-моральної підготовки керівника навчального закладу
виступає актуальною проблемою, яка потребує окремого розгляду.

Аналіз літератури свідчить, що наукові дослідження з проблеми становлення
духовних цінностей сьогодні спрямовані на такі основні аспекти, як сутність
загальнолюдських і національних цінностей, духовної культури особистості (М. Бахтін, М.
Бердяєв,  В.  Соловйов,  В.  Розанов,  Е.  Жильсон,  Д.  Тичин,  С.  Франк та ін.);  походження
цінностей, їх класифікація, систематизація (С. Аваліані, В. Андрущенко, І. Бичко, Н.
Бондаренко, В. Василенко, М. Каган, І. Надольний, В. Шинкарук та ін.); проблема
особистості,  сутність духовних особистісних цінностей (С.  Анісімов,  В.  Бакіров,  О.
Баришнікова, О. Вишневський, С. Гончаренко, Д. Дробницький, К. Клахкон, Т. Парсонс, Ю.
Сурмін, Ф. Стродбек та ін.); українські національні цінності (М. Боришевський, І. Ващенко,
С. Возняк, Г. Ситник та ін.); методологічні засади виховання духовних цінностей у студентів
вищих навчальних закладів (В.  Зінченко,  М.  Євтух,  Б.  Лихочов,  С.  Максименко,  В.
Пономарьов, Д. Чернилевський та ін.); теоретичне обґрунтування значущості виховання
духовних цінностей особистості у сучасної молоді (Н. Асташова, І. Бех, І. Зязюн, О. Отич, О.
Рудницька, О. Сухомлинська, В. Яковенко та ін.).

Віддаючи належне теоретичній і практичній значущості праць означених вітчизняних
і зарубіжних вчених, слід, однак, зауважити, що проблема духовно-ціннісної складової
професійно-моральної підготовки керівників навчальних закладів не знайшла належного
висвітлення, що й обумовлює зацікавленість даною проблемою.

Незважаючи на те, що в науковій літературі відсутній єдиний підхід до визначення
поняття “цінність”, у переважній більшості праць ця дефініція розглядається як матеріальні
та ідеальні предмети, які є важливими для людини, суспільства з позицій задоволення їхніх
потреб та інтересів і усвідомлюваних нею як необхідних,  значущих для життєдіяльності та
самореалізації. Подібна позиція дозволяє виділити матеріальні цінності для задоволення
матеріальних потреб та духовні цінності, що визначають духовний розвиток індивіда чи
суспільства.

Цінності – це етичні й естетичні норми, вироблені людською культурою, що
виступають продуктами суспільної свідомості. Водночас, дослідник А. Здравомислов вважає,
що світ цінностей –  це,  передусім,  світ культури в широкому розумінні слова,  це сфера
духовної діяльності людини, її моральної свідомості, її прихильність до тих оцінок, у яких
виявляється міра духовного багатства особистості [4, с.127]. Моральність являє сукупність
цінностей і норм, які орієнтують людей вчиняти відповідно до прийнятих у конкретному
суспільстві уявлень про добро і зло.  Моральність виступає одним з найважливіших і
суттєвих чинників суспільного життя, суспільного розвитку та історичного прогресу [3, с.
200].

Духовність – це спосіб розбудови особистості, це, образно кажучи, зустріч із самим
собою – своєю душею, внутрішнім “Я”, вихід до ціннісних інстанцій формування
особистості та її менталітету; провідний фактор смислової гармонізації, поєднання образу
світу з моральними законами. Духовність представляє собою інтегровану якість особистості,
що відбиває світогляд, ціннісний сенс буття і постійне прагнення до особистісного
самовдосконалення [7, с.149].

Український вчений С. Гончаренко визначає духовність як “індивідуальну
вираженість в системі мотивів особистості двох фундаментальних потреб: ідеальної потреби
пізнання й соціальної потреби жити, діяти “для інших”. Людина духовна в тій мірі, в якій
вона замислюється над питаннями пізнання світу, себе, призначення свого життя і прагне
дістати на них відповідь” [2, с.49].

В той же час, духовність можна розглядати як високу моральну культуру особистості,
що реалізується у творчій діяльності, культурі вчинків, високоморальній поведінці і складає
гуманістичну атмосферу життя суспільства. Критерієм справжньої духовності людини
виступає світоглядна спрямованість особистості на формування духовно-моральних якостей.
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Їх перетворення в реальних умовах життєдіяльності відображається у реалізації духовних
потреб та інтересів людини, в поглядах, думках, концепціях, суспільних інтересах і явищах,
охоплює процеси виховання, освіти, науки, культури, мистецтва [6].

Духовні цінності є важливим елементом внутрішньої структури особистості,
закріплені життєвим досвідом, завдяки їм формуються різного рівня мотиви і цілі,
визначаються засоби їх забезпечення. Важливим є те, що духовні цінності відрізняються від
інших тим, що вони є продуктом духовного виробництва, а, отже, належать до феноменів
свідомості й виявляються у формі провідних, значущих соціокультурних орієнтирів: ідеалів,
норм, символів, образів, почуттів тощо, що зумовлюють духовний розвиток індивіда чи
суспільства в цілому.

Так, М. Боришевський переконує, що систему духовних цінностей особистості
утворює ряд підсистем, а саме: моральні, громадянські, світоглядні, екологічні, естетичні,
інтелектуальні, валеологічні цінності. З точки зору О. Вишневського, духовні цінності
поділяються на : абсолютні (вічні), національні, громадянські, сімейного життя та особистого
життя [1, с.45]. Незважаючи на свою ієрархічність, важливу роль у розвитку суспільства
виконують базові духовні цінності, зокрема ті, що виступають у формі національно-
політичних ідеалів, ідей, ціннісних настанов, орієнтацій, надцінних ідей на зразок
національних ідей. Тому, на думку Ю. Сурміна, базовими цінностями сучасного
українського суспільства є: духовність, сімейні цінності, свобода, мир і злагода, національно-
культурні цінності, патріотизм [5, с. 89].

Слід зазначити, що найважливішою умовою сталого суспільства є наявність і
збереження системи духовних та культурних цінностей. Саме система освіти забезпечує у
суспільстві відтворення духовних цінностей, здійснює духовний зв’язок поколінь і
духовного досвіду людства [3, с.196].

Завдання педагогів і викладачів щодо формування ціннісних орієнтацій полягають у
тому, щоб підтримувати індивідуальність, єдність і неповторність кожної особистості,
спираючись на її здатність до культурного саморозвитку; розвивати і відкривати закладені
природою здібності і обдарування; формувати загальнолюдські норми гуманістичної моралі
(доброту, взаєморозуміння, милосердя, любов і віру), культуру спілкування; виховувати
пошану до закону, норм колективного життя; розвивати громадянську і соціальну
відповідальність (виявляється в турботі про благополуччя своєї країни);  прилучати молодь
до культурних цінностей, що відображають багатство загальнолюдської культури своєї
Вітчизни і народу; розвивати потребу у високих культурних і духовних цінностях [3, с. 199].

Основними умовами щодо формування духовних цінностей у майбутніх магістрів з
управління навчальним закладом є:

- орієнтація змісту освіти на загальнолюдські та національні цінності;
- організація навчально-виховної діяльності як процесу творчої взаємодії викладачів

і студентів;
- здійснення комплексного впливу всіх компонентів педагогічного процесу на

свідомість, почуття, поведінку студентів;
- надання навчально-виховному процесу педагогічної спрямованості; використання

комплексу сучасних методів навчання й виховання;
- створення розвивального освітньо-виховного середовища для розвитку

індивідуально-творчих здібностей майбутніх керівників навчальних закладів, їх
самовиховання й саморозвитку;

- активізація навчально-пізнавальної діяльності магістрів з опорою на їхній
особистісний потенціал;

- реалізація комплексу виховних заходів гуманістичного спрямування, орієнтованих
на розвиток духовно- моральних цінностей майбутніх фахівців;

- розробка навчально-методичного забезпечення педагогічного процесу.
Формування духовних цінностей у майбутніх магістрів з управління навчальним

закладом буде успішним за умови реалізації наступних технологій: співпраця, діалогічність,
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діяльнісно-творчий характер освіти і виховання, спрямованість на підтримку
індивідуального розвитку особистості, надання студентам необхідного простору, свободи
для прийняття самостійних рішень щодо вибору змісту і способів учіння та поведінки у
співтворчості.

Особистісна спрямованість навчально-виховного процесу є визначальним чинником,
що впливає на процес формування і розвитку духовних цінностей, у якості яких виступають
не знання, а особистісні сенси учіння в житті магістра; не окремі (предметні) вміння і
навички, а індивідуальні особливості, самостійна навчальна діяльність і життєвий досвід
особистості; не педагогічні вимоги, а педагогічна підтримка і турбота, співпраця і діалог
студента і викладача; не обсяг знань, не кількість засвоєної інформації, а цілісний розвиток,
саморозвиток та особистісне зростання майбутнього керівника освітнього закладу. Ці
процеси характеризують ціннісне відношення до студента як суб'єкта життя і вимагають
відповідного змістовного наповнення і методичного оснащення процесу навчання, виховання
і розвитку [3, с. 201].

Таким чином, побудова навчально-виховного процесу на основі цінностей – це
пріоритетний шлях формування особистості майбутнього магістра з управління навчальним
закладом, фахівця, здатного до ствердження і збагачення духовних цінностей, збереження
національних традицій освіти.
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Грибовська М.В., Львівський національний
університет імені Івана Франка

КИРИЛО-МЕФОДІЇВСЬКЕ БРАТСТВО ЯК ОСЕРЕДОК ФОРМУВАННЯ
ДУХОВНИХ ЦІННОСТЕЙ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ

Впродовж своєї історії, українські землі постійно перебували в колоніальному чи
напівколоніальному статусі з боку польського, австрійського чи російського урядів.
«Утвердження колоніального режиму в Україні призвело до економічної експлуатації,
ліквідації структур самоврядування та нищення культурних інституцій. Утверджують
російську мову в судах, вводять російські закони, русифікують школи, роблять усе, щоб
перешкодити становленню української національної культури, задушити її в самому зародку,
загальмувати духовний розвиток народних мас,  культуру і мову яких розглядають як щось
меншовартісне… Русифікують значну частину міщан та інтелігенції» [3, c.184].

 Ці багатовікові знущання над історією, традицією, культурою, мовою та й самим
народом, не тільки не зламали його, але й спонукали до духовного згуртування на шляху до
боротьби за свободу і власну незалежність.  Національне відродження України не можливе
без поглиблення історико-філософського дослідження ідей нації, народності, еліти. Тільки
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належне вивчення та усвідомлення власної культури, традиції, історії, може стати грунтом
для перетворення народу в націю.

Історичні події, які вже сягнули Європу, були для України періодом її національного
дозрівання. У тоні романтичного світобачення, сформованого під впливом соціально-
політичних чинників, зароджується і набуває рис «народний романтизм», який знаходить
сприятливий грунт на українських землях в межах 20-х -  60-х рр.  XIX ст.  Саме в цей час в
Україні відбувається процес національного пробудження, який супроводжується посиленням
боротьби проти національного гніту. Провідними в цей період стають ідеї свободи України,
її національної культури та історії. Проголошуються гасла волі, рівності, справедливості,
скидаються бар’єри станової ієрархії, захищається суверенність і братерство народів.
Посилюються народотворчі процеси, зростає національна свідомість, на українських землях
поширюється «лихоманка» романтизму. Саме в цей час українці роблять перші спроби щодо
забезпечення своїх національних та історичних потреб.

Глибоке пізнання духовного аспекту національної культури, яка формувалась  і
розвивалась під впливом світових цивілізацій – східної та західної, адже будь-яка культура
не існує в абсолютно замкнутому просторі,  знайшло своє відображення в ідеях
представників Кирило-Мефодіївського товариства, яке існувало в Києві протягом грудня
1845 –  березня 1847 рр. як таємна суспільно-політична організація. Організаторами братства
стали представники української інтелігенції: М. І.Костомаров, М. І.Гулак, В. М.Білозерський.
Згодом до нього увійшов письменник Пантелеймон Куліш, студенти Київського
університету О.  В.Маркевич,  О.  О.Навроцький,  Г.  В.Андрузький,  О.  Д.Тулуб та інші.  У
квітні 1846 р. до товариства приєднався і Т. Г.Шевченко.

Програмним документом Кирило-Мефодіївського товариства стає історіософська
праця Миколи Костомарова – «Книга буття українського народу», де на центральне місце
висувається проблема «Україна і світ». В цьому творі автор засуджує авторитаризм й
тиранію,  проголошує ідею свободи і рівності,  братерства всіх народів,  стверджує,  що
український народ також є суб’єктом історичного процесу нарівні з іншими. М. Костомаров
подає уроки історії України на тлі загальної історії людства, в біблійно-епічному стилі
викладає трагічну минувшину нашого народу. Кожне нещастя народу є наслідком
відступництва, гріха ідолопоклонства і загального морального падіння. Бог кинув на народи
випробування віри і тільки той народ, який зуміє зберегти її на слові і ділі здатен спастися.

Він покладає на український народ велику і важливу місію –  «пробудити»  всі
слов’янські народи і об’єднати їх на принципах християнської рівності, братерства і любові:
«Бо голос України не затих. І встане Україна з своєї могили, і знову озоветься до всіх братів
своїх слов’ян,  і почують крик її,  і встане Слов’янщина,  і не позостанеться ні царя,  ні
царевича, ні царівни, ні князя, ні графа, ні герцога, ні сіятельства, ні превосходительства, ні
пана,  ні боярина,  ні крепака,  ні холопа –  ні в Московщині,  ні в Польщі,  ні в Україні,  ні в
Чехії, ні у хорутан, ні у сербів, ні у болгар» [5, с.169].

Ідея України та її національної культури, стають метою діяльності Пантелеймона
Куліша. Любов до минувшини, звичаїв і традицій простого народу, пробуджує його
національну свідомість та дає міцний грунт для утвердження та поширення поглядів.
Народна історія постає як складний синтез діалектично пов’язаних явищ. Тільки студії над
минулим допоможуть нам витлумачити сучасне, адже минуле – фундамент для майбутнього.
Прийдешнім поколінням необхідно берегти свою історію та культуру, бо доля карає
покоління, що не бережуть традицій. Ступаючи на шлях оновлення та відродження України,
він формулює своєрідну філософію буття українського народу. Виходячи з природніх
обставин та повсякденної діяльності українців, Пантелеймон Куліш пропонує «хутірську
філософію», джерелом якої є максими Біблії. Саме вони адекватно відображають автентичне
існування хутірської людини: «Оставайтеся при своїй городянській філософії, а нам
дозвольте нашу селянську філософію проповідувати, взявши її прямісінько з тої книжечки,
котру сотнями років великі городи затуманюють, та й досі не затуманили» [4, c. 254–255].
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Світогляд Шевченка розвивався і формувався на основі історичного досвіду боротьби
українського народу проти кріпосницької системи і національної політики царизму в
Україні.  Вся творчість поета була спрямована проти панівної влади та її політики,  проти
всього того, що заважало українському народу виборювати своє щасливе майбутнє.
Висвітлюючи в таких творах, як «Кавказ», «Заповіт», «Великий Льох», «Безталанний» тощо,
ідею повної національної незалежності України, Шевченко вважає найбільшою карою, яка
може спіткати народ, – його поневолення [6]. «Україна заснула», а народна маса, тіло нації,
обернулось в «похилених рабів», в «плебеїв-гречкосіїв», в мільйони потульних «свинопасів».
Така була візія Шевченка приспаної України його часів» [2, c. 44]. Він чітко усвідомлює, що
тільки за умов існування самостійної держави народ зможе стати повноцінною нацією.

«Україна, яку ненавидів, – була Україна розбійників, перевертнів, похилених рабів.
Україна,  яку любив – була Україна пів-людей пів-богів,  героїв,  – які могли протиставитися
львищам, людоїдам, новітнім Неронам; мали силу розкувати закутих людей. З вогнем у
серці, які не боялися й пекла, бо «вогонь запеклих не пече». Тих, що кували кайдани –
проклинав. Тих, що їх несли покірно – жалів. Тих, що їх рвали – любив» [1].

Кожна людина для Тараса Шевченка цінна своєю індивідуальністю, майновий статус
для нього не має значення. Внутрішній світ, моральне наповнення повинні домінувати в
людині.  На кожного українця він покладає свою історичну місію.   Хоча ми втратили усе:
державність, мову, територію і, здавалося б, зникли як народ, – все ж найголовніше, що ідея
волі, народний дух, пам'ять предків ще живі.

Кирило-Мефодіївське товариство стало певним струсом як і для українського народу,
так і для тогочасної влади,  оскільки активізувало громадську думку в Україні,  сприяло
пробудженню «національного патріотизму». М. Костомаров, П. Куліш, Т. Шевченко та ін.
заклали ідейну основу в культурній та політичній самосвідомості українців через призму
української національної ідеї.

Щоденний досвід підказує, а крах частих національно-визвольних змагань переконує,
що відсутність власної держави робить націю надзвичайно вразливою та беззахисною і не
дає можливості ефективно використовувати колосальний потенціал вельми численного
народу, забезпечити його права і свободи. І навпаки: навіть вісімдесятилітнє монгольське іго
не змогло стерти з лиця землі наш народ, як це трапилося з десятками інших, саме тому, що
він мав свою державу.

В умовах сучасного суспільства, яке переживає духовну та економічну кризу, значно
зростає роль еліти. Вона виступає провідником реформ, генератором нових суспільних ідей.
Але ці ролі вона може виконати лише тоді, якщо користується довірою народу.
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ
МОТИВАЦІЇ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ

Сучасний стан розвитку суспільства передбачає постійне включення людини у різні
види діяльності, зокрема, у безперервний навчальний процес, в основі якого лежить
пізнавальна мотивація. Вивчення рушійних сил процесу пізнання, його інтенсифікації
обумовлює постійну потребу у дослідженні мотивації творчості. Тож постала необхідність
дослідження чинників формування, зокрема, пізнавальної мотивації у творчої особистості.

Варто зазначити, що вплив на формування пізнавального інтересу, як однієї із
складових явища пізнавальної мотивації, наявності творчого наставника та його
майстерність. Дане твердження підтверджене всією багатовіковою історією школи,
сучасними дослідженнями і повсякденною практикою, яка вказує на взаємозумовленість
навчання та систематичного зміцнення пізнавальних інтересів.

Слід підкреслити, що дослідження закономірностей формування пізнавальної
мотивації, становлять продуктивні результати не лише для психології, а й інших
міжгалузевих дисциплін – педагогіки та філософії з метою успішного розв’язання проблеми
особистісного розвитку та розвитку суспільства загалом.

Проблеми із функціонуванням творчого мислення носить широкодіапазонний
характер, що вкотре підкреслює важливість та складність досліджуваної проблеми та
багатовекторність підходів до її вирішення.

У науковій літературі присвячено ряд праць щодо вивчення мотивації як компонента
діяльності (О. Матюшкін, Л. Божович, Л. Виготський, Х. Хекхагузен, О. Ковальов, А.
Маркова, М.Матюхіна, Г. Щукіна, О. Савченко, Д. Ельконін, А. Маслоу, Л. Портер, Е.
Лоулер, Д. Мак Грегор, К. Левін, К. Платонов, Дж. Роттер, Е. Толмен, С. Рубінштейн, Н.
Міллер,  К.  Халл,  Г.  Олпорт,  Л.  Фестінгер,  Г.  Мюррей);  виявлені особливості творчого
процесу (А. Пуанкре, Ж. Адамар); ряд виконаних фундаментальних досліджень з проблем
психології творчості (Я. Понамарьов, В. Моляко, І. Якимчук, Д. Богоявленська; О.
Кривопишина);  ряд праць,  у яких показано вплив мотивації на ефективність діяльності (В.
Асєєв, Т. Богданова, Є. Ільїн, Т. Кудріна, О. Тихомиров, М. Ярошевський, Х. Хекхаузен, Д.
Макклелланд).

Питанням вивчення динаміки здібностей та адаптації методик дослідження
спеціальних та загальних здібностей присвячені роботи Н. Портницької, І. Загурської, О.
Музики, О. Савиченко, А. Вишиної, В. Горбунової, В.Климчука, І. Тичини. Рефлексивні
механізми розвитку творчих здібностей дослідили Н.  Портницька,  І.  Загурська,  Т.
Майстренко, Н. Никончук.

На сьогоднішній день поняття мотивація як психічне явище трактується по –
різному.  В одному випадку –  як сукупність факторів,  які підтримують і скеровують
(К.  Мадсен,  Ж.  Годфруа),  в іншому випадку –  як сукупність мотивів (К.  Платонов),  в
третьому – як побудження, яке викликає активність організму і визначає її напрямок. Окрім
цього, мотивація розглядається як процес психічної регуляції конкретної діяльності (М.
Магомед-Емінов), як процес дії мотиву, як механізм, що визначається виникненням,
направленістю і способами втілення конкретних форм діяльності (І. Джидарьян), як сукупна
система процесів, що відповідають за збудження та діяльність (В. Вілюнас) [3].

В структурі пізнавальної мотивації найважливішу нішу займають пізнавальний
інтерес та мотив діяльності, які в сукупності сприяють переходу від пізнання близького
оточення до пізнання всього навколишнього світу [1].

Найважливішим періодом розвитку пізнавального інтересу є старший підлітковий вік
– з 14 до 19 років, який розпочинається в старших класах школи і триває до молодших й
середніх курсів у вищому навчальному закладу.
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Формування і розвиток пізнавальних інтересів в ранньому віці пов'язаний з тим, що
юність вважається завершальним етапом первинної соціалізації. В цей період діяльність і
рольова структура поведінки набувають нових якостей, котрі притаманні дорослим:
соціальне та особистісне самовизначення, автономність, орієнтація в житті, самосвідомість,
вироблення життєвої позиції і світогляду [2].

У роботах Л. С. Виготського найбільш повно розкрито зв'язок проблеми культури, її
цінностей з особистісною та творчою діяльністю.

Дослідження Д.  Б.  Богоявленської,  С.  Л.  Рубінштейна,  І.  Н.  Семенова дозволили
визначитися з критеріями творчості [8]. Виділяють чотири основних критерії:

1) факт створення нового продукту, що має професійну значущість;
2) процесуальний критерій;
3) наявність рефлексивно-особистісної регуляції;
4) інтелектуальна активність, що концентрує в собі інтелектуальні, мотиваційні або

особистісні характеристики суб'єкта.
З точки зору багаторічних досліджень, до найбільш значущих факторів, що

впливають на формування творчої особистості, є навколишнє середовище, із урахуванням
соціального контексту – оцінка творчості впливає на прояв творчої активності [6].

Сучасні вітчизняні дослідники психології творчості розділяють точку зору В.А.
Моляко про те, що дослідження творчої людини як унікальної особистості повинні бути
направлені на встановлення та вивчення причин, які детермінують особистісний розвиток в
комплексі, а не лише звертати увагу на здібності, властивості та індивідуальні якості [23].

Одним із факторів формування пізнавальної мотивації творчої особистості, як
зазначають В. А. Моляко та О. А. Кривопишина, є часово- просторовий вплив, який записує
на психоматрицю неповторний досвід особистості, тим самим формуючи особистий і
неповторний психофрактал.

За результатами експериментального дослідження розвитку творчих особистостей в
юнацькому віці О. А. Кривопишиною було доведено, що на формування здібностей до
літературної творчості, образотворчої діяльності та математичної творчості впливають
фуркаційні чинники: «травма» - емоційно негативно забарвлені події, з деструктивним
внутрішнім змістом, - і «зустріч» - подія з емоційно позитивною, конструктивною
внутрішньою забарвленістю [5].

Тобто, якщо подія відбувалася у несензетивний період (подія відбулася, але
відповідні мозкові структури були ще несформовані на той момент або були сформовані
давно і на них вже відбилися інші події), вона не залишить суттєвого впливу [4].

Фуркаційні фактори – це значимі, в тому числі естетичні, цікаві, яскраві, травмуючи
події, які зберегла пам'ять творчої особистості. Фуркаційні чинники сприяють порушенню
стереотипного мислення і встановленню нових зв’язків між предметами і явищами, що
визначаються більшістю дослідників як сутність творчості [4].

Дані досліджень також вказують на вплив демократичного стилю виховання та
спілкування у процесі суб’єкт – суб’єктної взаємодії на розвиток пізнавальної мотивації
творчої особистості.

Демократичний стиль характеризується атмосферою взаємодовіри, схвалення;
заохоченням до обговорення проблем; високим рівнем вербального спілкування;
врахуванням взаємних інтересів; прагненням відчути внутрішній світ суб’єкта; щирим
інтересом; залученням до спільної діяльності. Демократичний стиль сприяє створенню
оптимальних умов для всебічного розвитку особистості. Відчуття і переживання емоційного
контакту «горизонтального» спілкування дають можливість творчої реалізації особистості
[7].

У результаті було проведеного дослідження було встановлено вплив чинників
мікросередовища (творчий наставник, значущі інші, феномен зустрічі) та макросередовища
(змін географічного простору). За допомогою факторного аналізу вдалося виокремити п’ять
факторів, що впливають на формування пізнавальної мотивації творчої особистості.
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Перший фактор складається із самопізнання, спонтанність, потреба у пізнанні,
саморозуміння, гнучкість, уява, орієнтація в часі, творчі характеристики, автономність та
мотив уникнення невдач. Складовими другого фактору є творчі характеристики,
допитливість, ризик, мотив досягнення успіху, уява та направленість мотиву. Третій фактор
утворюють «значимі інші», мотив навчання, «травма», «зустріч» і зміна географічного
простору. Четвертий фактор складається з наступних компонентів: творчий наставник,
мотив уникнення невдач, дивергентне мислення, автономність, «ідеальний герой» та мотив
досягнення успіху. Складовими п’ятого фактору є оцінка інших, креативність, творчий
наставника та зміна географічного простору.

Отже, структура творчої особистості є багатогранною та існує низка факторів, які
впливають на пізнавальну мотивацію творчої особистості. Із позицій системно-стратегічного
підходу та із врахуванням сучасних досліджень було виокремлено мікро- та макрочинники,
котрі в сенситивні періоди онтогенезу, впливають на формування пізнавальної мотивації та
розвиток творчої особистості.  До мікрочинників відносять феномен «зустрічі»,  наявність
творчого наставника, «ідеальний герой», «значимі інші», до макрочинників – часово –
просторову зміну.

Дана тематика потребує більш ширшого та комплексного діагностично –
експериментального дослідження, з метою чіткого виокремлення чинників впливу на
формування пізнавальної мотивації, оскільки мотиваційна компонента є основою
особистісного розвитку та росту усіх індивідів у будь – якому виді діяльності.
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Гринів Л.С., Львівський національний університет
імені Івана Франка

ДЕРЖАВНЕ ПРОГРАМУВАННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ
ЕКОНОМІКИ: ФІЗИКО-ЕКОНОМІЧНА ПАРАДИГМА

Реалізація стратегічних засад сталого розвитку «Україна – 2020», затверджених
Указом Президента України №5/2015 від 12.01.2015 р., передбачає формування якісно нових
концептуальних підходів до державного програмування на шляху до сталого розвитку
національної економіки України. Ці підходи мають враховувати принципи Концепції сталого
розвитку світу (Agenda 21) та особливості вимог національної безпеки України, згідно
Законів України “Про основи національної безпеки України”, “Про державні цільові
програми” та Указу Президента №287/2015 від 26.05.2015 “Про стратегію національної
безпеки України”. Водночас при формуванні державних (регіональних) програм сталого
розвитку треба враховувати новітні здобутки Української наукової школи фізичної економії,
зокрема  просторову парадигму формування економіки сталого розвитку.
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Новітня фізико-економічна методологія дає можливість виокремити такі принципи
державного пограмування сталого розвитку національної економіки України:

1. Принцип природної капіталізації та забезпечення розширеного відтворення
екологосоціогосподарської системи України;

2. Принцип збереження природного капіталу та зниження просторової
природомісткості національної економії;

3. Принцип синхронної інтелектуалізації, соціалізації та ноосферизації;
4. Принцип енерговідновлюваної економіки;
5. Принцип життєзберігаючої економіки (запобігання втратам біорозмаїття).
Отже, виходячи з постулатів фізико-економічної парадигми сталого розвитку

національної економіки, запропоновано такі інноваційні домінанти у сфері формування
стратегічної канви державного програмування сталого розвитку національної економіки в
Україні:

1. Національна економіка розглядається як цілісна екологосоціогосподарська
система (ЕСГС), потенціал самоорганізації якої може бути реалізованим лише за умови
забезпечення стійкості наземних екологічних систем (НЕС) як природного капіталу держави.
Сьогодні за індексом збереження НЕС Україна посіла 117 місце серед 132 країн світу
(Environmental Performance Index). У цьому контексті обгрунтовано фізико-економічну
теорію природного капіталу.

2. Збереження ресурсів Землі є ключовим завданням в контексті збереження
економічного суверенітету держави. Тому державна політика сталого розвитку має бути
спрямована на забезпечення бездефіцитності не лише державного (економічного) бюджету,
але і енергетичного бюджету земної поверхні. У цьому напрямі запропоновано Концепцію
екологічної пропозиції ЕСГС, розроблено фізико-економічні тотожності та моделі сталого
розвитку ЕСГС держави на основі обгрунтованої нами просторової функції збереження
енергетичного “бюджету” Землі. Запропонована модель фізико-економічного колообігу
ресурсів, продуктів і доходів в ЕСГС держави.

3. В процесі державного (регіонального) програмування сталого розвитку
національної економіки в Україні мають братись до уваги просторово-розмірні форми
сталого господарювання, які враховують межі розширеного відтворення локальних
(регіональних) ЕСГС. У цьому контексті обґрунтовано термодинамічні та біофізичні
чинники просторового розвитку економіки та особливості функціонування “природних
ринків” ландшафтних систем. Розроблено якісно нову метрологічну систему визначення
норм заощадження і споживання природного капіталу.

4. Визначення конкурентних переваг на шляху інвестиційного забезпечення
сталого розвитку національної економіки має базуватись на критеріях ранжування потреб і
обмежень щодо збереження національного багатства держави, врахування стратегічного
інноваційного потенціалу та місця України в глобалізованій світовій економіці. У цьому
контексті запропоновано інноваційні домінанти для сталого розвитку аграрної сфери
України; які націлені на нарощування потенціалу органічного землеробства та екологічно
збалансованого розвитку сільських територій через поступові процеси кооперації малих та
середніх форм аграрного підприємництва. Ці пропозиції базуються на концепції збереження
негентропійної функції природних агроландшафтів.

5. Всі позитивні зміни на шляху до сталого розвитку національної економіки слід
розглядати як інноваційні суспільні блага, що надають значні конкурентні переваги Україні.

Таким чином, запропонована нами фізико-економічна модель державного
програмування сталого розвитку базується на теорії збалансованого розвитку
еколосоціогосподарської системи держави. Вона забезпечує збереження її природної
екосистемної цілісності та інтегрованого просторового управління з метою максимального
задоволення національних економічних, соціальних та екологічних інтересів населення.
Водночас ця модель має бути якнайширше представленою в навчальних курсах
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“Національна економіка” та “Економіка сталого розвитку” які мають набути статусу
нормативних в освітніх програмах магістратури економічного факультету.

Роль і значення цих навчальних курсів полягає в тому, що вони дають студентам
системне сприйняття економіки України як складної екологосоціогосподарської системи, що
складається з підсистем різної природи та в основі якої є політичний і економічний
суверенітет держави, а її розвиток має бути спрямований на забезпечення вимог її еколого-
економічної національної безпеки.

Таким чином, представлення сьогодні студентам адекватної цілісної картини розвитку
національної економіки держави, дасть змогу в перспективі фахівцям різного профілю
приймати адекватні управлінські рішення у різних сферах своєї професійної діяльності, які б
відповідали національним інтересам України на шляху до сталого розвитку. Характерною
особливістю цих курсів є орієнтація на розширення світогляду молодого покоління з тим,
щоб визначати у подальшому ефективні механізми забезпечення національної безпеки та
окреслювати шляхи підвищення конкурентоспроможності національної економіки. Водночас
ці навчальні курси, наряду з іншими економічними дисциплінами, формують
фундаментальне та системне мислення майбутнього фахівця-економіста, що націлене на
ноосферизацію економіки майбутнього.

Гурлєва Т.С., Інститут психології
імені Г.С. Костюка НАПН України

ПСИХОЛОГ В ЗМІ ЯК ТРАНСЛЯТОР ДУХОВНИХ ЦІННОСТЕЙ

Виходячи із розуміння людини як вищої істоти, що повинна і має всі потенції, щоб
здійснити себе і своє життя, мета психолога – розширити можливості особистості для
самопізнання і саморозвитку, формування у собі того морального остова, який надасть їй
статус суб’єкта, творця свого життєвого світу за своїми власними законами (А. Адлєр,
Дж. Келлі, Р. Мей, С.Л. Рубінштейн, Т.М. Титаренко, Н.В. Чепелєва та ін.).

Листи громадян до редакцій газет і журналів, дзвінки на радіо і телебачення,
звертання до інформаційної мережі Інтернету є свідченням того, що люди самі відчувають
необхідність у внутрішньому зростанні і часто потребують психологічної допомоги. Тому
від психолога очікується велика громадянська, професійна й особиста відповідальність при
наданні психологічної інформації та консультацій на теми, які знаходяться у просторі його
компетенції. Актуальність зазначеної у статті проблеми пояснюється також й тим, що в
психології вона недостатньо досліджена, хоча необхідність в цьому зростає у зв’язку з
виникненням і тривалістю психотравмівної ситуації в сучасному суспільстві [2].

Переживаючи складні життєві обставини, людина прагне отримати психологічну
допомогу усіма доступними їй засобами. У нинішніх соціокультурних умовах досить
популярним є «заочне» консультування, зокрема через ЗМІ. Психологічне консультування
взагалі, за висловом Р. Мея, це допомога клієнту визначити своє справжнє «Я» та знайти в
собі мужність стати цим «Я», утвердитись у ньому [6].

Одним з видів мас-медійного консультування є спілкування психолога з населенням
через друковані ЗМІ (газети,  журнали тощо).  Під психологічним консультуванням через
пресу слід розуміти вид психологічної допомоги читачам (або членам їх сімей, рідним і
друзям) в ситуаціях утруднення, які виникають у їхньому житті, у стосунках з іншими,
розумінні себе,  ставленні до світу.  Такий вид консультування допомагає людині у пошуку
виходу із складних ситуацій, а також спрямований на попередження можливої проблеми, яку
прогнозує сам читач, розвиток її небажаних наслідків. Психологічна допомога через ЗМІ
підвищує опірність людини до негативних впливів соціокультурного середовища [2; 3].

Психологічне консультування слід розрізняти від такого виду професійно-
психологічної діяльності як психологічна просвіта – надання певних психологічних знань
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взагалі, без прив’язки до конкретної проблеми, віку, статі, життєвої ситуації окремої людини.
До таких тем можна віднести такі,  як:  виховання дітей у сім’ї,  дитячому садочку та школі,
дитяча бездоглядність, психологічне і сексуальне насильство, збереження психологічного
здоров’я, а також питання творчості, соціального і особистісного розвитку, національної
самосвідомості, самопожертви, героїзму та ін.

Актуальність тієї чи іншої теми визначається зв'язком із сьогоденням, викликами
суспільства, зацікавленістю аудиторії. У результаті аналізу листів і дзвінків читачів у
редакції вітчизняних газет, виявилось, що основними проблемами, з приводу яких у наші дні
звертаються до психолога-консультанта, є наступні: внутрішні конфлікти і страхи,
нерозуміння себе і власних можливостей, проблема стосунків із членами родини і коханими
людьми, домінування у себе або оточуючих таких якостей, як заздрість, образливість,
емоційна глухота, лихослів’я, жорстокість до живих істот – людей і тварин, знищення
зелених насаджень. Нерідкими є питання, які пов’язані з соціальною дезадаптацією,
ізоляцією, відчуттям кинутості, самотності, незахищеності, відсутністю життєвих смислів та
ін. Гостро постають питання фізичного виживання, подолання і попередження
психологічних травм, життєвого самовизначення у часи окупації і агресії.

Особливої уваги потребують також «приховані» проблеми. Так, наприклад, із 30-ти
проаналізованих листів до редакції (не вказуючи адресат –  спеціаліста,  який може дати
відповідь на запитання) однієї з центральних газет України за період 2014-2015 р.р., можна
виділити такі основні напрямки «запитів» громадян:

– соціальна нерівність і несправедливість в країні («багато бідних», «одним все,
іншим – нічого»);

– турбота про захисників Вітчизни («Чому не підтримують бійців, що втратили
здоров’я, родин, які втратили захисника?»);

– проблеми житла (біженці, а також громадяни, у яких кепські житло і життєві
умови);

– незадовільний стан медичного обслуговування («Поки не заплатиш – не отримаєш
медичну допомогу, дорогі ліки»;

– виховання й освіта дітей («В який садочок вести дитину?», незадовільна освіта у
школі чи гімназії);

– власна професійна невлаштованість людей працездатного і пенсійного віку («Як
знайти місце роботи і не бути звільненим?»).

Такі, здавалось би, загальні соціальні питання можуть викривати наболілі
психологічні проблеми, а саме: невпевненість у сьогоднішньому і завтрашньому дні для себе
і своїх дітей, розчарованість, страх злиднів і хвороб, незахищеність, втрата ціннісних
орієнтирів і потреба у психологічній підтримці, аби відчувати себе Людиною у мінливому і
непередбачуваному сучасному світі та ін. Саме тому консультативна допомога у мас-
медійному просторі потребує особливої уваги і створення унікальних, гнучких, своєрідних
програм, які були б орієнтовані на специфічного, «заочного» клієнта, на розв’язання (чи
принаймні пошуку шляхів і варіантів вирішення) тієї чи іншої «відкритої» чи «прихованої»
проблеми. У цілому, можна говорити щонайменше про три види цінностей громадян, на які
психологу варто зосередити увагу: вітальні (виживання, безпеки, здоров’я), соціальні (сім’я,
рівність, патріотизм тощо) і духовні або вищі цінності (любов, добро, жертовність і т.ін.).
Крім того, дослідник І. Дзялошинський у своїй монографії засвідчив зростаючу роль мас-
медіа для подальшого розвитку громадянського суспільства. “ЗМІ, – пише він, – виступають
у громадянському суспільстві інструментом діалогу між різними соціальними групами” [4, с.
24].  Це особливо важливо у нинішніх умовах в Україні для об’єднання думок і поглядів
навколо ідеї миру, гідності, справедливості, любові, взаємодопомоги і благодійності. Вже за
часів Революції Гідності 2013-2014 р.р. і боротьби України з російським агресором
вітчизняні засоби масової комунікації часом ставали активатором і мотиватором певних
подій, найбільш незаангажовані з них стали своєрідним потужним «психотерапевтом» для
цілих груп громадян України, і «дружнім» колом через надання можливості отримати
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необхідні контакти для зв’язку, наприклад, з рідними. Майдан, який знайшов своє
відображення і продовження у мас-медійному просторі, об’єднавши різні покоління та
людей з різними соціальними статусами з усіх куточків країни, виявив присутність базових
моральних настанов, що рухають людиною, впливають на її свідомість та поведінку [2].

У сучасній ситуації вкрай важливо не лише надавати певну інформацію, а й активно
нею обмінюватися. ЗМІ, виконуючи інформаційну функцію, є при цьому і каналом
вираження громадської думки, і засобом її формування, й інструментом соціального
контролю громадськості над владою і державою [5]. В психологічній науці, зазначає
М.В. Бутиріна, виокремлюється ціла галузь – медіапсихологія, предметом наукової рефлексії
якої є масовокомунікаційні процеси.  Ця наукова дисципліна дозволяє пролити світло на
обумовлені мас-медійним впливом психологічні феномени. Розглядаючи особливості
«комунікування із респондентами в умовах надзвичайних ситуацій», дослідниця зауважує,
що медіапрацівникам варто мати уявлення про психо-емоційний стан осіб, що перебувають у
гарячих точках і є респондентами медіапрацівників [1]. Тому актуальними тематичними
напрямками на сьогодні є медіа-освіта, медіа-психологія, медіа-етика, медіа-право та
маніпуляції в медіа (С.Т. Бойко, П. Вінтерхофф-Шпурк, М.В. Лозинський, Б.В. Потятиник та
ін.).

До кола громадян, які звертаються до послуг медіа-психолога належать люди різного
віку, статі, соціального походження, матеріального статку. Особливою аудиторією є: бійці
національної гвардії і добровольці; військові, які проходять бойові навчання; батьки, діти,
члени родин тих, хто має рідних в АТО, загиблих, поранених або заручників; жителі
постраждалих територій; переселенці й ті, хто їх приймає. Вчасного «дружнього слова» та
підтримки потребують співвітчизники, які живуть віддалено від бойових дій, але
співпереживають перед екраном телевізора чи комп’ютера, з газетою в руках чи слухаючи
радіо. Волонтери, лікарі, психологи, учителі та вихователі, люди різного рівня освіти і
різноманітних професій – усі, хто співчуває і надає гуманітарну та іншу допомогу бажають
отримати психологічну інформацію,  дієву пораду або інструктаж від фахівця,  який здатен
проаналізувати й оцінити ту чи іншу ситуацію з різних позицій.

Відповідно до категорії отримувача підбирається інформація не лише про стан подій,
а про конструктивне їх сприйняття і подолання негативних наслідків шоку, розгубленості,
страху, зневіри, депресії тощо.

Психолог, аби людина дослухалася до його думки і винесла власне рішення щодо
проблеми, має встановити і підтримувати з нею міжособистісний контакт. Ознакою суб’єкт-
суб’єктного спілкування є діалог між партнерами (М.М. Бахтін, М. Бубер та ін.), у тому числі
між психологом і населенням.  Будь-який текст,  на думку Н.В.  Чепелєвої та Л.П.  Яковенко,
має «внутрішню діалогічну структуру» – він містить як відкриті, так і приховані апеляції до
одних авторів,  полемізує з поглядами інших,  спирається на авторитети,  відомі факти,
положення (наприклад, шляхом цитування), або піддає їх сумніву. Діалогічний текст містить
апеляції до реципієнта, його потреб, запитів, інтересів, він орієнтований на певний рівень
знань. Зіставлення різних точок зору, смислових позицій, яке також притаманне
діалогічному тексту, має на меті стимулювати виникнення нового знання, ставлення, оцінки
у людини, що його сприймає [8].

Контакт за допомогою друкованих засобів масової інформації має свою специфіку,
наприклад, забезпечує абсолютну чи часткову анонімність, адже декому з людей
психологічно легше спілкуватися не напряму з фахівцем. Проглядаючи, скажімо, газету у
невимушеній обстановці (наприклад, вдома), читач веде «тихий» діалог з консультантом,
внутрішньо погоджуючись чи дискутуючи з ним. До такого результату зазвичай приводять
статті з більш широким і глибоким розкриттям теми,  ніж з короткими стислими
рекомендаціями фахівця. Консультування на рівні роздумів, смислів особливо прийнятне для
«розсудливих» читачів, які схильні до аналізування, пізнання себе та інших людей, людських
взаємин, сенсу життя тощо.
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Консультування через друковані ЗМІ не вимагає термінового вирішення ситуації, а
пов’язане з осмисленням,  доповненням,  розкриттям проблеми.  А більш коротка форма –
«питання-відповідь», або подача статистичного матеріалу без глибокого психологічного
освітлення теми, може знадобиться вже підготовленому клієнту. Автор друкованого тексту
має враховувати,  що реципієнт інколи не формулює основну проблему,  як би навмисно
маскує її, або й сам не знає, «де собака зарита». Не маючи можливості перевірити, як при
очній консультації, суть проблеми, психолог може використати задане питання для
освітлення низки моментів, які «грають» на уявлювану проблему, запропонувати матеріал,
який може прямо й опосередковано торкатися тих питань, які хвилюють конкретного читача,
тим самим розширюючи діапазон його знань і уявлень.

Консультативна допомога через газету (або журнал та ін.) є, безумовно, менш
результативною,  ніж власне корекційна робота,  та все ж таки допомагає людині зрушити з
«мертвої крапки», провести роботу над собою, над продуктивним вирішенням конфлікту,
над подоланням труднощів у спілкуванні, болісних душевних переживань, незадоволеності
собою або будь-ким,  у пошуку сенсу життя.  Цей вид консультування можна назвати
орієнтирним, бо спрямований в основному на надання читачам певних орієнтирів. Психолог,
виступаючи транслятором загальнолюдських, морально-духовних цінностей, сам має бути
носієм таких цінностей,  а також володіти професійними знаннями і вміннями,  аби
озброювати людей необхідними знаннями і оберігати їх від руйнівних впливів
деструктивних сил, хибної і небезпечної інформації, вчити протистояти маніпуляціям, –
тобто мати високий рівень професійної компетентності та майстерності (В. С. Безрукова,
О.Ф. Бондаренко, З.Г. Кісарчук, К.Л. Мілютіна, О.А. Столярчук та ін.). Психологу важливо
також сприяти розвитку у того, хто потребує і отримує психологічну допомогу через
друковані засоби масової інформації, «читацької компетентності» (складові: когнітивна,
комунікативна, операціональна компетентність), яка, аргументує Н.В. Чепелєва, є чинником
розуміння тексту, що дозволяє читачеві успішно здійснювати діалог з текстом [9, с. 64-66], а
значить встановлювати зворотний зв’язок з психологом як рівним партнером по
спілкуванню.

У своїй праці «Поза межами можливого» Іван Франко заповідав: «Ми мусимо серцем
почувати свій ідеал, мусимо розумом уяснювати собі його, мусимо вживати всіх сил і
засобів, щоб наближуватись до нього» [7, с. 285]. Ці слова можуть стосуватися й ідеалу себе і
свого життя, свого оточення, власних життєвих перспектив і майбутнього своєї країни. В
усвідомленні громадянином духовного у внутрішньому і зовнішньому світах величезну роль
відіграє психолог, який спілкується з населенням через вітчизняні ЗМІ. Тому перспективним
і пріоритетним у розвитку «заочного» консультування, зокрема через друковані засоби
масової інформації, вбачається вектор збереження і становлення у читачів високих
сутнісних, буттєвих смислів. На які б питання не відповідав психолог, з якої проблеми не
консультував би, він має «піднімати» читача над його ситуацією і допомогти «виходити» на
рівень самопізнання, самовдосконалення, гармонізації стосунків з іншими людьми,
творчості, що забезпечує рух життя особистості «по-висхідній» (за висловом С.
Л. Рубінштейна). Тож і вимоги до психологічної допомоги, зокрема через друковані видання,
мають відповідно удосконалюватись, що сприятиме становленню наших громадян у якості
суб’єктів, авторів свого життя, здатних змінювати і себе, і навколишній світ на краще.
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УПРАВЛІННЯ СТРАХОВИМ БІЗНЕСОМ В УКРАЇНІ

Сучасний етап розвитку страхових відносин в Україні характеризується швидким
зростанням кількості страхових компаній, а відповідно, й високою конкуренцією. Це все
відбувається в умовах низького реального попиту населення на страхові послуги. На
сьогоднішній день на ринку страхування України працює близько 400 компаній, тоді як
попит на страховому ринку можна вважати майже негативним або нульовим. Проте
страховий ринок в Україні є одним з сегментів ринку фінансових послуг, що динамічно
розвивається, основні показники діяльності страхового ринку за 9 міс. 2014-2015р.р та його
динаміка наведені в таблиці 1.

Страховий ринок України зростає як за розміром, так і за складністю. Середньорічний
темп зростання страхових премій протягом останніх трьох років склав 42%. Кількість
страхових компаній (СК) станом на 30.09.2015 становила 368, з яких 50 СК зі страхування
життя (СК „Life”) та 318 СК, що здійснювали страхування, інше, ніж страхування життя (СК
„non-Life”). За січень – вересень 2015 року в порівнянні з аналогічним періодом 2014 року
кількість страхових компаній зменшилась на 21 СК див. (Таблиця 2).

Таблиця 1
Основні показники діяльності страхового ринку за 9 міс. 2014-2015р.р та його

динаміка*

9 місяців 2014 9 місяців 2015 Темпи
приросту %

Кількість договорів,  крім договорів з
обов’язкового страхування від нещасних
випадків на транспорті, у тому числі:

25 845,5 78 921,3 205,4

Валові страхові премії 17 081,6 21 718,7 27,1
Валові страхові виплати 3 665,1 4 674,8 27,5
Обсяг сформованих страхових резервів 14 216,1 17 244,7 21,3
Загальні активи страховиків (згідно з
формою 1 (П(С)БО 2)) 68 120,3 60 588,9 -11,1

*- розробка автора
Таблиця 2

Кількість страхових компаній[2]

Кількість страхових компаній Станом на
31.12.2013

Станом на
31.12.2014

Станом на
30.09.2014

Станом на
30.09.2015

Загальна кількість 407 382 389 368
В т.ч. СК „non-Life” 345 325 331 318

В т.ч.СК „Life” 62 57 58 50
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Незважаючи на значну кількість компаній, фактично на страховому ринку основну
частку валових страхових премій – 96,6% – акумулюють 100 СК „non-Life” та 99,1% – 20 СК
„Life”.

Страховий ринок все ще має низку актуальних проблем, які потребують негайного
вирішення, існує значна потреба в подальшому його вдосконаленні. Слід зазначити, що
страхування життя в Україні і досі перебуває на етапі становлення. Надходження страхових
премій зі страхування життя складають біля 3  млн.  дол.  США,  що становить 0,5%  всіх
страховий премій. В більшості економічно розвинених країн вони становлять більше 60%.
Відповідно, рівень поширення страхування життя складає лише 0,01% — зовсім незвичну
частину порівняно з 3,06% в Німеччині або 1,04% в Польщі. Аналіз показників покриття
страхуванням також свідчить про порівняно низький рівень розвитку страхування в Україні

Варто зазначити, що негативний вплив на розвиток страхового ринку в Україні
здійснюють[2]:

- відсутність економічної стабільності, сталого зростання виробництва,
неплатоспроможність населення та дефіцит фінансових ресурсів;

- значна взаємна заборгованість, накопичення неплатежів і збитковість більшості
підприємств;

- неповна та фрагментарна законодавча база, відсутність державних преференцій
на страховому ринку, неефективний контроль з боку держави, прояви монополізму;

- високий рівень інфляції унаслідок чого здійснення довгострокових
(накопичувальних) видів страхування в національній валюті є неможливим;

- слабкий розвиток фондового ринку, що не дає змоги використовувати цінні
папери як категорію активів для захищеного розміщення страхових резервів;

- відсутність вторинного ринку страхових послуг, механізмів ефективної
взаємодії банківського та страхового сектору економіки, низький рівень розвитку
допоміжної інфраструктури страхового ринку;

- неналежний рівень інформації про стан і можливості страхового ринку, довіри
населення до страхування.

Незрілість українського страхового ринку підтверджується слабкістю інвестиційного
клімату та загальних умов економічної діяльності.  Іноземні страховики присутні на
українському ринку, але не мають на ньому сильних позицій. Система впливу на страховий
ринок з боку держави в Україні є недостатньо стійкою, що викликано не тільки внутрішніми
факторами його розвитку, але є прямим наслідком макроекономічних процесів, які
спостерігались в економіці країни, що реформується.

Щоб усунути виявлені недоліки, подальший розвиток страхового ринку повинен
відбуватись на основі врахування таких базових принципів:

- вільний рух капіталів та страхових послуг на території України; захист прав
споживачів страхових послуг;

- вільний вибір страховика;
- прозорість діяльності учасників страхового ринку;
- уніфікація процедур страхування;
- використання міжнародного досвіду.
Ринок страхових послуг залишається найбільш капіталізованим серед інших

небанківських фінансових ринків. На сучасному етапі розвитку страхового ринку України
головними завданнями є:

- прийняття Законів України „Про обов’язкові види страхування”, „Про фонд
гарантування страхових виплат”, „Про страхування життя”, „Про страхових посередників”
тощо;

- здійснення економічного обґрунтування та розробка плану заходів щодо
впровадження системи гарантій за довгостроковим страхуванням життя;
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- розв’язання проблемних питань щодо випуску спеціальних інвестиційних
інструментів під розміщення довгострокових страхових резервів;

- розробка методології здійснення страхових і перестрахових операцій за участю
страхових посередників, а також методики оцінки обсягу страхового ринку за показником
нетто-премій;

- перегляд положень з формування та розміщення страхових резервів;
- створення національної бази даних несумлінних клієнтів (так зване бюро

страхових історій).
Страхування життя як ніколи актуальне в Україні,  оскільки зараз відбуваються

реформи у пенсійному фонді.
Законопроект КМУ вже зареєстрований у ВР України (30 квітня 2015 р. № 2767) і

наразі перебуває на опрацюванні в комітеті з питань соціальної політики, зайнятості та
пенсійного забезпечення. Він передбачає, зокрема, запровадження другого рівня з 1 січня
2017 р. обов’язково для всіх застрахованих осіб, яким на цю дату виповниться не більше як
35 років. Особам віком 36-55 років надається право до кінця 2017 р. самостійно прийняти
рішення щодо добровільної участі у другому рівня. Внесок до другого рівня у 2017 р.
становитиме 2%, надалі поступово збільшиться до 7% з 2022р. Ці внески
спрямовуватимуться у Накопичувальний пенсійний фонд, відповідно, має зменшитися
надходження до солідарної системи. Людина, якій у 2017р. виповниться 22 роки, упродовж
усього трудового життя буде учасником другого рівня, досягне пенсійного віку у 2055 р.,
коли демографічне навантаження на пенсійну систему почне послаблюватися. Стосовно
доцільності залучення на добровільних засадах осіб віком 36-55 років існують великі
сумніви, оскільки у них буде замало часу для накопичення коштів у другому рівні, тому для
них доцільніше брати участь у солідарній системі [3].

Тому дуже важливо дати населенню якомога точнішу інформацію про можливість
накопичення приватної пенсії і отримання страхового захисту у той же час. На жаль,
фінансова грамотність населення ще доволі на низькому рівні, проте через роботу страхових
брокерів, що працюють з приватними клієнтами цю ситуацію можна змінити.

Учасникам страхового ринку в Україні також варто приділяти значну увагу каналам
реалізації страхових продуктів, оскільки конкуренція на ринку доволі висока.

Існують, як відомо, чотири основні канали реалізації страхових продуктів: 1) офісний
метод реалізації,  коли клієнт самостійно прибуває чи запрошується до офісу страховика;  2)
через відокремлені підрозділи та агентську мережу, які відшукують клієнта й працюють із
ним за межами головного офісу; 3) через об’єднання страховиків; 4) брокерське
посередництво.

Отже, служба маркетингу має відповідно відстежувати діяльність кожного із
зазначених каналів та впливати на їх функціонування. Головними критеріями оцінювання
ефективності та предметом уваги з боку служби маркетингу щодо перших двох каналів має
бути рівень реалізації ними страхових продуктів; розвиток контингенту постійних клієнтів;
участь фахівців страховика в заходах маркетингових досліджень і вишукуванні потрібної
інформації.

Стосовно розвитку об’єднання страховиків, дістаючи змогу регулярно
опосередковано укладати групові договори страхування або регулярно отримувати страхові
платежі (через ядерний авіаційний чи морський пул страховиків), може потерпати від
притаманних цьому каналу недоліків.  Насамперед ідеться про те, що об’єднання страховиків
працюють здебільшого за досить низькими тарифами і вплинути на їх підвищення чи
поліпшення умов договорів під час безпосереднього спілкування з клієнтами страховик не
має змоги, а також про значні накладні витрати (утримання персоналу виконавчої дирекції
об’єднання, вступні та членські внески, витрати на проведення нарад, формування
гарантійних фондів та інше).

Щодо роботи з брокерами – надання їм інформації, яка формує привабливість
страховика демонструванням переваг чи переліку позитивних показників у його роботі
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порівняно з конкурентами, а також можливість переговорів з брокерами для отримання від
них через учасників переговорів з боку страховика інформації для маркетингових
досліджень.

Отже, для розвитку страхового бізнесу в Україні потрібне:
- відновлення довіри населення до страховиків, що вимагає серйозних,

зрозумілих для потенційних клієнтів, гарантій повернення вкладених коштів і нарахованих
на них відсотків;

- підвищення стійкості та потужності страхових компаній, їх авторитету у
вітчизняних та іноземних інвесторів шляхом підвищення розмірів власного капіталу,
покращення організації роботи, надання якісних страхових послуг, безумовного виконання
прийнятих на себе зобов’язань;

- активізація ролі держави та її органів у зміцненні та розвитку страхового
ринку, формуванні державних пріоритетів у його розвитку, створенні конкурентного
середовища на страховому ринку – зокрема у страхуванні життя;

- інтеграція страхового ринку України до світового ринку страхування та
створення сучасної моделі ефективного управління страховими резервами;

- сприяння розвитку страхового посередництва на ринку України;
- розвиток страхової культури населення – проведення ефективних

маркетингових заходів для впізнаваності страхових компаній та їхніх послуг;
- співпраця з іншими фінансовими секторами – зокрема банківським.
Страховий бізнес України має великий потенціал розвитку, тому важливим є

створення нових можливостей для його росту, що сприятиме покращенню стану всієї
економіки.
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Деряба А.І., Національний університет
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ХРОНІКИ «РЕВОЛЮЦІЇ ГІДНОСТІ».
СИЛА ЖЕРТОВНОЇ ЛЮБОВІ

Листопад 2013 року. Український народ в очікуванні. До саміту східного партнерства
у Вільнюсі залишаються лічені дні. Країна готується до підписання Угоди про асоціацію між
Україною та Європою. Прем’єр-міністр України Микола Азаров оголошує рішення Кабміну
– призупинити процес підготовки до підписання угоди і, натомість, вжити заходів,
спрямованих на розвиток торгівлі, виробничої кооперації та обмін технологіями з
державами-членами СНД. Росія поставила Україну перед вибором: або ми або вони. І
українська влада зробила свій вибір.  Але це не був вибір всього українського суспільства.
Четвертий рік президенства Віктора Януковича. Країна помало, але впевнено скочується в
прірву. Асоціація – чи не єдине, що ще давало людям надію на краще життя і коли її у них
забрали – механізм запустився. Підняти людей на акції протесту допомогли соціальні
мережі, зокрема відомий журналіст Мустафа Наєм близько 20:00 на своїй сторінці у мережі
Facebook публікує заклик вийти на мітинг і вже через дві години на Майдані Незалежності у
Києві зібралося приблизно 1,5 тисячі осіб. Туди прийшли журналісти, громадські діячі,
прихильники євроінтеграції, лідери опозиції, народні депутати. Приймається рішення
збиратися щодня аж до саміту,  який мав відбутися 28-29  листопада.  Окружний

http://intkonf.org/
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адміністративний суд Києва постановляє заборонити проведення мирних акцій та наступного
дня на вулиці виходить вже 5 тисяч. До протесту приєднуються інші міста України. Хвиля
мітингів на підтримку Євромайдану, які організовує українська діаспора, котиться світом.
Люди сподіваються повернути розвиток країни у правильне русло,  але хто ж до них
прислухається. Влада намагається заглушити голос народу: то батогом, то пряником, то
фальшивими обіцянками, то силою. Здебільшого силою. Людей б’ють кийками, травлять
газом, поливають водою, кидають за грати. Але вже ніщо не в силі зупинити хвилю гніву та
обурення. Щодня все більше і більше людей виходило на майдани. А Київ став центром
світу, погляди мільйонів були спрямовані туди, затамувавши подих.

Січень 2014 року. Верховна Рада приймає низку диктаторських законів підняттям рук,
без використання системи «Рада» та обговорення. Ці законодавчі акти обмежували права
громадян, надавали органам державної влади більшу свободу дій у сфері покарання
учасників акцій протесту і мали на меті криміналізувати опозицію та громадянське
суспільство. Більше сотні громадських організацій оголосили повну мобілізацію. 19 січня
мирна акція переросла в жорстке протистояння з міліцією та внутрішніми військами. Київ у
вогні.  Козацькі сотні проти ланцюгових псів.  Дерев’яні щити,  пластмасові каски,  бруківка,
петарди та «коктейлі молотова» проти повного обмундирування, водометів і куль. Гарячі
люблячі серця проти влади і грошей. 20 січня майдан сколихнула страшна звістка – п’ять
загиблих.  П’ять світлих душ полинули у небеса.  Та це був лише початок відліку трагічних
втрат.

Лютий 2014 року. Мирний марш до Верховної Ради, де на пленарному засіданні мало
відбутися голосування за повернення до Конституції 2004 року, що суттєво би зменшило
повноваження президента. Там мирних демонстрантів чекали «прихильники»
диктаторського режиму, проплачені «тітушки». Вони спровокували бійку. Силовики
починають наступ. Спочатку в хід йдуть світлошумові гранати, а потім вогнепальна зброя.
Цей день назвали Чорним Вівторком.  Наступні три дні –  найстрашніші в історії майдану.
Близько сотні загиблих. Згодом їх назвуть Небесною Сотнею. Але це не сотня – це тисяча.
Може і більше.  Досі невідомо скільки насправді людей віддали в ті місяці своє життя за
Україну. Це всі ті, хто загинув безпосередньо на майдані, ті, хто пропали безвісти, ті хто
були замордовані з самого початку Євромайдану.

Так мітинг незадоволених диктатурою людей, які хотіли захистити європейський
вибір України переріс у «Революцію гідності». Вся історія України – це історія боротьби.
Боротьби за існування, за гідне життя, за незалежність. Взяти хоча би останні 100 років –
українські січові стрільці, бій під Крутами, бій під Базаром, Українська повстанська армія,
Революція на граніті, Помаранчева революція. І на своєму шляху до незалежності
український народ завжди приносив у жертву своїх найкращих синів і дочок. Один із героїв
Небесної Сотні – Василь Мойсей якось в розмові з мамою сказав, що хоче трьох дітей.
Одного –  для мами,  другого для тата,  а третього –  для України.  Він і сам був третьою
дитиною і Україна забрала свого сина.

Герої Небесної сотні – такі і різні і такі схожі. Пліч-о-пліч стояли не лише українці, а
й грузини, білоруси, вірмени, росіяни, євреї. Представники різних професій та вікових
категорій: учителі та студенти, науковці та бізнесмени, спортсмени та фермери, громадські
діячі та прості робочі, юнаки та пенсіонери. Люди з різних куточків країни. Але в їх серцях
жила віра,  надія,  любов – три основні Божі чесноти,  які стали фундаментом їхнього життя,
їхнього світогляду. Віра – у перемогу добра над злом, надія – на краще майбутнє, любов – до
Бога,  своєї Батьківщини та ближнього.  Не легко плекати їх у своєму серці в сьогодення.  В
час, коли на нас звідусіль тиснуть потоки інформації, негативу, брехні, фальші. Люди
стомилися і боялися втратити хоч вдавану, але стабільність. Тому можна сказати, що героєм
є кожен, хто вийшов на майдан і залишався там зі своїми побратимами до останнього: «і в
горі, і в радості». Героями є журналісти, які не побоялися висловити свою громадянську
позицію і висвітлювали все,  що відбувається на Майдані на весь світ;  медики,  які попри
загрозу звільнення з роботи, кримінального переслідування, загрози життю не втомлювалися
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рятувати життя учасників протесту виконуючи клятву Гіппократа; священнослужителі, які
надали укриття студентам 30 листопада, які днями і ночами стояли на барикадах разом з
усіма, допомагали силою молитви і фізичною силою.

Але Небесна Сотня – це особливий прояв героїзму, бо ще Віра, Надія і Любов – це три
мучениці, які разом із своєю матір’ю є символом жертовної та істинної любові. В часи їх
життя Римом панувало язичництво і імператор Андріан.  Сестри з матір’ю були
християнками, які не приховували своєї віри і відкрито прославляли Спасителя. Імператор
наказав своїм воїнам схопити їх і привести на до нього. Спочатку імператор спокушав їх
славою та грошима, а потім став погрожувати тортурами та смертю. Три сестри, віком від 9
до 12 років, зазнали страшних випробувань: їм відрізали груди, тримали на розпечених
гратах, кидали в казан з розтопленою смолою, сікли мечами. Але вони не відступили від
Бога, готові були свою душу покласти в ім’я Господа, все стерпіти за нього. Так і наші герої
– поклали свою душу за Бога, за добро та справедливість, за Україну.

«Душу й тіло ми положим за нашу свободу» – це не просто слова з гімну, а нова
реальність, яку створила Небесна Сотня. Вони вирішили, що краще померти за правду, ніж
все життя жити в брехні. Не чекали, поки зміниться «хтось» чи «щось» і не надіялися на
«когось», а почали змінювати світ і свою країну із себе. «Хто як не ми?» – запитував Віктор
Чміленко і, мабуть, кожен з героїв.

Спочатку український народ вимагав права вибору, а потім їм довелося вимагати
права жити. Смерть ходила Києвом і заглядала козакам в очі. Але вони не відводили погляду,
не втікали із жахом геть,  а ішли вперед –  під кулі,  боролися до останнього подиху,  бо
розуміли,  що краще вмерти стоячи,  ніж жити на колінах.  Це не був стадний інстинкт,
адреналін, транс, тимчасове божевілля. Пожертва була усвідомленою. Глава УГКЦ
Святослав Шевчук розказав, що коли почали силовики стріляти, люди, молоді хлопці,
ставали в чергу до сповіді і сповідалися на смерть. Люди йшли на смерть заради України!
«Україна – понад усе!». Справжні патріоти, які любові до Батьківщини підпорядкували свої
приватні інтереси. І «сьогодні бути патріотом – це усвідомити, яку величезну жертву приніс
український народ,  якою є жертва кожної матері,  дружини,  дитини,  Героїв Небесної сотні.
Кожен наш крок нині – під їхнім поглядом. Бути патріотом – це змінити себе. Ніколи не
давати і не брати хабарів, поважати співгромадян, відповідально ставитися до своєї праці,
робити все на благо України» (Ірена Карпа, письменниця). Ми повинні дожити за них,
долюбити,  додарувати,  договорити,  дорости (За мотивами вірша Василя Зими).  Вічна слава
героям!

Диянчук О.С., Косович Б.І., Львівський
національний університет імені Івана Франка

КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
 СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ УКРАЇНИ

Важливим інструментарієм побудови партнерських відносин у вирішенні нагальних
питань слугує концепція корпоративної соціальної відповідальності. Світова практика
показує, що корпоративна соціальна відповідальність допомагає компаніям підвищити
ділову репутацію, встановити збалансовані і довірчі відносини як з державою, так і з
суспільством. Не залишились осторонь цього загальносвітового тренду й українські страхові
компанії. У найбільш успішних з них розвиток корпоративної соціальної відповідальності
загалом узгоджується зі світовою тенденцією поступової інтеграції принципів соціальної
відповідальності в корпоративну політику, стратегію зростання соціальних інвестицій, що
відповідає інтересам як підприємств, так і суб’єктів зовнішнього середовища. Страховим
компаніям,  що стали на шлях соціально відповідального бізнесу більше довіряють,  і це
сприяє зростанню продажу послуг.
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Корпоративна соціальна відповідальність (Corporate Social Responsibility) -
добровільна ініціатива власника компанії або засновників організації з розробки і реалізації
певних соціально-спрямованих, неприбуткових заходів, що мають на меті якісне покращення
зовнішнього для компанії або організації середовища. Корпоративна соціальна
відповідальність можлива за умови досягнення стійкого розвитку самостійних і
відповідальних компаній та організацій, що відповідає їх довгостроковим інтересам, сприяє
досягненню соціального миру, безпеки, благополуччя громадян, збереженню навколишнього
середовища, дотриманню прав людини [1].

Відповідальність, як випливає з визначення, що розглядається – це категорія етики і
права, котра відображає особливе соціальне та морально-правове ставлення людини або
іншого суб’єкта,  наприклад підприємства,  до іншої особи або спільноти,  певного інституту
або суспільства загалом.  Відповідальність,  з одного боку,  це залежність від когось або
чогось, а з другого - здатність, готовність до виконання морально-духового обов’язку,
економічних і правових норм.

Першооснову у науковому опрацюванні цієї проблематики, в обґрунтовані того, що
соціальна відповідальність набуває статусу важливого соціального інституту, поклав
Г. Боуен, який у 1953 р. видав монографію «Соціальна відповідальність бізнесмена» [2].
Дана публікація, в якій висвітлено засади, рамки соціальної активності та визначено напрями
розвитку феномену соціальної відповідальності, принесла вченому заслужену славу батька
корпоративної соціальної відповідальності.

Незважаючи на безліч трактувань феномену «корпоративна соціальна
відповідальність», які дають можливість розширити і поглибити сутнісні характеристики
цього явища, все ж більшість тлумачень концентрується навколо найпершого,
сформульованого Г. Боуеном визначення, згідно з яким соціальна відповідальність
бізнесмена полягає в реалізації такої політики, прийнятті таких рішень або додержанні такої
лінії поведінки, які були б бажані для цілей і цінностей суспільства [2].

Серед основних причин, що спонукають страхові компанії приділяти увагу питанням
корпоративної соціальної відповідальності виділяємо: глобалізацію та пов’язане з нею
загострення конкуренції, зростаючі розміри та вплив компаній, посилення механізмів
державного регулювання, “війна за талант” – конкуренція компаній за персонал, підвищення
суспільної активності, зростаюча роль нематеріальних активів.

Корпоративна соціальна відповідальність підприємств сприяє: здоров’ю та
благополуччю суспільства, стійкому розвитку, підвищенню мотивації персоналу, зростанню
продуктивності праці, покращенню соціально-психологічного клімату, створенню
позитивного іміджу підприємств, зростанню вартості нематеріальних активів (репутація,
вартість бренду),  позитивному ставленню до підприємств з боку держави і суспільства,
можливості участі у державних програмах, можливості залучення інвестицій, можливості
залучення кращих працівників, спрощенню одержання кредитів, полегшенню укладання
партнерських стосунків з контрагентами.

Основними напрямами корпоративної соціальної відповідальності в страхових
компаніях є: відповідальні практики по відношенню до персоналу, добросовісна ділова
практика, добросовісна практика по відношенню до споживачів, добросовісна діяльність по
відношенню до держави [3].

Запровадження корпоративної соціальної відповідальності дає підприємствам і,
зокрема, страховим компаніям, наступні вигоди:
- формує високу репутацію в очах клієнтів (підвищує ціну бренду та лояльність клієнтів,
налагоджує партнерські зв’язки);
- вдосконалює процес управління, насамперед завдяки запобіганню ризикам різних видів;
- створює можливості підвищити доходи, насамперед через вирішення проблем з
державними органами та органами контролю, налагоджує дієві відносини з ними;
- економія на залученні і утриманні висококваліфікованих спеціалістів;
- стандартизація (відповідно до міжнародних стандартів) дає змогу вийти на нові ринки;
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- збільшення обсягу продажу та частки ринку;
- своєчасний доступ до актуальної інформації з компетентних джерел забезпечує швидкість
реакції на критичні проблеми в регіоні та більш ефективне управління ризиками;
- створює можливості отримання засобів із фондів, що формуються соціально-орієнтованими
підприємствами під соціально-орієнтовані програми.

 До топ-5 найпопулярніших та найнадійніших страхових компаній в Україні за
версією Forbes на 2015 рік [4] можна віднести такі, як: страхова компанія “Княжа Vienna
Insurance Group”, страхова компанія “Уніка”, страхова компанія “Українська страхова
група”, страхова компанія “Універсальна”, страхова компанія “PZU Україна”, страхова
компанія “АХА Страхування”.

Страхова компанія “Княжа Vienna Insurance Group” [4] активно проводить
корпоративну соціальну відповідальність, зокрема: вже вшосте організувала літній
відпочинок для дітей працівників компанії до Австрії на Kids Camp; вже вдруге виступила
страховим партнером велоперегонів «Київська сотка» (метою змагань є популяризація
здорового способу життя та екологічного виду транспорту –  велосипеду);  впровадила
систему прискореної виплати (як зазначає страхова компанія «Ми цінуємо час наших
клієнтів», тому 123 клієнти отримали прискорену виплату за автоцивілкою на загальну суму
603 983,06 грн. та через три робочі дні після подачі всіх документів, клієнт може
ремонтувати свій автомобіль); компанія виступила спонсором ІV етапу Чемпіонату України з
трофі-рейдів “Запоріжжя-Трофі 2015”; взяла участь в організації літніх таборів для дітей-
сиріт, дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей; напередодні новорічних свят компанія
вручила подарунки дітям учасників АТО.

Страхова компанія “Українська страхова група”, яка є членом  Vienna Insurance Group
стала ініціатором проекту – День соціальної активності. День соціальної активності – це
можливість для будь-якого співробітника багатонаціональної корпорації використати один
раз на рік власний робочий час на добровільну діяльність для благодійних організацій чи
соціальних інститутів.

Страхова компанія “Універсальна” зайняла активну соціальну позицію у суспільстві.
Серед безлічі заходів, ініціатором яких стала компанія, переважна більшість була спрямована
на допомогу малозабезпеченим, проекти підвищення загальної страхової обізнаності
громадськості, підтримку спорту та різноманітним акціям національних масштабів.

Страхова компанія “UNIQA” запропонувала нове унікальне рішення корпоративної
соціальної відповідальності – послугу експрес врегулювання страхових випадків. Підтримка
культурних подій та творчих  ініціатив митців в Україні –  один із важливих напрямків
розвитку компаній UNIQA Insurance Group.

Компанія “АХА Страхування” протягом 8 років є постійним учасником добровільних
благодійних програм страхової компанії. Програма AXA Hearts створена для підтримки
дитячих будинків. З метою реалізації даної соціальної ініціативи був створений освітній
контент, який роз'яснював, як можна захистити навколишнє середовище, раціонально
використовуючи природні ресурси в щоденному житті. Соціальна відповідальність – це не
разовий захід. Для компанії “АХА Страхування” – це один із стратегічних напрямків і
частина корпоративної культури. Під час поїздки до дитячого будинку співробітники “АХА
Страхування” допомогли висадити на його території 74 рослини (дерева, кущі, квіти), після
чого кожна дитина отримала іменний сертифікат по догляду за рослинами. Своїми
ініціативами страхова компанія “АХА” намагається залучати співробітників і звернути їх
увагу, як маленькими справами і своєю особистою відповідальністю можна зберегти наше
довкілля та підтримати корпоративну соціальну відповідальність в суспільстві.

Корпоративну соціальну відповідальність правомірно розглядати як комплекс
соціальних ресурсів страхової компанії, або складову ресурсного портфеля. При цьому
корпоративна соціальна відповідальність здатна поповнювати внутрішні і зовнішні ресурси
страхової компанії. Внутрішні ресурси мають наповнення через задоволення попиту на
корпоративну соціальну відповідальність з боку персоналу.  Є підстави стверджувати,  що

http://www.vig.com/


Збірник тез ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції

89

задоволення попиту працівників на корпоративну соціальну відповідальність сприяє
розвитку корпоративної культури, соціальному діалогу, формує більш високий рівень довіри,
розвиває позитивні мотиваційні настанови працівників, підвищує рівень лояльності
персоналу до компанії, поліпшує моральний клімат у колективі. Задоволення попиту на
корпоративну соціальну відповідальність з боку зовнішніх зацікавлених сторін – споживачів,
постачальників, місцевих громад тощо – здатне розвивати зовнішні ресурси компанії. Ідеться
про так звані невидимі ресурси компанії, що пов’язані з новими масштабами і новою якістю
корпоративної культури, корпоративної репутації, довіри з боку зацікавлених сторін.
Зазначені ресурси крім прямого, безпосереднього впливу на результати діяльності страхових
компанії здатні забезпечувати латентне страхування фінансово-економічного стану від
несприятливих обставин, зовнішніх ризиків.

Діяльність соціально відповідальних страхових компаній демонструє неоднакові,
диференційовані наслідки впливу тих чи інших напрямів корпоративної соціальної
відповідальності на результативність діяльності страхових компаній, різну їхню віддачу. Це
актуалізує вибір оптимального варіанта системи корпоративної соціальної відповідальності,
необхідність пошуку найбільш прийнятних рішень щодо обсягів і структури соціальних
інвестицій.  Отже,  у кожному конкретному випадку компанія має віднайти найліпший «для
себе» рівень корпоративної соціальної відповідальності, оптимізувати обсяги і структуру
соціальних інвестицій. Важливо, що зазначене є актуальним як для страхових компаній,
котрі розглядають корпоративну соціальну відповідальність як економічну стратегію, так і
для інших підприємств.

Зважаючи на те, що соціально відповідальна діяльність будь-якої страхової компанії
пов’язана з високими витратами, доступна вона в даний час виключно великим компаніям.
До позитивного ефекту призводять тільки ті соціальні ініціативи, які добре узгоджуються з
місією компанії. Менш великим компаніям, навіть у разі прихильності принципів соціальної
відповідальності, найчастіше не під силу проведення такої політики з причин слабкого
фінансового стану.

Досвід корпоративної соціальної відповідальності страхових компаній в світі є значно
глобальнішим та розвиненішим, ніж в Україні. Світові великі компанії вкладають сотні тисяч
доларів у сфері захисту навколишнього середовища, допомозі малозабезпеченим верствам
населення, посиленню боротьби з корупцією, проблемам зайнятості тощо. Проте потрібно
зауважити, що у розвинених країнах світу немає таких значущих проблем, як в Україні –
збройний конфлікт, обвал економіки, девальвація валюти, соціальна нестабільність.

Соціальна відповідальність бізнесу в Україні є відображенням складних процесів
трансформації всієї соціально-економічної системи країни. Тому не можна очікувати
кардинальних позитивних змін у діяльності інституту соціальної відповідальності бізнесу
при високому рівні безвідповідальності інститутів української держави. Проблеми розвитку
національної економіки, набули особливо гострий характер в останні роки, незмінно
підштовхували до вирішення питань пов’язаних з дилемою підвищення економічної
ефективності підприємств та одночасного вирішенням соціальних питань, реального
покращення якості життя населення.

Корпоративна соціальна відповідальність є важливим соціальним ресурсом компанії,
здатним формувати конкретні переваги, забезпечувати стійкість розвитку, адекватно
реагувати на соціальні виклики (як внутрішні, так і зовнішні), перетворюючи останні з
обмежень на переваги. В сучасних умовах розвитку національної економіки, корпоративна
соціальна відповідальність постає як важливий соціальний ресурс, відповідальність тих, хто
приймає бізнес-рішення, перед тими, на кого ці рішення націлені.

За своєю суттю корпоративна соціальна відповідальність - це імплементований у
корпоративне управління певний тип соціальних зобов’язань (здебільшого добровільних)
перед працівниками, партнерами, державою, інститутами громадянського суспільства та
суспільством загалом.
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Соціальна відповідальність бізнесу неможлива без розвиненого громадянського
суспільства, здатного виступати реальним партнером бізнесу при вирішенні соціальних
питань. За такої умови можливий процес зростання готовності бізнесу залучатися в діалог і
подальше партнерство з різними громадськими групами, збільшення кількості соціальних
ініціатив, що виникають завдяки спільному мисленню і спрямованих на вирішення питань
суспільного значення.

1. Корпоративна соціальна відповідальність в забезпеченні конкурентоспроможності підприємства
[Електронний ресурс] // Ефективна економіка. – 2013. – Режим доступу до ресурсу:
http://www.economy.nayka.com.ua/986.

2. Bowen H. Social responsibilities of the businessman / H. Bowen // Harper & Row. - N.Y. - 1953.
3. Особливості управління ризиками корпоративної соціальної відповідальності підприємств [Електронний

ресурс] // Економічний вісник НТУУ "КПІ". – 2014. – Режим доступу до ресурсу:
http://economy.kpi.ua/uk/node/736.

4. Рейтинг страхових компаній - 2015 [Електронний ресурс] // Forbes Україна. – 2015. – Режим доступу до
ресурсу: http://forbes.ua/ua/news/1398704-dilovi-pidsumki-dnya-21-lipnya.

Євтушок О.В., Львівський національний
університет імені Івана Франка

ПРО РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ
В КОНТЕКСТІ РЕГУЛЮВАННЯ ДОВІРИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ

Часовий проміжок нашого життя припадає на ряд знакових подій не лише в Україні ,
але й в усьому світі. Ми можемо відзначити зниження різних економічних та соціальних
показників якості життя, але не можемо заперечити різких змін в темпах розвитку
громадянського суспільства як в Україні так і в світовій спільноті. Україна ще не пережила
свій другий майдан, оскільки, процеси змін в системі державного управління, системі
взаємодії приватного та державного секторів економіки (які були задіяні під час Революції
Гідності) повільно тривають. Першою ознакою є офіційне визнання владою України
жертвами загиблих мітингувальників Майдану (21 лютого 2014 р. на Майдані відбулось
прощання із загиблими повстанцями, яких в жалобних промовах назвали «Небесною
сотнею»).[1] Звичайно система дає опір, а із зростанням курсу долара зростає спокуса
піддатись панічним настроям.

У кожної держави свій шлях до формування повноцінного громадянського
суспільства, а на основі ряду історичних фактів (від трипільської культури, козацької
конституції Пилипа Орлика та сьогодення) можна зробити висновок, що українська
спільнота ходить по колу. Ми то ставимо людину та її гідність на п’єдестал, то намагаємось
підпорядкувати людську свідомість потребам пануючих культурних мас. Але з розвитком
інформаційних систем і в світі, і в Україні зокрема полегшується інтеграція індивідуума в
світову спільноту, відбувається процеси самоорганізації з наближення нашої економіки до
ринкової. В Україні зріс попит на універсальні особистості, що не лише володіють
підприємницькими здібностями але й можуть брати на себе частину відповідальності за
розвиток суспільства, впровадження в життя суспільних та громадських ініціатив.

Інформаційне суспільство, принципи якого засновані на реалізації попиту і
пропозиції,  має потребу у встановленні форм спілкування,  що зможуть вирішувати
конфлікти, досягати взаєморозуміння, виявляти спільні інтереси і обмінюватися якомога
повнішою та достовірнішою інформацією.[2] Довіра як джерело лідерства, справді є основою
змін в економіці і суспільстві.  З моменту виходу на майдан студентів та в процесі
формування в подальшому волонтерських рухів у народу України з’явилась довіра (певною
мірою втрачена і після подій 2004 р.) – довіра до сусідів, друзів, жителів інших областей та
регіонів, до себе, до своїх можливостей. Саме інформаційні технології в сучасних засобах
комунікацій дали можливість пресі та засобам масової інформації взяти на себе не лише роль

http://www.economy.nayka.com.ua/986
http://economy.kpi.ua/uk/node/736
http://forbes.ua/ua/news/1398704-dilovi-pidsumki-dnya-21-lipnya
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ретранслятора форм соціального спілкування, обтяжену політичною кон’юнктурою, а й
перетворило їх на частину світових експертних систем з розвитку національного
громадянського суспільства та узгодження напрямку соціально-економічних перетворень в
Україні. На даному етапі змін в українському суспільстві окресленими орієнтирами стали
Європейські стандарти життя та досягнення суспільної рівноваги. Саме вони стали засобами
самоорганізації суспільства.

Експертні системи є системами нового типу, головною відмінністю яких порівняно з
традиційними інформаційними системами є те, що вони оперують знаннями, а не з даними.
За визначенням О. Белза експертні системи – це клас систем штучного інтелекту, що здатні
одержувати, нагромаджувати, коригувати знання з деякої предметної галузі, виводити нові
знання, розв’язувати на основі цих знань практичні задачі та пояснювати хід
розв’язування.[3] Основними їх перевагами є те, що вони не лише здатні зберігати великі
обсяги знань, але і поповнювати їх запас від людини-експерта чи шляхом автоматичного
формування нових знань. Їх головними перевагами є: відсутність упереджень,
систематичний збір всіх деталей для вибору найкращої альтернативи, великий обсяг знань
(на відміну від людини-експерта, що має обмежене коло знань та забуває те чим не
користується), на них не впливають зовнішні чинники. Основним недоліком є можлива
неповнота та неякісність сформованої бази знань, що практично нівелює всі переваги.

Дані проблеми вирішуються шляхом заміни ідеї «штучного інтелекту» на ідею
«колективного розуму». Тут головною проблемою є знову ж таки питання довіри як до
експертів так і до акумульованого ними рішення. Наприклад, зрозуміло, що над програмою
розвитку освіти до 2021 року за підписом В. Януковича працював колектив фахівців, але
виникає моральне питання довіри до документу за підписом особи, якій було висловлено
громадянську недовіру.

Формування стратегії розвитку кожної організації на основі використання її здатності
до самоорганізації починається з формування бачення поточного і бажаного станів.
Підсумовуючи праці М. Трєнєва [4] робимо висновок, що аналізувати слід і зовнішнє
середовище і безпосередньо організацію як відкриту систему, в тому числі відповідність її
потенціалу можливостям, що надає середовище, хід процесу самоорганізації, та проблеми,
що можуть виникнути під час самоорганізації.  В кожній організації існує формальна та
неформальна структура. До позитивного прикладу застосування експертних систем в
самоорганізації можна віднести використання особистих блогів з метою акумулювання ідей
в процесі підготовки та прийняття управлінських рішень. На практиці процес накопичення
неформалізованих знань можна відобразити на наступним чином (Рис.1.)

Рис. 1. Процес накопичення неформалізованих знань

Тут найбільш формалізованим елементом, що може бути стандартизований і
застосовуватись в рамках електронного документообігу є офіційний блог особи чи сайт
організації. До прикладу: впровадження у закладах вищої освіти системи електронного
навчання moodl є ряд перешкод (відсутність культури споживання даного освітнього
продукту, нечіткі правила використання бази електронного навчання, недостатню
вмотивованість викладачів до введення курсів в систему moodl, брак організованих робочих
мість для роботи з електронним курсом тощо).  Є навіть побоювання,  що електронний курс
створює конкуренцію при наборі абітурієнтів до навчального закладу. Наприклад, якщо
науково-виклацький персонал – це експерти, то до типових суб’єктивних причин небажання

Соціальна
мережа

Сайт,  блог

Експертна
система
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експерта співпрацювати з інженером знань є те, що: 1) в експерта є своя робота якою він
займається; 2) побоювання експерта втратити роботу внаслідок заміни його комп’ютером;
3)відчуває небезпеку втручання комп’ютера в свою приватну сферу; 4) відсутність бажання
експерта, щоб його професійну кухню споглядав інший експерт. Можна почати застосування
ІТ засобів з введення електронного документообігу для оптимізації вже існуючої роботи.

Відтак, можемо стверджувати, що забезпечення довіри до організації умовах
інформатизації суспільства значною мірою буде залежати від якості внутрішніх комунікацій
та якісного наповнення і вчасного оновлення зовнішніх (наприклад сайту, як електроного
відображення культури документообігу організації та організаційної культури). Під час
формування стратегії інновацій бажано не зачіпати інтереси сторін, що займаються
реалізацією стратегії, щоб це не вплинуло на якість.

1. Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Небесна_сотня
2. Осовська Г.В. комунікації в менеджменті. – К.: Кондор, 2003 . – 218 С.
3. Белз О. Основи економічних експертних систем: Навч. посіб. – Львів: видавничий центр ЛНУ імені Івана

Франка, 2009. – 238 с.
4. Тренев Н.Н. Предриятие и его стуктура. – М.: Приор, 2000. – 240 с.

Жигайло В.М., Львівський національний
університет імені Івана Франка

МІСЦЕ УКРАЇНИ НА РИНКУ МІЖНАРОДНИХ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

Актуальність теми. Розвиток туризму в Україні і за кордоном, активна та закономірна
участь у цьому процесі різних організацій зумовили необхідність не тільки виникнення,
становлення, розвитку й удосконалення у державі різноманітних національних і
регіональних форм організацій туризму, а й посиленої уваги до взаємообміну, спілкування і
поїздок різних видів. Наведемо класифікацію видів міжнародного туризму: 1. Діловий
туризм. 2. Оздоровчий туризм. 3. Хобі-туризм. 4. Пригодницький туризм. 5. Спортивний
туризм. 6. Навчальні тури. 7. Релігійний туризм. 8. Розважальні тури. 9. Пізнавальні тури. 10.
Подорожі для людей старшого віку. Можна ще назвати туризм автостопом, сільський
туризм, зелений туризм і багато інших видів обслуговування, які пропонуються сьогодні
туристам на міжнародному ринку туризму.

Найдинамічнішою складовою світового ринку послуг є туристичний ринок. Про це
свідчить збільшення доходів від міжнародного туризму, зростання питомої ваги туризму в
світовому експорті – імпорті послуг, зростання частки доходу у формуванні ВВП країні.
Туризм сьогодні вважається одним із перспективних напрямів соціально-економічного
розвитку країни, регіонів, міст. Туристичне господарство генерує 11 % валового продукту в
світі, а туристична індустрія – 4,2 %.

Проведемо аналіз туристичного становища України. На рисунку 1 показано динаміку
туристичних потоків в Україні у 2000–2014 рр. Кількість туристів в Україні як іноземних, так
і місцевих постійно знижується. Можемо спостерігати значний сплеск у 2007–2008 рр.;
2012–2013 рр., однак через світову економічну кризу кількість відпочивальників у нашій
країні стрімко знижується.

У 2012–2013 рр. Відбувається підвищення рівня туристичних потоків. У 2012 р. в
Україні обслужено 3 000 696 млн. туристів, а у 2013 р. – 3 454 316 млн. туристів. У 2014 р.
знову відбувається спад обсягу туристичних потоків. Кількість туристів, яких обслужили у
2014 р. становить – 2 425 089 млн. осіб.

Проаналізуємо причини приїзду в Україну іноземних громадян у 2014 році. За даними
Державної служби статистики України, у 2014 р. нашу державу відвідало
12 711 507 млн. осіб (рис. 2.). У 2 814 021 млн. осіб метою поїздки був – культурний та
спортивний обмін, релігія тощо; для 9 696 854 млн. осіб – приватна мета поїздки; туризм у
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146 804 тис. осіб; службова, ділова, дипломатична мета поїздки – 49 437 тис. осіб; імміграція
у – 2 496 тис. осіб; навчання у – 1 109 тис. осіб; і найнижчий показник – працевлаштування –
786 осіб.

Рис. . Загальна динаміка туристичних потоків в Україні (2000–2014 рр. (осіб))

Рис. 2. Динаміка туристичних потоків в Україні (2000–2014 рр. (осіб)) із загальної
кількості туристів

У 2014 р. нашу державу відвідали іноземні громадяни з понад 110 країн. На рис. 3.
зображено,  громадяни яких іноземних країн відвідали нашу країну у найбільшій кількості.
Від 60 000 до 5 000 000 осіб – з Республіки Молдови Україну відвідало –4 368 355 млн. осіб,
з Російської Федерації –2 362 982 млн. осіб, з Білорусі – 1 592 935 млн. осіб, з Польщі –
1 123 945 млн. осіб, з Угорщини –874 184 тис. осіб, з Румунії – 584 774 тис. осіб, з
Словаччини –416 158 тис. осіб, з Узбекистану –158 030 тис. осіб, з Німеччини –
131 244 тис. осіб, з Туреччини – 116 302 тис. осіб, з Ізраїля – 101 799 тис. осіб, з США –
81 709 тис. осіб, з Азербайджану – 69 146 тис. осіб.

Розглянемо шляхи вдосконалення управління міжнародною туристичною діяльністю на
прикладі ВАТ «Західний Регіональний Центр Туризму». Ця туристична компанія виникла на
базі «Інтурист», яка була заснована у 1957 році. Основним напрямком роботи є праця з
іноземними туристами, екскурсійна робота, усні та письмові переклади з багатьох мов світу.
Метою рекламної кампанії є збільшення продажу та забезпечення просування туристичного
продукту на ринку послуг і отримання стабільного прибутку.

Туристична фірма ВАТ «Західний Регіональний Центр Туризму» для проведення
ефективної рекламної діяльності повинна налагодити зв’язки з громадськістю. Ефективний
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піар може вплинути на широке коло різних груп людей, спонукаючи їх придбати ваш
продукт. Діяльність піару може включати:

–Переконання осіб,  що формують громадську думку у вашій місцевій громаді,  в
необхідності підтримати вашу діяльність і заохочувати інших, до того ж часто за допомогою
позитивного поговору і публічності.

–Ініціювання позитивного висвітлення в пресі вашої діяльності через обрані засоби
масової інформації шляхом випуску прес-релізів чи запрошення представників засобів
масової інформації самим ознайомитися з вашими послугами.

–Встановлення контактів з місцевими, загальнодержавними та спеціалізованими
засобами масової інформації і готовність допомогти їм, якщо вони надішлють запити на
інформацію або інтерв’ю на тему, пов’язану з вашою діяльністю, що сприяє формуванню
репутації людини, здатного виступати від імені своєї галузі.

Рис. 3. Громадяни яких іноземних країн відвідали нашу країну

Ця діяльність не завжди приносить матеріальні результати, але вона повинна бути
елементом розвитку успішного бізнесу. Створення мережі – це загальновизнаний шлях
розвитку бізнесу, формування поговору і особистих контактів.

Суб’єкти туристичної діяльності розробляють конкретні заходи щодо забезпечення
безпеки туристів, екскурсантів, які беруть участь у туристичних подорожах, походах,
змаганнях, запобігання травматизму та нещасним випадкам і несуть відповідальність за їх
виконання. Одним з небезпечних етапів подорожі є етап перевезення. Оскільки транспортні
засоби є джерелами підвищеної небезпеки, питання безпеки туристів повинні бути
центральними в усіх варіантах перевезень. З метою здійснення практичної роботи по
забезпеченню безпеки туристів, наданню їм допомоги і захисту в екстремальних ситуаціях,
туристичні підприємства, що спеціалізуються на організації туристичних подорожей з
використанням активних форм пересування туристів, створюють пошуково-рятувальні
служби або укладають угоди на обслуговування з відповідними службами.
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Жигайло Н.І., Львівський національний
університет імені Івана Франка

ДОВІРА ЯК ДУХОВНА ОСНОВА  ДОБРОЗИЧЛИВИХ МІЖОСОБИСТІСНИХ
ВЗАЄМИН  ТА ПОЗИТИВНОГО МІКРОКЛІМАТУ В КОЛЕКТИВІ

Епіграфи:
Люди ненавидять один одного, тому що вони бояться один одного;

бояться, бо нічого один про одного не знають; не знають, бо не спілкуються,
а не можуть спілкуватися, тому що розділені.

Любов - це єдина сила, здатна перетворити будь-якого ворога в друга.
Мартін Лютер Кінг

Три історії,  які заставляють задуматись:1. Одного разу жителі села вирішили
молитися, щоб пішов дощ. В день запланованого молебня всі люди зібралися разом,

але тільки один хлопчик взяв з собою парасолю. Це – віра.
2. Коли Ви підкидаєте маленького хлопчика в повітря - він сміється,

бо знає, що його спіймають. Це – довіра.
3. Кожну ніч, коли ми лягаємо спати, в нас немає гарантії,

що ми прокинемось, але ми всеодно заводимо будильник. Це – надія.

Проблема формування доброзичливих міжособистісних взаємин і позитивного
мікроклімату в колективі є вельми актуальною для сучасного суспільства. Адже, лише
завдяки гармонії людських взаємин і високому професіоналізму фахівців від Бога, які всі свої
зусилля спрямовують на чесну, самовіддану, сумлінну працю, можливо забезпечити високий
рівень соціального та економічного добробуту суспільства, здорову націю, сильну державу
та її високу позицію на європейському і світовому рівнях. Лише довіра як духовна основа
міжособистісних взаємин забезпечить гармонію між людьми і позитивний мікроклімат у
колективі.

Спілкування — складний, багатоплановий процес встановлення і розвитку контактів
між людьми, що виникає на основі потреб їх спільної діяльності та включає в себе обмін
інформацією, сприймання та розуміння іншого; це взаємодія суб'єктів через знакові засоби,
викликана потребами спільної діяльності та спрямована на значимі зміни стану, поведінки
партнера тощо.

Психологи розглядають спілкування:  як спосіб виявлення людської сутності (свої
враження, своє ставлення, своя біографія); як фактор становлення людини, розвиток її
свідомості (гра, навчання, праця); як необхідна  умова існування спільності людей
(дослідження у вежі) і органічна потреба людини (дослідження із студентами в
сурдобарокамері); як джерело інформації (новини, повідомлення); як молитва, зв'язок з
Богом (приклад: гетьман Калнишевський); як джерело активності людини (театр, музей,
виставка, прогулянка).

Спілкування виконує низку життєво важливих функцій. Серед них найголовнішими є :
комунікативна, інтерактивна та перцептивна функції. Комунікативна функція - це
різноманітні форми та засоби обміну і передавання інформації, завдяки яким стає можливим
збагачення досвіду, нагромадження знань, опанування діяльності, взаєморозуміння між
людьми. Модель комунікативного процесу: хто передає повідомлення – комунікатор; що
передається - повідомлення, інформація; як здійснюється передача – канал; кому
спрямовується повідомлення - конкретна особистість,  група людей, аудиторія; з яким
результатом передається - ефективність повідомлення.

Інтерактивна функція спілкування передбачає контакти між людьми, які не
обмежуються лише потребами передавання інформації. Спілкування завжди передбачає
певний вплив на інших людей, зміну їх поведінки, діяльності. У цьому випадку виявляється



Філософсько-психологічні аспекти духовності: довіра як основа змін в економіці …

96

інтерактивна функція спілкування - функція впливу на інших людей (поради, інструкції,
вимоги, накази). Молитва-благословення дітей: "Нехай Господь благословить тебе і
охороняє тебе! Нехай Господь світить обличчям своїм до тебе та милує тебе! Нехай
Господь оберне обличчя своє до тебе і дасть тобі мир!" (Чис.6, 24-26)

Перцептивна функція спілкування - полягає в тому, що інформація, яку отримують
співрозмовники дає можливість пізнавати одне одного, проникнути у внутрішній світ,
зрозуміти мотиви поведінки, звички, характер, світогляд.

Коли  закінчується  ніч?  Якось один мудрець спитав своїх учнів, як можна точно
розпізнати мить, коли закінчується ніч і розпочинається день. - Можливо, це коли вже
чітко можна відрізнити собаку від вівці? - Ні, - відповів учитель.

- Або коли можна відрізнити фінікове дерево від фігового? - Ні, - знову відказав він.
- То коли ж? - спитали учні.
- А тоді, коли, вдивляючись ув обличчя будь-якої особи, впізнаватимеш у ній брата чи

сестру – то це є день. До того ж моменту у твоєму серці панує ніч, - пояснив мудрець.
"Ми навчилися літати, немов птахи, плавати, мов риби, але не навчилися жити як

брати".  (Мартин Лютер Кінґ)
Соціально-психологічний мікроклімат - це якісний бік міжособистісних стосунків, що

виявляється у сукупності психологічних умов, які сприяють або перешкоджають
продуктивній діяльності колективу та всебічному розвиткові особистості в групі.
Психологічний клімат - це емоційне забарвлення психологічних зв'язків членів колективу,
що виникає на основі їх симпатії, збігів характерів, інтересів, схильностей. Мікроклімат
стосунків між людьми в організації складається з трьох складових. Перша складова - це
соціальний клімат, який визначається усвідомленням спільних цілей і завдань організації.
Друга складова - моральний клімат, який визначається прийнятими моральними цінностями
організації. Третя складова - це психологічний клімат, тобто ті неофіційні відносини, які
складаються між працівниками. У цілому, цей феномен прийнято називати соціально-
психологічним мікрокліматом колективу.

Нашою гіпотезою є те, що довіра як духовна основа доброзичливих міжособистісних
взаємин забезпечить гармонію між людьми і позитивний мікроклімат у колективі.

Відомо,  що найважливішою частиною людських стосунків є довіра.  Вітальний жест -
простягнута вперед рука з розкритою долонею - здавна свідчили про те, що співрозмовник
відкритий для мирного діалогу,  в його руці немає зброї.  Та й зараз,  незважаючи на
розвиненість правових норм, що забезпечують фіксовані стосунки, довіра залишається
незмінним компонентом ділових взаємин. Чим важливішою є угода, тим більш необхідною є
довіра.

Цікавою є доля цього поняття як об’єкта наукового дослідження. Воно здається
простим і зрозумілим,  водночас,  містить цілий спектр надскладних аспектів.  Від Платона,
Арістотеля, Канта, Гегеля до наших днів вивчення поняття "довіра" пов’язане із великим
колом питань: це міжособистісні взаємини, етичні принципи ділових стосунків, це довіра до
Бога, до іншої людини, до влади, до суспільства тощо.

Походження слова довіра пов’язане з коренем "віра". Одне з класичних визначень
релігійної віри,  що належить Апостолу Павлу:  "Віра –  це доказ речей невидимих,  запорука
успіху". Психологічно це можна пояснити як "сприйняття людиною фактів як істинних на
основі внутрішнього,  суб’єктивного переконання,  що не потребує більш ніяких доказів.  Це
сильна інтелектуальна згода із чимось на підставі твердження іншої особи, чий авторитет
людина визнає, оскільки вона бачить, що ця особа варта довіри".

Наукові визначення довіри:
"Довіра - соціологічна та психологічна категорія для позначення відкритих, позитивних

взаємовідносин між людьми (сторонами довіри), що відображають впевненість у порядності
й доброзичливості іншої сторони, з котрою довіряючий знаходиться в тих чи інших
відносинах, що базується на його досвіді", Вікіпедія.
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"Довіра є ключовою характеристикою розвиненого людського суспільства, цінним
економічним активом, тобто потенційним джерелом добробуту і стабільності держави",
Френсіс Фукуяма.

"Довіра є опора людини,  групи або фірми на добровільно прийняте іншою людиною,
фірмою або групою зобов’язання визнавати та захищати права та інтереси всіх сторін, які
беруть участь у спільній діяльності" [8].

У сучасній науковій літературі до факторів міжособисгісного рівня відносять наступні
характеристики того, кому довіряють:

♦ Порядність - репутація чесної та відданої своєму слову людини.
♦ Компетентність - володіння спеціальними знаннями та навичками міжособистісного

спілкування, які необхідні для виконання зобов’язань.
♦ Послідовність - надійність, передбачуваність, здоровий глузд.
♦ Лояльність - доброзичливість або готовність захистити, підтримати, підбадьорити

інших.
♦ Відкритість - психологічна доступність, готовність ділитися з іншими ідеями,

інформацією.
Тобто довіра одних людей пов’язана з очікування від інших нормальної, чесної

поведінки та співробітництва. Діловий партнер, що не викликає довіри, — це ненадійний,
непорядний, закритий у спілкуванні, некомпетентний, нелояльний, непередбачуваний
партнер. Ступінь та роль міжособистісної довіри у бізнесі має велике значення. Однак, щоб
досягнути рівня, коли найважливішою гарантією стає довіра, слово партнера, необхідні не
тільки час, але й практична перевірка їх у найрізноманітніших життєвих ситуаціях.

Втратити довіру - це втрати кредити, клієнтів. Тому українські підприємці мусять
працювати згідно з морально-етичними принципами,  як це було з діда-прадіда,  тобто
використовуючи Закони Божі,  в яких і віра,  і довіра,  і надія..  Чесний бізнес -  це не міф,  а
реальність. Створення нормальної, цивілізованого, ділового середовища починається із
самого себе та зі свого найближчого оточення. "Довіра - ось яка найцінніша і сама тендітна
річ на світі. Без неї нічого не виходить" Марк Леві.

З метою формування довіри як духовної основи доброзичливих міжособистісних взаємин
та позитивного мікроклімату у колективі нами запропоновано:

1. Поняття «духовної особистості».
2. Авторську психологічну структуру духовної особистості.
3. Авторську модель духовного становлення особистості молоді.
4. Програму тренінгу розвитку духовності особистості.
5. Тематичний план спецкурсу  «Психологія формування духовності особистості».
6. Критерії розвитку духовності особистості.
7. Джерела формування духовності особистості.

Під феноменом «духовна особистість» розуміємо таку особистість, в якій горить іскра
Божества;  яка в своїх думках і вчинках опирається на Закон Божий;  яка в своєму житті
керується постулатом: «Я працюю на Вічність!, а не просто вічно працюю!» Людині для
польоту потрібне не пір’я, а сила духу! Сильних духом, національно свідомих,
інтелектуально розвинутих, науково підкованих молодих особистостей потребує кожна
нація, кожна держава, кожна галузь. Тому,  першочерговим наповненням довіри має бути
духовність —  провідною характеристикою і змістом.

Авторська психологічна структура духовної особистості (рис.1) представлена нами у
вигляді дерева, основа (коріння) якого символізує походження, традиції, звичаї та базується
на чинниках саморегуляції, якими є воля, совість і віра; вітки цього дерева – це наші
пізнавальні та емоційно-вольові психічні процеси, психічні стани, психічні властивості,
психічна діяльність,  спрямованості тощо,  а верхівка цього дерева прагне до пізнання Бога,
тобто до самовдосконалення.
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Рис.1. Авторська психологічна структура духовної особистості

Авторська модель духовного становлення особистості включає в себе інструментальну,
потребово-мотиваційну та інтеграційну складові (рис.2).

Рис. 2. Авторська модель духовного становлення особистості

Програма тренінгу розвитку духовності особистості та тематичний план спецкурсу
«Психологія формування духовності особистості» детально представлені у попередніх
працях, своїми практичними напрацюваннями мають проведення лекцій, наукових семінарів,
круглих столів, конференцій, прощ, реколекцій тощо.

Також нами представлено критерії, яким повинна відповідати духовна особистість:
моральні: духовна особистість мусить бути людиною чесною; бути  практикуючим
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християнином; мати об’єктивний та суб’єктивний авторитет; любити і поважати свою
працю; бути справедливою; мати етично-діловий такт і радість від спілкування;
інтелектуальні: високий рівень фахової підготовки;  точність пам’яті, гнучкість мислення,
творчість уяви; темперамент, лабільна нервова система (вроджені чинники); сила волі і віра
(набуті чинники); мовленнєва  культура, риторика; інтуїція; спостережливість; фізичні та
канонічні: одяг, постава, поведінка; шляхетність, одухотворення.

Джерелами духовної особистості є: книга книг – Святе Письмо; Богословіє (як наука
про Бога);  Свята Літургія – вчителька життя (А.Шептицький);  Молитва – розвиток    душі;
церковне мистецтво; християнська філософія (пізнання Бога); природа, культура, мистецтво,
спорт тощо.

Утвердження і розквіт нашої держави можливий лише за умови професійного та
духовного становлення і здійснення кожного громадянина, фахівця, професіонала, та повної
довіри між людьми, що забезпечить незворотність поступу України до своєї волі, слави,
економічного та соціального добробуту,   здорової нації,  сильної держави європейського та
світового рівня.
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Завада Т.Р., Львівський державний університет
внутрішніх справ

ЩОДО ПИТАННЯ ОБСЯГУ ПОНЯТТЯ «СЛУЖБОВА ОСОБА СУБ’ЄКТА
ГОСПОДАРЮВАННЯ ЯК СПЕЦІАЛЬНОГО СУБ’ЄКТА ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ

ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»

Службова особа суб’єкта господарювання визначається спеціальним суб’єктом ряду
злочинів у сфері господарської діяльності, а саме:

- Стаття 212 КК України «Ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових
платежів)»;

- Стаття 212-1 КК України «Ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове
державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов'язкове державне
пенсійне страхування»;

- Стаття 219 КК України «Доведення до банкрутства»;
Диспозиції вказаних статей особливої частини кримінального кодексу містять чітку

вказівку на  службову особу суб’єкта господарювання як одного з суб’єктів вчинення таких
злочинів. Окрім того ряд статей особливої частини кримінального кодексу містять вказівки
на інших спеціальних суб’єктів, які за своїм своєю суттю та законодавчим регулюванням
входять в обсяг поняття  «службова особа суб’єкта господарювання» . Серед таких, зокрема:

- Стаття 220-1. КК України «Порушення порядку ведення бази даних про вкладників
або порядку формування звітності»;

- Стаття 222-1. КК України «Маніпулювання на фондовому ринку»;
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- Стаття 223-2 КК України «Порушення порядку ведення реєстру власників іменних
цінних паперів»;

- Стаття 233-2 КК України «Приховування інформації про діяльність емітента»;
Відповідно до положення ч.3 ст.18 КК України службовими особами є особи, які

постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників
влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах
державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи
організаціях посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-
господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким
особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого
самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом,
повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи,
організації, судом або законом.

В даному випадку необхідно встановити чи підпадають під визначення входять  в обсяг
поняття «суб’єкт господарювання» поняття вказані в диспозиціях статей  220-1, 222-1, 223-
2,232-2 Кримінального кодексу, а саме такі поняття: «емітент», «професійний учасник
фондового ринку», «банк», «учасник фондового ринку».

Відповідно до положення статті 2  Господарського кодексу України одним із учасників
господарських відносин визначаються суб’єкти господарювання.

Відповідно до положення статті 55 Господарського кодексу суб'єктами господарювання
визнаються учасники господарських відносин, які здійснюють господарську діяльність,
реалізуючи господарську компетенцію (сукупність господарських прав та обов'язків), мають
відокремлене майно і несуть відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах цього майна,
крім випадків, передбачених законодавством.

 Відповідно до положень цитованої статті Господарського кодексу суб'єктами
господарювання є:

1. господарські організації - юридичні особи, створені відповідно до Цивільного кодексу
України, державні, комунальні та інші підприємства, створені відповідно до цього Кодексу, а
також інші юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані в
установленому законом порядку;

2. громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які здійснюють господарську
діяльність та зареєстровані відповідно до закону як підприємці.

В законодавчому розумінні господарською діяльність є діяльність суб’єктів
господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію
продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову
визначеність. (ст. 3 ГК України).

Для відповіді на поставлене запитання необхідно провести детальний аналіз
законодавства, що містить легальне визначення перелічених понять та провести
комплексний аналіз усіх визначень, що дасть змогу зробити методично та законодавчо
обґрунтовані висновки.

Відповідно до положення абз.2  ч.2  ст.  2  ЗУ «Про цінні папери та фондовий ринок»
емітент  -  юридична  особа,  у  тому числі Фонд гарантування вкладів  фізичних осіб,
Автономна Республіка Крим або міська рада, а  також держава в особі уповноважених нею
органів державної влади чи   міжнародна   фінансова   організація,   які  від  свого  імені
розміщують емісійні цінні папери та беруть на себе зобов'язання за ними перед їх
власниками.

Згідно з положенням в абз.8  ч.2  ст.2  ЗУ «Про цінні папери та фондовий ринок»
професійні   учасники   фондового  ринку  -   юридичні  особи,   утворені  в організаційно-
правовій формі акціонерних товариств або товариств  з обмеженою відповідальністю, які на
підставі ліцензії, виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку,
провадять  на  фондовому  ринку  професійну  діяльність, види якої визначені законами
України.
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Положення абз.1 ч.2 ст.2 визначення учасники  фондового ринку - емітенти або особи, що
видали неемісійні  цінні  папери,  інвестори в цінні папери, інституційні інвестори,
професійні   учасники   фондового  ринку,   об'єднання професійних  учасників фондового
ринку, у тому числі саморегулівні організації професійних учасників фондового ринку.

Відповідно до положення ст.2 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» банк - юридична
особа, яка на підставі банківської ліцензії має виключне право надавати банківські послуги,
відомості про яку внесені до Державного реєстру банків;

Перелічені вище законодавчі визначення дають чітке розуміння перелічених понять,
комплексний аналіз яких дає змогу зробити висновок про кілька загальних для них ознак.
Найважливішими з яких для розв’язання поставленого нами завдання є те, що вони є в своїй
більшості юридичними особами та здійснюють діяльність пов’язану із досягненням
економічних та соціальних результатів та з метою одержання прибутку,  що в розумінні ч.2
ст.3 Господарського кодексу є підприємницькою діяльність.

Вказані положення чітко дають зрозуміти, що поняття «суб’єкти господарювання» в
розумінні ст.55 Господарського кодексу є загальним і збірним поняттям щодо таких понять
як «емітент», «професійний учасник фондового ринку», «банк», «учасник фондового ринку».

Саме тому проводячи дослідження такого спеціального суб’єкта злочинів у сфері
господарської діяльності як «службова особа суб’єкта господарювання» необхідно також в
перелік досліджуваних складів злочинів включати також і склади злочинів передбачені
статтями 220-1, 222-1, 223-2,232-2 Кримінального кодексу, які не містять прямої вказівки на
досліджуваного спеціального суб’єкта, проте за своїм змістом і законодавчим регулюванням
входять в обсяг цього поняття.

1. Конституція України. Відомості Верховної Ради України,  офіційне видання від 23.07.1996р., № 30,
стаття 141;

2. Кримінальний кодекс України. Голос України,  офіційне видання від 19.06.2001р. № 107;
3. Цивільний кодекс України. Голос України,  офіційне видання від 12.03.2003р. № 45
4. Кодекс законів про працю. Відомості Верховної Ради УРСР від 17.12.1971р.  / Додаток до N 50;
5. Господарський кодекс. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, № 18, № 19-20, № 21-22, ст.144;
6. Закон України «Про банки та банківську діяльність»,- Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, №

5-6, ст.30;
7. Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок»,- Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N

31, ст.268;
8. Дудоров О. О. Злочини у сфері господарської діяльності: кримінально-правова характеристика :

[монографія] / Дудоров О. О. – К. : Юридична практика, 2003. – С. 24.
9. Сухов Ю.М. Ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів: проблеми відмежування

від суміжних злочинів та кваліфікації за сукупністю: Дис. ... канд. юрид. наук. — Київ, 2000. — 235 с.

Завада Х.В., Львівський державний університет
внутрішніх справ

ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ ЗЛОЧИНІВ, ЩО ПОСЯГАЮТЬ НА ІНТЕРЕСИ
УКРАЇНИ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ

Злочини проти основ національної безпеки, серед котрих мають місце і злочини проти
інтересів України у сфері державної безпеки, вважаються найбільш небезпечними
посяганнями на охоронювані кримінальним законом суспільні відносини, оскільки негативно
впливають  на належний стан забезпечення державної безпеки, обороноздатності,
незалежності країни, її конституційного ладу. З огляду на розвиток нещодавніх
геополітичних відносин набули гострої актуальності для нашої держави питання загрози
територіальної цілісності та недоторканості, суверенітету, обороноздатності.  Саме на етапі
розбудови держави та активному процесі входження її у європейське співтовариство
виникли загрози нормальному функціонуванню держави та відповідних її інститутів. З боку
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відповідних суб’єктів міжнародних та внутрішньодержавних  правовідносин завдається
непоправна шкода суспільним відносинам, що забезпечують існування України як
суверенної, незалежної, демократичної, соціальної та правової держави.

У державі не функціонують на належному рівні методи захисту суспільних відносин з
кримінально-правової охорони національних інтересів та інтересів України у сфері
державної безпеки, зокрема, від злочинних посягань, через недостатньо повну законодавчу
базу.

Згідно чинних законодавчих положень родовим об’єктом злочинів проти основ
національної безпеки України є суспільні відносини із забезпечення національної безпеки
України у різних її сферах. Основним безпосереднім  об’єктом окремого злочину виступає
національна безпека у відповідній сфері: зовнішньополітичній,  сфері державної безпеки,
воєнній сфері та сфері безпеки державного кордону, внутрішньополітичній сфері,
економічній сфері, у соціальній та гуманітарній сферах, сфері цивільного захисту,
екологічній сфері, інформаційній сфері.

Чинне законодавство дає наступне тлумачення поняття національної безпеки -
захищеність життєво важливих інтересів людини і громадянина, суспільства і держави, за
якої забезпечуються сталий розвиток суспільства, своєчасне виявлення, запобігання і
нейтралізація реальних та потенційних загроз національним інтересам у сферах
правоохоронної діяльності, боротьби з корупцією, прикордонної діяльності та оборони,
міграційної політики, охорони здоров'я, освіти та науки, науково-технічної та інноваційної
політики, культурного розвитку населення, забезпечення свободи слова та інформаційної
безпеки, соціальної політики та пенсійного забезпечення, житлово-комунального
господарства, ринку фінансових послуг, захисту прав власності, фондових ринків і обігу
цінних паперів, податково-бюджетної та митної політики, торгівлі та підприємницької
діяльності, ринку банківських послуг, інвестиційної політики, ревізійної діяльності,
монетарної та валютної політики, захисту інформації, ліцензування, промисловості та
сільського господарства, транспорту та зв'язку, інформаційних технологій, енергетики та
енергозбереження, функціонування природних монополій, використання надр, земельних та
водних ресурсів, корисних копалин, захисту екології і навколишнього природного
середовища та інших сферах державного управління при виникненні негативних тенденцій
до створення потенційних або реальних загроз національним інтересам[7]. Поняття
«державна безпека» є достатньо широким, оскільки охоплює стан відсутності загрози
суверенітету, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності держави, проте
воно є вужчим за  попереднє, оскільки стосується обмеженого кола об’єктів  – а саме
держави. З огляду на таке визначення робимо висновок про те, що поняття  «національна
безпека» включає  безпеку держави, безпеку суспільства, а також особи (людини і
громадянина).  З огляду на це об’єктом дослідження виступають суспільні відносини з
кримінально-правової охорони інтересів України у сфері державної безпеки.

Родовим об’єктом таких злочинів виступають суспільні відносини з охорони основ
національної безпеки України, а вже безпосереднім можуть виступати відносини з  охорони
інтересів України у сфері державної безпеки. Таким чином можна вважати, що всі злочини,
які входять до розділу І Особливої частини КК України, посягають на основи національної
безпеки України, а оскільки поняття «державна безпека» входить в поняття «національна
безпека», то вони безпосередньо посягають і на суспільні відносини з хорони державної
безпеки. З огляду на це переважна більшість таких злочинів вважаються тяжкими чи
особливо тяжкими. Але не всі злочини, об’єктом посягання яких є інтереси України в сфері
державної безпеки розміщені в одному розділі КК України, оскільки законодавець побудував
Особливу частину кримінального закону розподіливши злочини за родовим об’єктом, а є
злочини в котрих родовий об’єкт інший (а основний безпосередній, додатковий
(обов’язковий  і необов’язковий) об’єкти містять  вказані відносини), тож розміщені вони у
відповідному розділі.
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Характерною особливістю системи злочинів проти основ національної безпеки
України у сфері державної безпеки з об’єктивної сторони є вчинення їх шляхом активної
поведінки,  що виражається у формі дії.  Більшість таких злочинів з формальним складом і
вважаються вчиненими з моменту вчинення самого діяння (наприклад, державна зрада,
диверсія, шпигунство, розголошення державної таємниці, найманство).

Окремі злочини проти інтересів України конструюються як усічені склади, оскільки
момент їх закінчення переноситься на попередні стадії здійснення злочину. Наприклад,
змова про вчинення злочину, передбаченого ст. 109 КК України  розглядається як закінчений
злочин на стадії готування; посягання на життя державного чи громадського діяча,
відповідно до ст. 112 КК України вважається закінченим з моменту замаху на вбивство;
диверсія (ст.113 КК України) вважається завершеною незалежно від фактичного настання
наслідків, з метою котрих було вчинено цей злочин.

Висока суспільна небезпечність цих злочинів виражається  в їх суб'єктивних ознаках.
Всі ці злочини здійснюються умисно і з прямим умислом, за якого особа бажає заподіяти
шкоду інтересам України. Особливістю характеризується і мета злочину, що виражається у
заподіянні шкоди цьому об'єкту:  особа діє з метою зміни чи повалення конституційного
ладу, захоплення державної влади, завдання шкоди територіальній цілісності і
недоторканості держави, заподіяння шкоди суверенітету, обороноздатності України,
економічній чи інформаційній безпеці. Особливої уваги заслуговує питання суб’єкта таких
злочинів, адже іноземець виступає спеціальним суб’єктом лише у шпигунстві, в той час,
коли більшість злочинів проти основ національної безпеки в сучасних умовах вчиняють саме
іноземці. При призначенні покарання необхідно звертати увагу на суб’єкта вчинення
злочину. На нашу думку, більшої суспільної небезпечності мають злочини проти інтересів
України,  вчинені її ж громадянами, оскільки між державою та її громадянином формуються
свого роду довірчі відносини, в яких ці два суб’єкти, як мінімум, зобов’язуються своїми
діяннями не чинити шкоди одне одному, а співпрацювати для спільного блага. Тому міра
кримінальної відповідальності для такого громадянина повинна бути більшою.

Тенденції розвитку геополітичних та внутрішньодержавних суспільних відносин
диктують українській державі нові умови співіснування та розвитку. Яскравим прикладом
чого  можна вважати внесення законодавцем певних змін в систему кримінального
законодавства. В межах злочинів проти основ національної безпеки України нещодавно (з
2014 року) встановлено кримінальну відповідальність за фінансування дій, вчинених з метою
насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади,
зміни меж території або державного кордону; перешкоджання законній діяльності Збройних
Сил України та інших військових формувань в особливий період. Саме зараз держава
перебуває в стані війни, політичної та економічної нестабільності тому ці норми є життєво
необхідними для її повноцінного функціонування. Законодавець повинен і надалі працювати
у відповідному напрямку,  створюючи для своєї держави законні та дієві механізми захисту
інтересів в сучасних геополітичних умовах.
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СОЦІАЛЬНА ДОВІРА У СТУДЕНТСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Однією із важливих загальнолюдських цінностей є довіра,  що має прояв у різних
формах соціальних відносин. Вона визначає побудову взаємостосунків у суспільстві і,
безперечно, має суттєвий вплив на емоційний стан кожного з учасників таких взаємодій,
визначаючи його рівень життя, ступінь задоволеності. Водночас це виявляє вплив на
швидкість та ефективність соціально-економічних перетворень в країні загалом. Довіра є
фундаментом ефективної взаємодії особистостей, обміну знаннями та досвідом. Довіра –
стрижневий елемент соціального та психологічного добробуту людини у суспільстві. Адже
людина потребує довіряти іншим людям, які її оточують, та світу [2]. Довіра – це цілком
сформоване почуття між членами певної спільноти, що виникає на основі очікувань
(наприклад, поводитися більш менш передбачувано і чесно, ставитися з увагою до потреб
оточуючих), узгоджуючи це з деякими загальними нормами. Дещо з цих норм належить до
сфери фундаментальних цінностей, однак у їх число входять і такі цілком світські речі, як
професійні стандарти, корпоративні кодекси чи поведінка членів сім’ї.

Мартін Бубер вказує на те, що віра (довіра) має дві форми. Одна з них – людина
довіряє будь-кому, навіть не маючи «достатньої на це підстави» довіряти. Друга форма
довіри виявляється у тому,  що без достатньої основи,  людина визнає істинність будь-чого.
Власне це не недолік інтелектуальних здібностей людини. Це суттєва особливість ставлення
до людини, якій довіряють, до змісту того, що вона говорить, що визнається нами як істина.
Тобто таке ставлення не будується на якійсь суті «підстав» і не витікає з них, що зможуть до
кінця пояснити довіру до іншого [1].

Довіру варто розглядати як складне явище, що включає у себе триєдине начало:
довіру до себе, довіру до іншого та довіра до світу – як базова установка особистості [2].
Основою для формування цих трьох видів довіри є «базисна (або «базальна») довіра», яка, за
Е. Еріксоном, виникає вже на ранніх стадіях онтогенетичного розвитку особистості з досвіду
спілкування з близьким оточенням дитини, продовжує розвиватися і видозмінюватися
упродовж усього життя людини та визначає таку властивість особистості як довірливість [2].

Формуючи і підтримуючи контакти з певним колом людей, ми покладаємося один на
одного, виявляємо впевненість у сумлінності і щирості, в правильності дій співрозмовника,
сподіваючись, що ані ми, ані нам не заподіють навмисної шкоди, не скривдять, не
використають як зброю проти нас, оскільки розраховуємо на довіру. Через довіру, ми
зважаємо на думку співрозмовника, що здається нам авторитетною, і тому відмовляємося від
самостійного дослідження питання, що може бути досліджене нами [3, 129]. Будь-яка
ситуація,  в контексті якої розглядається явище довіри,  вимагає від нас визначення
оптимального рівня довіри саме в її межах. Для будь-якого спілкування характерна наявність
довіри, інакше б воно зводилося до банального транслювання деякої інформації [4].

Певні суспільні зрушення часто призводять до різкої перебудови взаємостосунків між
людьми; вони порушується, що спричинює зниження рівня довіри. Разом з тим вона, довіра,
може бути втрачена через недбальство, зраду чи елементарне нахабство.

Довіра між суб’єктами взаємодії та окреслення тих властивостей особистості, від яких
залежить її рівень, є основними завданнями дослідників даного феномену, що й визначає
актуальність тематики.

Метою дослідження було виявити можливий взаємозв’язок між рівнем соціальної
довіри та інтернальністю/екстернальністю локусу суб’єктивного контролю у студентів, які
навчаються у ВНЗ.

Відповідно були поставлені наступні завдання: 1) визначити рівень міжособистісної
(соціальної) довіри студентів; 2) визначити рівень суб’єктивного локусу контролю студентів.
Для реалізації поставлених завдань використано методику «Шкала міжособистісної
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(соціальної) довіри» Дж. Б. Роттера (адаптація С. Г. Достовалова) та методику діагностики
рівня суб'єктивно контролю Дж. Роттера (адаптація Є. Ф. Бажина, С. А.Голинкіної ,
А. М. Еткінда) (далі - РСК). Результати статистично опрацьовані методами математичної
статистики. Дослідження проводилося на базі Національного університету «Львівська
політехніка». У ньому взяли участь 100 студентів різних спеціальностей, вік досліджуваних
21-22 роки.

За методикою «Шкала міжособистісної (соціальної) довіри» (Дж. Роттера) було
виявлено, що рівень довіри особистості іншим людям відповідав вищому за середній і
становив 84±7,8 і коливався від 77 до 91. Застосування методики діагностики рівня
суб'єктивно контролю Дж. Роттера дало можливість з’ясувати рівні інтернальності та
побудувати «профілі РСК» досліджуваних студентів (рис. 1). Показники загальної
інтернальності досліджуваних коливалися від 3 до 6, усереднене значення відповідало
області екстернального типу суб’єктивного контролю.

0 2 4 6 8 10

Із

Ін

 Ів

Ізд

Екстернальний тип локусу     Інтенрнальний тип локусу

Тобто серед досліджуваної групи студентів переважали особистості з екстернальним
локусом контролю та вищим за середній рівнем соціальної довіри.

Проведений кореляційний аналіз дозволив виявити статистично значущі зв’язки між
рівнем міжособистісної довіри та локусом суб’єктивного контролю. Виявлено від’ємний
кореляційний зв’язок між рівнем довіри та інтернальністю в сімейних стосунках (Іс) (-0,512);
між рівнем довіри та інтернальністю в галузі виробничих відносин (Ів) (-0,591). Очевидним є
те, що при зростанні цих показників рівень довіри зменшується. Позитивний кореляційний
зв’язок виявлений між рівнем довіри та інтернальністю в галузі міжособистісних відносин
(Ім) (0,478).

Слід зазначити, що не виявлено статистично значущого зв’язку між рівнем
міжособистісної довіри та показником інтернальності в відношенні здоров’я (Ізд).

Таким чином, на основі проведеного дослідження можна стверджувати, що між
деякими шкалами інтернальності та рівнем довіри існують кореляційні зв’язки, що в певній
мірі пов’язано з особливостями локалізації контролю над значущими для особистості
подіями. Можна також припустити, що зі зростанням особистісної інтернальності студента
знижується рівень соціальної довіри до інших. На нашу думку, таку залежність можна
пояснити зростанням самодостатності особистості, що відповідає вищим значенням
інтернальності локусу контролю, орієнтацією особистості на власні погляди і зменшенням
цінності думки оточуючих. Власне почуття довіри, яке є фундаментом взаємин людей і, в
кінцевому рахунку, – ефективності роботи в групі чи навчальному закладі, може зазнавати
зміни. Однак таке припущення потребує додаткового дослідження.

1. Бубер М. Два образа веры / М. Бубер. – М. : ООО «Изд-во АСТ», 1999. – 590 с.
2. Говир Т.В. Недоверие как практическая проблема / Т. В. Говир // Социальные и гуманитарные науки.

Отечественная и зарубежная литература. Сер. 11. Социология. – 1994. – № 3. – С. 94–98.
3. Дрофеев В. А. Доверие в системе «учитель–ученик» при разных стилях педагогического руководства :
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Захарчин Г.М., Національний університет
«Львівська політехніка»

ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА ЯК ОСНОВА ПОБУДОВИ ДУХОВНОГО
СУСПІЛЬСТВА ТА ЕКОНОМІКИ

Загальносвітові тенденції та досвід багатьох успішних підприємств підводять до
висновку, що сьогодні економічний поступ значною мірою залежить від
культутурологічного чинника, соціальної відповідальності і економічної етики, які
закладають основи моральних цінностей у суспільстві,формують нові правила
взаємовідносин. Моральні цінності є важливим стимулятором і спонукальною силою
зміцнення інституції довіри в суспільстві в цілому та підвищення ефективності праці
персоналу організації . Оскільки цінності є ядром культури,то концепція культури стає
методологічною базою для формування якісно іншої управлінської парадигми та побудови
етичної економіки й духовного суспільства.

Розглянемо базові засади, які демонструють особливу роль культурологічного
чинника в побудові духовного суспільства,  зазначивши,  що на рівні підприємства культура
трансформується в організаційну культуру.  Підприємство є одним  із ієрархічних рівнів
суспільства, де відбувається об’єднання людей для виконання не тільки певних функцій, але
й досягнення місії підприємства.  У процесі виконання місії люди взаємодіють між собою
відповідно до своїх особистих цінностей та цінностей, прийнятих в колективі,групі. Цінності
є  основою культури,  відтак вона впливає на всі процеси,  що відбуваються в організації і
задає тональність взаємодії.

Виходячи з цього, організаційну культуру ми розуміємо як систему
взаємовідносин,які склалися в організації на основі прийнятих цінностей, базових уявлень і
норм поведінки, необхідних для виконання її місії. Активний аспект організаційної культури
проявляється в тому,  що цінності,  норми поведінки і правила поведінки самі по собі є
пасивними ,якщо вони не проявляються через систему відносин. Носієм цінностей є
людина,яка вступає в ці відносини з іншими людьми, тому вони проявляються тільки в її
конкретних діях. Відносини розглядаються у різному вимірі і різному просторі,
тобто,зовнішні й внутрішні. Різним типам відносин притаманні особливості поведінки й
управління, а гармонізувати їх може тільки культура. У смисловому розумінні
організаційної культури закладено також поняття взаємозв’язків, розгалужених вертикально
й горизонтально. Визначальним чинником прояву  організаційної культури є зростання
самосвідомості персоналу організації, яке приводить до створення самоменеджменту та
переорієнтовує підприємство на духовно - етичні виміри.

Система моральних цінностей сьогодні настільки важлива, що вона розглядається  на
всіх рівнях як основа економічної системи,  яка їй відповідає,  і,  як основа етичного
менеджменту та духовної економіки. Культура визначає поведінку людини,скеровує її в тій
чи іншій ситуації, вимагає від неї певних дій. Культура завжди спонукає до праці -
матеріальної чи духовної. І в цьому проявляється її сила, бо вона стимулює розвиток,
прагнення наблизитися  до бажаного образу, піднесеного в ранг  культу, певного ідеалу. З
цією метою людина робить певні дії, кроки, які поступово наближують до омріяного ідеалу.
Власне,саме наближення, але не повне досягнення бажаного,є стимулом і джерелом
постійного розвитку,саморозвитку й самореалізації,що співзвучне до універсального закону
розвитку.

 Отже, в контексті універсального закону розвитку доцільно розглядати організаційну
культуру як чинник формування духовного суспільства. Універсальний закон розвитку
відображає еволюційний шлях суспільства,яке повинно жити за новими законами і новою
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мораллю. На жаль,сьогодні спостерігаємо кризу моральності, яка не відповідає новій
соціальній природі суспільства ,а натуралістична ідеологія,основи якої закладалися  ще в
епоху Просвітництва, в умовах уже іншого тисячоліття  все-ще займає домінуючі позиції.
Універсальний закон розвитку передбачає зміну природи речей та принципів, відповідно до
яких ці речі існують. Тому свою свідомість люди повинні узгоджувати із новими
принципами й законами взаємодії ,які віддзеркалюють світоглядно-виховну функцію
організаційної культури і виховує той тип поведінки,який найкраще відповідає духу
організації та є фактором саморозвитку людини.

Отже, виділимо основні якості, які закладають підвалини для духовного суспільства й
духовної економіки :

- добра воля до створення суспільного блага ,
- віра і рівновага;
- розпізнавання,як фактор пізнання істинного,а не імітації,
- контролювання своїх   дій  та  управління своїми думками;
- терпіння і жертовність;
- ментальна телепатія й натхнення,
- довіра і відповідальність,
- стійка життєва тенденція.

 Ці якості засвідчують, що людина не може мати тільки один вимір-економічний. Вона є
багатогранною, і ці грані допомагає розкрити культура ,яка вказує шлях до духовного
самовдосконалення.

Інструментами організаційної культури є тонкопланові речі - віра-довіра, впевненість,
переконання, відданість, тобто, ті, які виходять із серця людини і не визначаються
матеріально-речовими формами. Внутрішні переконання є основоположними в характері
поведінки людей - як усієї спільноти,так і окремих індивідів, тому вони розглядаються як
ефективний стимулятор ділової активності .Завдяки організаційній культурі ці переконання
набувають реальної продуктивної сили  і закладають підвалини мотиваційної політики
підприємства. Таким чином,через мотиваційну функцію також проявляється дія
організаційної культури в напрямку побудови етичного менеджменту та духовної економіки.

В організаційній культурі виділяють ефект спадковості - передаються
цінності,традиції,знання,що свідчить про вічну ,а не змінну категорію
(природа,ресурси,технічні засоби).Організаційна культура,ще раз наголосимо,сприяє
взаємодії людей у процесі діяльності,що містить :категорію часу,категорію
стану(стабільність),категорію ідеології та свідомості і систему цінностей,отже,це
ефективніший інструмент управління,перевірений часом.

У сучасних умовах  організаційна культура на рівні підприємства розглядається як
новітній інструмент управління, психологічний актив організації, який стимулює зростання її
фінансових активів,нематеріальний актив організації, джерело врегулювання конфліктів і
стимулювання інноваційної активності,фактор позиціонування підприємства в суспільстві і
на ринку.

Організаційна культура має благородну місію - вона спрямована на зміцнення
моральних засад, гармонізацію партнерських відносин і покликана передавати не тільки
цінності, знання, але й людські якості. Сьогодні можна впевнено стверджувати,що
організаційна культура є важливим чинником оновлення економіки підприємства,тому її
використання як сучасного інструменту управління формуватиме у свідомості людей
прагнення працювати на єдину ціль,використовувати знання,світоглядну позицію і досвід не
тільки для досягнення конкурентних переваг,але й побудови духовного суспільства.
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Зошій І.В., ПрАТ"ВНЗ"Міжрегіональна Академія
управління персоналом"

ДОВІРА ЯК НЕВІД'ЄМНА СКЛАДОВА ЮРИДИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

На сьогоднішній день більшість відносини, які складаються між учасниками процесу
праці,  мають характер довіри.  Трудове законодавство показує довіру як одну із
найнеобхідніших складових підписання трудового договору. При втраті довіри працівником,
роботодавець розуміє те, що неможливо досягнути потрібних результатів за умов
продовження трудових відносин.

Не становить виключення й значення довіри у юридичній діяльності, адже юрист так
чи інакше у процесі діяльності торкається інтересів клієнта, колег чи інших громадян, які
відповідають йому діями чи оцінюванням. І одним із головних завдань в юридичній праці є
вибудовування стосунків на основі довіри.

Юрист повинен визнавати свою роль як представника країни з метою створення умов
для існування прав, свобод, законних інтересів людини та громадянина. Зі сторони юриста
необхідне дбайливе ставлення до людини, з якою він зустрічається в процесі виконання своїх
професійних обов’язків. Люди, з якими юрист спілкується у своїй роботі, сприймають його
не тільки як професіонала у своїй діяльності, але й очікують від нього не лише його розум у
цій сфері, а й повагу до себе, як до людини. Юрист не повинен губити рівновагу, виходити з
себе під час професійного контакту з особами, які вчинили злочин, а повинен поважати їх
права. Від відношення юриста до кожної конкретної людини, можна оцінювати його
моральну культуру. Повага до людини та її проблем зі сторони юриста, створює атмосферу
психологічної довіри та може гарантувати успіх юридичної справи.

Юристи повинні бути наділені такими якостями [2, c. 213]:
У соціальній сфері: намагання встановити істину, справедливість, гуманізм, чесність.
У пошуково-пізнавальній сфері – спостережливість (цілеспрямоване сприйняття

предметів та явищ через призму професійно-юридичної діяльності). Уважність (увага
психічній діяльності до певних об’єктів).

У сфері реконструктивно-конструктивної діяльності: здібність всебічно аналізувати
отриману інформацію. Здібність формулювати гіпотези. Творчий, оригінальний підхід до
розв’язання задач. Проникливість.

У сфері засвідчувальної діяльності:
а) розвинута письмова мова;
б) здібності швидко узагальнювати інформацію;
в) вміння дати письмовий опис юридичного явища.
У сфері організаційної діяльності: самодисциплінованість, цілеспрямованість,

наполегливість, вміння організовувати людей.
У сфері комунікативної діяльності: емоційна врівноваженість, тактовність, здібність

чітко формулювати свої думки.
Існують особисті якості, які є небажаними для юриста [5, c. 227]:
З соціальної точки зору – цинізм, нечесність, владолюбство, жорстокість, авантюризм.
У пошуковій сфері - неуважність, відсутність пошукової домінанти (юридичний азарт).
В реконструктивній сфері - низький рівень інтелекту, стереотипність і

консервативність мислення.
У засвідчувальній сфері -  недбалість,  невміння швидко передавати усну мову

письмово.
В організаційній сфері – нецілеспрямованість, відсутність організаційних здібностей.
В комунікативній сфері - імпульсивність, велика сором’язливість, грубість в

поводженні з людьми.
Юристи, які мають ґрунтовні знання, відповідну професійну підготовку, високу

правосвідомість,  чітке розуміння своєї відповідальності за долю людей,  наділені владними
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повноваженнями й здатні ефективно впливати на зміцнення законності та правопорядку в
державі.

Необхідність виконання юристами своїх професійних повноважень, громадянського
обов'язку ставить перед ними особливо високі вимоги до особистих якостей. У першу чергу
юрист має глибоко усвідомлювати,  що свою місію він виконує будучи наділений високою
довірою суспільства і держави, а тому його висока порядність, чесність, безкорисливість,
об'єктивність, вдумливий підхід до кожної деталі справи, постійне прагнення до
самовдосконалення повинні бути невід'ємними рисами його особистості [4, c. 39].

Одним із моральних принципів юриста є довіра - як відношення людини до конкретних
дій іншої людини, до неї самої та базоване на впевненості у її правоті, вірності, чесності.
Якщо юрист не бачить у своєму клієнтові  особистості,  то між ними не виникає довіра.
Грубість та черствість юриста, відсутність самоконтролю робить негативну атмосферу у
суспільстві.

Фундаментом для довіри може стати бажання юриста допомогти людині, яка до нього
звернулася за правовою допомогою. Юрист повинен з розумінням ставитись до проблем
людини, в міру своїх можливостей відгукнутись на прохання, вміти вислухати та дати
пораду, закріпити впевненість клієнта у його професійній компетентності, об’єктивно
оцінити його як спеціаліста. Довіра між колегами також грає немалу роль, бо на перший
погляд здається що труд юриста це персональна заслуга. А якщо розмислити над цим, то
явним стане те, що гарний результат це робота усього колективу. Для довіри важливо бути
вдячним за допомогу, проявляти вимогу до себе, вміти признавати помилки, допомагати
іншим.

Юристи мають великий державно - власний вплив, та, йдучи по державних ступенях,
вони повинні також не забувати про те, що не можна використовувати аморальні прийоми
для досягнення корисних для себе цілей. Юристи працюють як в державних, так і в
комерційних сферах, та повинні пам’ятати про збереження як державної, комерційної так і
особистої таємниці клієнта [3, c. 287].

В основі низької службової дисципліни, проступків та навіть злочинів, скоєних
юристами (розголос професійної таємниці, порушення присяги та інше), лежить не тільки
слабкий професіоналізм, а й ще більш низька етична культура юриста.

Якщо клієнт покладається на підтримку та допомогу юриста, довіряючи йому, а також
уважно ставиться до всіх отриманих порадрад і рекомендацій, то взаємовідносини між
юридичним працівником і клієнтом можуть бути досить продуктивні й перспективні. Більше
того, можна із упевненістю сказати, що недовіра до юриста стає причиною безуспішності
надання юридичної допомоги. Професіоналізм юриста важливий при вирішенні проблем, але
не менш важлива довіра клієнта. У деяких випадках відсутність довіри з боку особи, що
звернулась за допомогою до юриста, зменшує переваги професіоналізму. Але, як правило,
сама недовіра виникає через непрофесіоналізм юридичного консультанта.

Із вищевикладеного випливає, що між клієнтом та юристом повинна бути повна
взаємна довіра, в іншому випадку такі відносини приречені на невдачу та не принесуть
очікуваних результатів для обох сторін.  Довірливі стосунки,  що виникають на основі
психологічного контакту, дуже важливі для працівників юридичної галузі, так як саме вони
часто стають початком серйозного успіху в його професійних діях.

1. Бризгалов І.В., Юридична деонтологія – К.: МАУП, 1998. – 42 с.
2. Васильев В.Л. Юридическя психология - СПб.: Иньер, 2002 - 656 с.
3. Гусарєв С.Д., Юридична деонтологія – К.: Знання, 2005.- 665 с.
4. Кобликов А.С., Юридическая деонтология – М.: НОРМА, 2002. – 159 с.
5. Скакун О.Ф., Юридична деонтологія – Х.: Еспада, 2002. – 304 с.
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Зошій Ю.Й., юридична фірма «Лобістська
компанія Зошія»
Зошій Ю.Ю., Національний університет
«Львівська політехніка»

ДЕФОРМАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ ТА ШЛЯХИ ЇЇ
ПОДОЛАННЯ

Професійна деформація може виникати у багатьох професіях. Знати про професійну
деформацію потрібно для того, щоб не допускати виникнення цього явища.

Однією із найважливіших ознак професійної культури є недопущення професійної
деформації працівника юридичної галузі, оскільки саме вона наносить велику шкоду
юридичній діяльності, по суті, виводить з ладу працівників правоохоронних та судових
органів.

Різні автори пропонують різні шляхи профілактики та подолання професійної
деформації. Шамонін О. П. у своїй роботі «Професійна деформація особистості як актуальна
проблема соціології девіантної поведінки та соціології професій» пропонує можливі шляхи
подолання професійної деформації особистості [1]:

1. Необхідно мати професійну підготовленість до майбутньої професійної діяльності;
2. Необхідно вміти спілкуватися з різними соціальними типами людей, а також

виходити зі складних життєвих ситуацій та негараздів;
3.  Своєчасно вирішувати свої особисті та професійні проблеми,  «не переносити»

роботу на будинок, захищати рідних і близьких від негативного впливу професійно
деформованої особистості фахівця;

4. Постійно підвищувати рівень професійної компетенції та професійної майстерності,
професіоналізм, оскільки це, з одного боку, надає впевненість у своїх силах і значить
правильність обраного шляху рішення, а, з іншого боку, свідчить про те, що професіонал у
меншій мірі стикається з проблемами професійної деформації особистості.

Романов В. В. вважає, що вплив професійної деформації можна було б значно
зменшити, якби самі юристи вміли використовувати природні захисні механізми своєї
психіки від зростаючого тиску нервово-психічних перевантажень, володіли б достатньо
простими і в той же час доступними прийомами нейтралізації ситуативної втоми, зняття
психічного напруження (релаксації). Перш за все, слід пам'ятати про правильний режим
праці, розумному чергуванні його з відпочинком. Іноді варто навіть незначно змінити свій
спосіб життя, відмовитися від деяких шкідливих звичок, щоб різко підняти поріг стійкості до
нервово-психічних перевантажень. Крім того, з урахуванням своїх індивідуально-
психологічних особливостей слід знати, як найбільш розумно вести себе в стресогенних
ситуаціях, яким чином можна самому знімати стан надмірної тривожності, емоційної
напруженості, втоми, підвищуючи при цьому ефективність своєї праці, поліпшуючи
самопочуття і настрій. Юристу необхідно навчитися надавати самому собі невідкладну
психологічну допомогу, вміти своєчасно користуватися легкодоступними прийомами та
засобами зняття психічної напруженості.

Скабеліна Л. А. пропонує наступні варіанти шляхи профілактики та професійної
реабілітації:

- Психологічне просвітництво. «Попереджений - значить озброєний». Знаючи ознаки
професійної деформації, адвокат на ранніх стадіях може їх помітити і зуміти призупинити їх
подальший розвиток;

- Психологічна діагностика та індивідуальне консультування. Консультація фахівця
допоможе встановити стадію емоційного вигорання, виробити індивідуальну стратегію її
подолання, що враховує особливості конкретної ситуації;

- Тренінги професійного та особистісного зростання адвокатів. Нові можливості для
вирішення самих різних психологічних проблем надають сьогодні різні види психологічних
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тренінгів. Заняття в групах допомагають учасникам не тільки впоратися з тимчасовими
труднощами, усвідомити внутрішні ресурси для вирішення своїх проблем, але і підвищують
загальну психологічну компетентність учасників.

Москвіна Н. Б. розглядає професійну деформацію як можливу компенсацію більш
небезпечних порушень, зокрема порушень фізичного і психічного здоров'я. Професійна
деформація у вигляді емоційної холодності, нечутливості до чужого горя може виникнути у
адвоката якраз за таким механізмом, як своєрідний захист від зайвих переживань особливо
чутливих професіоналів, які працюють з людьми. Така деформація, можливо, охороняє
адвоката від більш небезпечних порушень психічного, а можливо, і фізичного благополуччя,
від нервового, психічного виснаження. Внаслідок цього професійну деформацію можна
долати, поки невідомо, від яких більш серйозних проблем вона може захистити адвоката.

На жаль, і сьогодні в діяльності юридичних органів наявні значні елементи
бюрократизму. Що стосується професійної культури (у сфері ведення документації), то треба
розрізняти допустимі та необмежені вияви бюрократизму. Зокрема, культура професійних
дій часом вимагає певної унормованості, елементів бюрократизму, що регламентується
законом і тільки ним. Наприклад, обов'язковими є протоколи; пояснення осіб, причетних до
вчинення злочинів, висновки експертів, довідки, ухвали тощо. Але відомчі нормативні
документи (різноманітні вказівки інстанцій, телеграми, службові перевірки тощо) деколи
забагато деталізовані, перенасичені уточненнями, доповненнями, містять зайву
регламентацію юридичної діяльності. До цього призводить низький рівень нормотворчої та
управлінської культури. Це значною мірою ускладнює роботу працівника юридичної сфери.
Для виправлення становища потрібно підвищувати рівень професійної культури.

Професійна культура працівника юридичної сфери покликана визначати межі
поширення моральних норм на службову діяльність; утверджувати загальнолюдські цінності,
українські національні традиції та звичаї, теоретично обґрунтувати їхню необхідність,
сутність та специфіку вияву на практиці, відображати норми службової поведінки [2].

Питання професійної деформації юристів - це питання їх правового виховання,
моральної свідомості та культури.  Однак слід зазначити,  що на деформацію правової
свідомості у процесі професійної діяльності, а також на формування системи професійно-
моральних якостей в процесі правового навчання, впливає безліч факторів внутрішнього та
зовнішнього походження.

Зовнішні фактори - це недоліки системи політичної та економічної організації
суспільства. Вони виступають як середовище, в якому має функціонувати право, а також як
визначальні фактори соціального життя, які впливають на всі види соціальних відносин, у
тому числі й на правові відносини в правоохоронній сфері. Серед зовнішніх факторів
соціального життя - можливих причин деформації моральної свідомості потрібно назвати [3]:

- соціальну нестабільність;
- кризу соціальних, ідейних та моральних ідеалів;
- корумпованість владних структур;
- низький рівень соціальної та правової захищеності співробітників правоохоронних

органів;
- переважання негативних оцінок у висвітленні діяльності правоохоронних органів;
- виконання співробітниками не властивих їм функцій.
Внутрішні фактори можна пояснити недоліками самої правоохоронної системи, до

яких відносять негативні традиції, стереотипи мислення, аморальні критерії оцінки,
правопорушення самих співробітників,  що в результаті також призводить до дефектів
правової свідомості.

Такі дефекти можна поділити на три групи: відображення, ставлення та мотивації.
Відповідно до першої групи відносять правову недбалість, до другої - правовий нігілізм, до
третьої - несприйняття особою приписів правових норм та вимог моралі.

Основні мотиви правопорушень, яких можуть допускатися працівники
правоохоронних органів, такі [1]:
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- намагання співробітників викрити правопорушника;
- неправильно зрозуміле почуття службового обов´язку, інтересів служби, які

співробітник намагався захистити;
- висунення на перший план особистих світоглядних та моральних переконань, які

стають основними факторами порівняно зі службовими обов´язками;
- прагнення до максимальної реалізації або демонстрації владних повноважень.

Названі вище мотиви вказують на відхилення правової або моральної свідомості.
Водночас вони є прикладами моральної деформації, які тягнуть за собою вчинення
правопорушень.

Досліджено, що високий рівень моральної свідомості співробітників правоохоронних
органів буде сприяти підвищенню ефективності їх роботи, зміцненню авторитету та
престижності юридичної професії. І навпаки, неуважне ставлення до морального виховання,
нехтування нормами та принципами моралі ведуть до зниження результатів у роботі, розпаду
трудового колективу, вчинення співробітниками антигуманних та протиправних вчинків.

Профілактика професійної деформації – це сукупність попереджувальних заходів, які
орієнтовані на зниження ймовірності розвитку передумов і проявів професійної деформації.

Робота з профілактики професійної деформації включає в себе заходи як
психологічного, так і непсихологічних організаційно-управлінського, виховного характеру.

До завдань,  що вирішуються в процесі профілактики професійної деформації
працівників органів правопорядку, відносять:

1. Вироблення у співробітників професійного імунітету тависокої культури в роботі;
2. Розвиток морально-психологічної стійкості та ділової спрямованості працівників

органів правопорядку;
3. Формування у працівників установки на дотримання у роботі кодексу професійної

честі;
4. Вдосконалення стилю та методів управління персоналом;
5. Формування оптимального морально-психологічного клімату в службах і

підрозділах органів правопорядку.
В подальшому дослідженні з даної проблеми можливий пошук та розгляд інших

шляхів запобігання та профілактики професійної деформації юристів.
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Калин Р.Ю., Національний університет «Львівська
політехніка»

ЗВ'ЯЗОК  МУЗИЧНОГО ДОЗВІЛЛЯ З ДУХОВНОЮ СФЕРОЮ
ОСОБИСТОСТІ ЮНАКА

Кожна людина не одноразово відчувала на собі магію,  якою володіє музика.  Одна
лише згадка про улюблену композицію може сприяти покращенню настрою, самопочуття і
активності людини. Гра на музичних інструментах або спів також викликають особливу
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насолоду,  а й інколи почуття щастя.    Практично усі природні явища –  шелест листя,  шум
вітру чи хвиль, падання крапель дощу – мають свою мелодію, яка допомагає зняти
напруження, розслабитися і відчути певні емоції.

Ще в давнину було відомо,  що звукові коливання,  зокрема,  музика,  здатні надавати
ефективний лікувальний або хвороботворний вплив на людський організм і психіку.

Є безліч досліджень, які вказують, що музика сприяє гармонійному
внутрішньоутробному розвитку людини, позитивно впливає на функціонування серцево-
судинної, дихальної, травної систем, сприяє збільшенню працездатності і знімає напругу.

Безсумнівно музика здійснює позитивний вплив на особистість, але у цій сфері є ще
багато невідомого. Малодослідженими залишаються проблеми впливу музики на духовну
сферу особистості.

Духовність –  категорія людського буття,  якою виражається людська здатність до
самоствердження та творення культури. Можна вважати, що духовність – не тільки релігійна
категорія,  а й соціально-моральна цінність,  глибинна основа культури,  прояву людського в
людини, основна цінність демократичного суспільства, всі сфери якого мають бути
проникнуті сутністю духовного: гуманізмом, повагою до людини, толерантністю тощо.
Духовність є важливим рівнем розвитку особистості, для неї основним регулятором є
людські цінності.  Це рівень зрілої відповідальної особистості -  лідера,  здатної творити
пізнавати світ з добром для людей, використовуючи гуманістичний підхід до задоволення
суспільних потреб [3].

На формування зрілої, духовної особистості впливає безліч факторів, один серед них –
дозвіллява сфера. Дозвілля є важливим способом залучення до культурної діяльності,
формування зрілої особистості, її соціалізації в різних сферах життєдіяльності. Добровільний
вибір видів діяльності, емоційно-насичені відносини, гнучкі рамки між культурно-
пізнавальними, культурно-мистецькими частинами значно прискорюють і полегшують
процес адаптації людини до аматорських видів творчості. В якості характерних ознак таких
занять можна назвати спільний інтерес до якого-небудь виду колективної діяльності,
суспільну спрямованість такої діяльності,  злиття особистісних інтересів,  спільність мотивів
діяльності всіх її учасників, яка визначається соціально значущими цілями і завданнями.

Дозвілля - це сукупність занять у вільний час, за допомогою яких задовольняються
безпосередні фізичні, психічні і духовні потреби, в основному відновлювального характеру.
На відміну від природної основи відновлення сил людини, дозвілля є специфічним,
соціальним способом регенерації цих сил [1].

Аналіз наукової літератури і педагогічної практики дозволяє говорити про великі
можливості музики в розвитку творчого потенціалу особистості. Заняття музикою
стимулюють  рефлексію, самосвідомість, прийоми саморегуляції власних дій і поведінки. На
навчальних заняттях з музики пропонується виконання таких завдань, як аналіз свого
ставлення до музичного твору; визначення почуттів, що викликає музика; оцінку своїх
творчих можливостей у виконанні творів; знаходження способів самовираження у створенні
музичної композиції. Практика самоаналізу і самовираження є умовою формування творчої
особистості, здатної до саморегуляції, самостійності й самоактуалізації [2].

Теоретичні дані лягли в основу проведеного нами емпіричного дослідження. У
дослідженні взяли участь 40 юнаків, з них 20 юнаків займаються музичною діяльністю і  20 -
не займаються.  Ми виявили рівень особистої зрілості юнаків,  а також його зв'язок з
музичним дозвіллям.

У дослідженні був використаний «Опитувальник особистої зрілості О. Штепа» [4].
В результаті дослідження особистої зрілості було виявлено, що у 7% юнаків високий

рівень особистої зрілості,  у 93%  -  необхідний.  Це свідчить,  що у більшості досліджуваних
такі риси як життєва філософія, глибинність переживань, відповідальність, автономність,
децентрація, контактність, креативність та інші, знаходяться у межі необхідних ступенів.

За допомогою кореляційного аналізу було встановлено, що музична діяльність
взаємопов’язана з децентрацією (r=0,49; p≤0,01), глибиною переживань (r=0,34; p≤0,05) та
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життєвою філософією (r=0,54; p≤0,05). Децентрація –  вміння розглядати явища з різних
точок зору, розуміння і прийняття того, що інші люди можуть сприймати щось по-іншому.
Ця здібність розвинена у юнаків які займаються музикою, оскільки у них ще з дитинства
розгалужена мережа соціальних контактів, адже вони відвідували різні гуртки, спілкувалися
з різноманітними людьми,  у підлітковому віці,  як доведено,  особистість краще приймає
інших, тому в юності – більш децентровані. Також  юнаки, які займаються музикою,
відчувають гармонію з світом, здатні переживати вершинні почуття, оскільки музика
настільки глибока,  що може впливати на емоційну сферу особистості і викликати у неї
почуття щастя, суму, ейфорії.

Щодо дисперсійного аналізу, то виявилося, що на вищому рівні життєва філософія
(S=7,22), толерантність (S=7,27), контактність (S=8,09), креативність (S=7,91) на
синергічність (S=6,18) у тих досліджуваних, які не навчалися в музичній школі, але зараз
займаються музикою. Отже, вони терпимі до думок інших, мають неупереджене ставлення
до інших, здатні до швидкого встановлення глибоких контактів з новими людьми, творчо
спрямовані, сприймають світ та людей цілісно, усвідомлюють свою реальність у контексті
оточуючого світу у пошуку сенсу життя. Отже таких особистостей можна вважати достатньо
зрілими, адже вони самостійно обрали собі захоплення, яким хотіли займатися на дозвіллі, у
більш зрілому віці зрозуміли, що їх приваблює.

Щодо студентів, які вчилися в музичній школі, то вони більш де центровані (S=6,78),
тобто здатні розглядати явища з різних точок зору; автономні, а отже вміють довіряти
власним судженням та діяти відповідно до них; у них краще розвинене само сприйняття
(S=8,00), яке ще сформувалося у підлітковому віці.

Порівняльний аналіз виявив, що юнаки, які займаються музикою більш де центровані
(р=0,002), оскільки спілкуючись з великою кількістю людей ще з дитячого віку здатні
прислухатися до думки інших, розуміти і приймати те, що інші можуть сприймати щось по-
іншому, більш терпимі до людей.

У досліджуваних, які займаються музичною освітою краще розвинена життєва
філософія (р=0,001), тобто у них сформована життєва позиція, життєві принципи, життєве
кредо, вони усвідомлюють власну реальність у контексті оточуючого світу у пошуку сенсу
життя.

У юнаків, які займаються музикою краще розвинена глибинність
переживань(р=0,039), тобто вони здатні до вершинних – особливо радісних – та «плато
переживань», оскільки, саме музика допомагає людині відчути емоційно сильні емоції,
почуття, від яких і розвивається така якість, яка сприяє особистісній зрілості юнаків.

Можна зробити висновки, що справді музична освіта впливає на особистісну зрілість,
не залежно від того коли людина позичається нею займатися, оскільки на вищому рівні
більшість якостей, який сприяють особистісній зрілості у юнаків, які не відвідували музичну
школу але зараз активно займаються музикою, адже вони обрали собі захоплення самостійна
проаналізувавши свої симпатії і ресурси, які б сприяли ефективній дозвіллєвій діяльності.
Але існує  позитивний взаємозв’язок між музичною освітою та децентрованістю, глибиною
переживань та життєвою філософією. Тому юнаки, які займаються музикою є більш зрілими
особистостями, які духовно зростають, з сформованими моральними цінностями.

1. Бочелюк В.Й., Бочелюк В.В. Дозвіллєзнавство Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної
літератури, 2006. - 208 с

2. Зайцева С. Б., Розвиток музичних компетентностей обдарованих дітей на уроках музичного
мистецтва

3. Пірен М., Ребкало В. Духовна особистість – основна цінність демократичного суспільства.
[Електронний ресурс]. Режим доступу:
http://visnyk.academy.gov.ua/wp-content/uploads/2013/11/2011-2-32.pdf

4. Штепа О. С. Особистісна зрілість: Модель. Опитувальник. Тренінг. Монографія. – Львів :
Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 232с.

http://visnyk.academy.gov.ua/wp-content/uploads/2013/11/2011-2-32.pdf


Збірник тез ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції

115

Ківерська М.М., Національний університет
“Львівська політехніка”

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЦІННОСТІ
ЯК ЧИННИК ПСИХОЛОГІЧНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ

Проблема психологічного благополуччя особистості є однією з фундаментальних в
психології, тому інтерес до неї зберігається впродовж всієї історії психологічної науки.

Під психологічним благополуччям вбачається стан, що не пов’язаний з
переживанням стресу або з певним особистісним чи професійним погіршенням.
Психологічне благополуччя є результатом переживання особистістю успіхів чи досягнень у
професійній реалізації, гармонії у особистому житті, реалізацією особистістю власного
потенціалу, самопізнання тощо. Переживання психологічного благополуччя є однією з
провідних умов повноцінного функціонування особистості в суспільстві, однією з причин і
наслідків як самоактуалізації, так і адаптації до навколишнього середовища.

Питання відчуття та переживання психологічного благополуччя піднімалось
неодноразово, адже статистика свідчить, що рівень щастя в одних країнах вищий, в інших –
нижчий. Це було досліджено переважно в працях зарубіжних вчених, в яких висвітлюються
питання структури  благополуччя (E. Дьєнер), впливу життєвих цілей на суб’єктивне
благополуччя (Р. Еммонс), гендерних відмінностей в переживанні суб’єктивного
благополуччя (Р. Інглехарт). Серед вітчизняних науковців, які займалися проблематикою
суб’єктивного благополуччя, слід назвати Р. А. Ахмєрова, Н. К. Бахарєву, І. А. Джидар’яна,
В. Н. Духневича,  Є. Є. Вахромова, І. А. Вінтіна, Л. В. Кулікова, Д. О. Леонтьєва, Г. Л.
Пучкову, Л. В. Сохань, Р. М. Шаміонова.

Вплив на відчуття психологічного благополуччя може мати як і соціальне
середовище, яке оточує людину, так і індивідуальні особливості особистості. Тому,
доцільним буде вважати, що одним із чинником формування психологічного благополуччя
можуть виступати цінності особистості, які формуються в процесі соціалізації.

Пам’ятаємо, що основними агентами соціалізації виступають батьки. Вони ж мають
найбільший вплив на розвиток індивідуальних особливостей особистості, в тому числі і
цінностей. Відтак, батьки, що виступають основою формування цінностей можуть впливати
на відчуття щастя та задоволеність життям.

Дане дослідження присвячене вивченню впливу ціннісних орієнтацій на становлення
психологічно благополучного студента, на сприйняття студентом себе як благополучної
особистості.

Основним припущенням роботи було те, що індивідуальні цінності є чинником
психологічного благополуччя студентської молоді.  На основі цього припущення було
проведено дослідження, результати якого виявили, що для представників студентства
найбільш притаманними на даний час є такі цінності як стимуляція та гедонізм. Це означає,
що актуальним для студентів є отримання насолоди від життя, новизна фактів, подій, ідей.
Більшість прагне до глибоких переживань, різноманітності. Найменші показники за
комформізмом, традицією та владою. Тобто, студентська молодь схильна твердо
відстоювати свою думку, не піддаватись впливу оточуючого соціального середовища, також
їм не властива смиренність та покірливість, які є характеристиками цінності «традиція».
Студенти також не надто прагнуть досягати соціального статусу та престижу, можливості
домінування над людьми. Порівняльний аналіз визначив, що це не залежить від статі, тобто
як і хлопці, так і дівчата характеризуються однаковими цінностями.

За допомогою опитувальників К. Ріфф, Е. Дьєнера та Н. Бредберна ми визначили,
що у більшої частини нашої вибірки виявлено високий рівень психологічного благополуччя.
Тобто, ці люди задоволені своїм життям, духовна, емоційна та фізична сфери гармонійно
«працюють». Психологічно благополучна особистість, як правило, швидко встановлює
соціальні контакти та отримує задоволення від спілкування з іншими, встановлює цілі
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життя, визначаючи тим самим свою самоефекивність, приймає себе такою як є.
Порівняльний аналіз визначив, що зв’язку із статтю рівень психологічного благополуччя не
має.

Одними із основних чинників нашого розвитку є сім’я. Тож, ми визначили, які стилі
батьківського виховання притаманні для розвитку певних цінностей. Зокрема, найбільш
вираженими були такі стилі як гіперпротекція, потурання та надмірність вимог/заборон,
тобто більшість батьків надто опікуються своїми дітьми, потурають у забаганках, боячись
зробити боляче дитині або ставлять велику кількість вимог чи заборон,  що також не дуже
позитивно впливає на розвиток.

Кореляційні дані такі: щоб дитина відчула відповідальність за власне життя, була
психологічно благополучна, батьки повинні уникати таких стилів виховання як потурання
та гіперпротекція. Також якщо показники вміння батьків не знаходяться на крайніх точках
осі (розширення сфери батьківських почуттів – нерозвиненість батьківських почуттів), то
дитина вміє встановлювати та підтримувати здорові, доброзичливі стосунки з оточуючими,
що є одним із компонентів відчуття задоволеності життям. Рівень санкцій та вимог повинен
не перевищувати норму, що в подальшому дитина могла сприймати себе такою, якою вона
є, бути впевненою у свої силах та поставлених цілях.

1. Леонтьев  Д.А. Первая  международная  конференция  по  позитивной  психологии [Элек-тронный ресурс] /
Д.А. Леонтьев, Е.И. Яцута-Баронская. – Режим доступа:
http://positivepsychology.ru/history/first_conference.htm.

2. Олександров  Ю.М.  Саморегуляція  як  чинник  психологічного  благополуччя [Электрон-ный ресурс] / Ю.М.
Олександров // Вісник ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. Психологія. Вип. 32. – Х.– ХНПУ. – 2009. – Режим
доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/VKhnpu_psykhol/2009_32/18.html.

3. Шарапова Р.З.  Структура  психологического  благополучия  в  период  социально-экономического
благополучия [Электронный ресурс] / Р.З. Шарапова // Конференция «Ломоно-сов – 2011». – Режим
доступа: http://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2011/1424/12670_24ae.pdf.

Ковтика Т.Я., Стахів М.О., Лвівський
національний університет імені Івана Франка

МОВЛЕННЄВИЙ ЕТИКЕТ − ПОКАЗНИК ЗАГАЛЬНОЇ
ТА ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ

На сучасному етапі проблема формування мовленнєвої культури є актуальною для
виховання і навчання підростаючого покоління. Під культурою мовленнєвого спілкування
мовознавці (А.М. Богуш, Є.П. Аматєва, С.К. Хаджерадєва) розуміють “дотримання
сукупності вимог до хорошого, тобто того, яке досягло комунікативних цілей мовлення,
таких як: актуальність, реальність, здатність зацікавити слухача; відповідність законам
логіки і комунікації; відповідність мовній нормі; доцільний вибір засобів мови, виразність та
інше” [3, 56]. Як зазначає Н.Бабич, поняття культура мовлення має теоретичний (достатньо
висвітлений у ґрунтовних працях) і практичний аспект, який “не може бути вичерпаний
ніколи, бо виявляє себе щоразу для кожного мовця неповторно, не може передбачити всі
можливості ситуації функціонування індивідуального мовлення” [1]. Таким чином, культура
мовлення – це нормативність і доцільність викладу інформації, тобто філологічне і
психолого-педагогічне обґрунтування використання граматичних структур відповідно до
умов і вимог конкретної ситуації.

Культура мовлення - це система вимог, регламентацій щодо вживання мови в
мовленнєвій діяльності (усній і писемній).

Належна культура мовлення - це свідчення розвинутого інтелекту і високої загальної
культури особистості. Одним із завдань культури мовлення є подолання мовних стереотипів:
стереотипи мовлення - це стереотипи мислення.

http://positivepsychology.ru/history/first_conference.htm
http://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2011/1424/12670_24ae.pdf
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Тільки через високу культуру мовлення проявляються невичерпні потенції мови,
гармонія її функцій. Культура мовлення має велике національне і соціальне значення: вона
забезпечує високий рівень мовленнєвого спілкування, ефективне здійснення всіх функцій
мови, ошляхетнює стосунки між людьми, сприяє підвищенню загальної культури
особистості та суспільства в цілому. Через культуру мовлення відбувається культивування
самої мови, її вдосконалення.

Поняття культура мовленнєвого спілкування включає в себе і мовленнєвий етикет.
        Мовний етикет – сукупність словесних форм ввічливості, прийнятих у певному колі
людей, у певному суспільстві, у певній країні.Це функціональна підсистема мови зі своїм
набором знаків (слів, стереотипнів фраз) і граматикою(правилами поєднання цих знаків),
тобто набір засобів вираження.[4,46 ]

Мовленнєвий етикет - система стандартних, стереотипних словесних формул,
вживаних у ситуаціях, що повторюються повсякденно : вітання, прощання, вибачення,
запрошення, побажання тощо [ 4,56 ], отже, це вибір мовних засобів вираження, засоби їх
реалізації, застосування мовного етикету в конкретних актах спілкування. Мовленнєва етика
передбачає дотримання умов успішного спілкування: доброзичливого ставлення до адресата,
демонстрації зацікавленості у розмові, емпатії – налаштованості на внутрішній світ
співбесідника, щирості у формулюванні думок, увазі, сигналами чого є різні репліки, а також
міміка, усмішка, погляд, жести та ін.

Мовленнєвий етикет – це набагато ширше ніж механічний зв'язок між людьми, це –
відображення свідомості людини, її культури, віддзеркалення належності людини до
певногонароду.  Мовленнєвий етикет розглядається як явище загальнолюдське та
національне, бо відображає національний характер українця, його ментальність – склад
розуму, самобутній спосіб мислення й світосприйняття. [ 5]

 Головне завдання мовленнєвого етикету – встановлення сприятливого контакту між
людьми, регулювання їх взаємин на основі принципу ввічливості. Адже мета спілкування –
вплив однієї людини на іншу, регуляція поведінки поведінки об’єкта спілкування суб’єктом.

Без знання прийнятих у суспільстві правил мовленнєвого етикету,  не володіючи
вербальними вираженнями ввічливих взаємин між людьми, особливість не може правильно
встановити різноманітні контакти з оточуючими, тобто не може з найбільшою користю для
себе і для оточуючих здійснювати процес спілкування.

Мовленнєвий етикет – це культурне обличчя нації. Він втілює найтиповіші риси мовної
поведінки людей в найрізноманітніших життєвих ситуаціях. Увібравши давні традиції,
звичаєві приписи, мовленнєвий етикет українців є унікальною, універсальною моделлю їх
мовної діяльності,  що виявляється в системі стійких мовних виразів.  Знання цієї системи є
своєрідним барометром духовної зрілості нації. І навпаки нехтування законів мовного
етикету – ознака її глибоких корозійних процесів, які в останні десятиліття, на жаль,
прогресують.

Питання культури мовлення у професійній сфері набувають особливої активності в
даний час. Для ділового мовлення надзвичайно важливо  відповідати якостям, які
обумовлюють ефективність ділового спілкування. Одна з них – грамотність, що передбачає
знання правил слововживання, граматичної сполучуваності, моделей пропозиції, але і
розмежування сфер використання мови.

Культура мовлення - невід'ємна складова загальної культури особистості. Володіння
культурою мовлення - важлива умова професійного успіху та фахового зростання[2].

Культура професійного мовлення включає:
- Володіння термінологією даної спеціальності;
- Вміння будувати виступ на професійну тему;
- Вміння організувати професійний діалог і управляти ним;
- Вміння спілкуватися з неспеціалістами з питань професійної діяльності.
Високий рівень мовної культури - невід'ємна риса культурної людини. Удосконалювати

свою промову - завдання кожного з нас. Для цього потрібно стежити за своєю мовою, щоб не
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допускати помилок у вимові, у вживанні форм слів, у побудові пропозиції. Потрібно
постійно збагачувати свої словник, вчитися відчувати свого співрозмовника, уміти відбирати
найбільш підходящі для кожного випадку слова і конструкції.

1. Бабич Н.Д. Основи культури мовлення. – Львів: Світ, 1990
2. Власова Л.В., Сементовський В.К. Ділове спілкування / Л.В.Власова - М., 2000. С. 236
3. Донченко Т. Мовленнєвий розвиток, як науково – методична проблема // Дивослово .- 2006,-№5
4. Сипловос О.Д. Повна енциклопедія сучасного етикету / О.Д. Сипловос.- Донецьк : 2010,-304с.
5. Струганець Л.В. Теоретичні основи культури мови: Курс лекцій. - Тернопіль, 1997. - 92 с.

Козакевич Н., Мачинська Н.І., Львівський
національний університет імені Івана

САМОСТІЙНА РОБОТА - ЗАСІБ АКТИВІЗАЦІЇ
ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ

У кожному суспільстві наріжним каменем фундаменту є питання освіти і виховання
підростаючого покоління. Реформування освіти передбачає вироблення в учня розуміння
необхідності та вміння навчатися упродовж усього життя. Навчити дитину самостійно
здобувати знання і застосовувати їх у різноманітній та цікавій для неї діяльності - це
першочергове завдання вчителя початкових класів [1,с.51].

Для сучасного освітнього простору актуальною є проблема розвитку пізнавальної
самостійності молодших школярів. Саме від того, наскільки сформовано навички
самоосвітньої пізнавальної діяльності дитини, залежить успішне навчання протягом життя,
опанування професії у майбутньому, уміння адаптуватися в сучасних умовах до дорослого
життя.

Самостійність - це насамперед свідоме мотивування дій та їх обґрунтованість, не
піддавання чужим впливам, прагнення і здатність чинити відповідно до своїх особистих
переконань [3,c.27].

Самостійна робота - це вища форма навчальної діяльності учня, що є формою
самоосвіти.

 Актуальність проблеми формування пізнавальної активності школярів за допомогою
використання різних видів самостійних робіт безперечна, оскільки знання, уміння,
переконання, духовність не можна передати від вчителя до учня, вдаючись тільки до слів.
Цей процес включає в себе знайомство, сприйняття, самостійну переробку, усвідомлення та
прийняттях цих умінь і понять. Дана проблема актуальна для сучасної школи, тому що вона
ще не достатньо розроблена, не вивчена до кінця.

Проблемі організації самостійного навчання на різних рівнях присвячено досить
багато педагогічних досліджень, як в нашій державі, так і за кордоном.

 Ця проблема  не є новою в дидактиці і психології.
У психолого - педагогічній літературі висвітлюється сутність поняття самостійної

роботи (Алексюк А.М., Дайрі Н.Г., Єсипов Б.П., Козаков В.А., Підкасистий П.І.),  в свій час
Ушинський К.Д. та Кантерєв П.О. вказували на значення самостійної роботи у розвитку
школярів.

Проблема визначення ознак самостійної роботи розглядається Голантом Є.Я., Дайрі
Н.Г. та іншими.

Організаційно - педагогічні умови самостійної пізнавальної діяльності учнів
привернули увагу Бабанського Ю.Б.,Олійника П.М., Рибальського В.І., Ярмаченка М.Д.

Питання педагогічного керівництва самостійною роботою розглядають Буряк В.К.,
Новикова А.Є., Жарова Л.В., Шаталова В.Ф., Задорожна Л.В. та інші.

Самостійна навчальна робота учнів - це сфера їхньої особистісної самореалізації,
прояв творчого потенціалу. Разом з тим у процесі цілеспрямованої самостійної роботи
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формуються основні школяра як особистості - почуття громадського обов’язку, свідомість
особистості, відповідальність [4,c.65-66] .

 Отже, самостійна робота - це такий засіб навчання, який:
- у кожній конкретній ситуації засвоєння відповідає конкретній дидактичній меті

та завданням;
- формує в учнів на кожному етапі їх руху від незнання до знань необхідний

обсяг та рівень знань,  навичок і умінь для розв’язання відповідного класу пізнавальних
завдань, поступового просування від нижчих до вищих рівнів розумової діяльності;

- сприяє виробленню в учнів психологічної готовності до самостійного
систематичного поповнення своїх знань і вироблення умінь орієнтуватися в потоці наукової
та суспільної інформації;

- є найважливішим знаряддям педагогічного керівництва та управління
самостійною пізнавальною діяльністю учня в процесі навчання.
Будь-яка самостійна робота повинна починатися з усвідомлення учнем мети та способів дії.
Від цього в значній мірі залежить ефективність всієї роботи. Спостереження за практикою
організації самостійної роботи та аналіз результатів виконання учнями значної кількості
таких робіт дозволяє виділити деякі недоліки в їх організації:

- відсутність системи в організації робіт, вони випадкові і за змістом, і за
кількістю, і за формою;

- рівень пропонованої самостійності не відповідає навчальним можливостям
учня; слабо виражений індивідуальний підхід у доборі завдань;

- самостійні роботи одноманітні, їх тривалість не є оптимальною для даного
класу .
У педагогічній літературі розглядаються різні види самостійних робіт, що спонукають до
самостійної діяльності учнів, які співвідносяться з рівнями готовності, зокрема:

· інформативно-пояснювальні, що використовуються для поповнення, набуття та
закріплення знань на основі поданої вчителем інформації;

· інформативно - евристичні - пов’язані з виконанням системи вправ, з
динамікою від простіших до складніших, розвитку способів раціональної пізнавальної
діяльності;

· творчо-розвивальні, проблемно- пошукові -  спрямовані на розвиток творчого
пошуку нових знань та способів дій [5,с.29-30].
На кожному уроці можуть бути самостійні роботи різного дидактичного призначення:
перевірні, підготовчі, навчальні.
За формою організації самостійні роботи можна поділити на індивідуальні, фронтальні та
групові.
Самостійна робота на уроці - органічна частина навчального процесу. Тому методика її
проведення визначається специфічними особливостями кожного предмета, змістом теми,
рівнем підготовленості учнів.
Плануючи самостійну роботу, вчитель має:

1) визначити її місце у структурі уроку;
2) знати вимоги до учнів на даному рівні оволодіння матеріалом;
3) передбачити труднощі,  які можуть виникнути під час роботи у різних групах

дітей;
4) правильно визначити зміст і обсяг завдань; форму їх подачі; тривалість

самостійної роботи;
5) дібрати потрібний дидактичний матеріал;
6) знайти раціональний спосіб перевірки роботи [6,с.13].

Форму самостійних завдань бажано урізноманітнювати, щоб працювали різні види
сприймання і пам’яті:  зорова, слухова, моторна. Не варто перевантажувати  якийсь один вид
сприймання. (Ця вимога стосується не тільки організації самостійної роботи, а й усього
процесу навчання.)
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Ефективність самостійної  роботи школярів  може зрости, якщо:
· педагогічно доцільно визначена мета;
· окреслені шляхи та способи вирішення;
· раціонально розподілений час виконання;
· спрогнозовані результати;
· забезпечена перевірка виконаних завдань;
· здійснені аналіз та оцінка результатів.

Таким чином, одним з важливих аспектів і ефективних засобів активізації самостійної
пізнавальної діяльності школярів є організація самостійної роботи учнів.
Сьогодні нашим дітям потрібно бути самостійними, вміти використовувати свої знання,
досвід, самостійно приймати рішення. Але також треба пам’ятати, що самостійна робота - не
самоціль, а один із засобів покращення всієї навчально-виховної роботи.
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Козбур Т.Б., Львівський національний університет
імені Івана Франка

СУПЕРЕЧНОСТІ ФІЛОСОФІЇ ОСВІТИ
В КОНТЕКСТІ ПОСТ-БОЛОНСЬКИХ ВИКЛИКІВ

Суперечності людського буття набули глобального характеру й надзвичайного
загострення з настанням третього тисячоліття. Аналіз цивілізаційних глобалізаційно-
трансформаційних процесів та обумовленого ними поглиблення соціальних протиріч містять
філософські джерела (В.Лекторський, В.Іноземцев, С.Кримський, В.Лук’янець).

Новим викликом Заходу В.Федотова  розглянула «перехід до постіндустріальної,
постекономічної епохи (за іншими тлумаченнями – посткапіталістичної, інформаційної,
постсучасної)…У пост-економічному суспільстві лише творча еліта дотримується
позаекономічній мотивації (В.Іноземцев).

Конструкт «сучасне суспільство», з його сутнісними характеристиками постають
орієнтація на інновацію за обмеження традицій, інноваційний, а не мобілізаційний тип
розвитку, чітко вирізненаперсональність, технологічність (індустріалізм і економізм), ціле-
раціональність, масова освіта, заміна світоглядного знання науковим, універсалізація
розвитку та ін. Це ж стосується «постсучасного суспільства», яке об’єднує, конвергує
протилежності традиційного й сучасного суспільства: традицію та інновацію, релігійність і
секуляризм, демократію і авторитаризм, індивідуальність і колективізм, ціле-раціональність
та ціннісну раціональність (4).

За М.Киященком,  освіта й виховання покликані «формувати почуття найвищої
відповідальності людини перед природою, космосом за самореалізацією її природних
здібностей, які б забезпечували задоволення власним життям передусім через
культуротворчу діяльність.

Зростання уваги «до гуманітарної освіти в розвинутих країнах» варто розглядати
орієнтиром для України.
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Проблема суперечностей філософії освіти є однією з особливо дискусійних. Виклики
глобалізації загострюють питання «забезпечення інтересів найвищого рівня, тобто
загальнолюдських і антропокосмічних»… «Необхідність погодження окремих, у тому числі
національних, державних, інтересів із загальнолюдськими є найскладнішою проблемою, з
якою людство ще не зустрічалося. Це стосується сучасної України». Тут вагома «соціальна
парадигма М.Грушевського» для розв’язання «головної суперечності між
індивідуалістичними й колективістичними тенденціями». Тому і розробку української ідеї
потрібно здійснювати шляхом постійного діалогу між представниками різних концепцій
розв’язання даної суперечності в теорії та практиці» (В.Лутай). За В.Лутаєм, необхідно
дотримуватися філософських засад реформування української системи «освіта-наука-
виробництво». (2) Потрібно створювати цілісні колективи з представників фундаментальних
, прикладних наук, експериментального і масового виробництва на засадах концепції «руху
на випередження»…Українська концепція «руху на випередження» має враховувати
специфіку нашого стану в галузях освіти, науки, виробництва та особливості менталітету
нашого народу.

Освіта має відображати «наукову картину світу», яку представляють глобалістика і
неперервний розвиток історично сформованих культур народів світу. Відповідно
суперечність між консервативністю освіти та необхідністю її постійного оновлення постає
рушійною силою розвитку освітніх систем.

Актуальною суперечністю філософії освіти розглядаємо суперечність між
гуманітарним і сцієнтично-технократичним мисленням.

Сцієнтизм (лат.scientia – знання, наука), як світоглядна позиція надає перевагу
технічним знанням перед гуманітарними. Сцієнтизм характеризує певний зв’язок з ідеями
раціоналізму та прогресизму, інструментальне трактування науки, абсолютизація наукового
знання (методів і результатів природничонаукового пізнання), протиставлення науки –
філософії й іншим формам культури. Втілюючись в освітніх технологіях, сцієнтизм активізує
технократичне світовідношення. Натомість «принцип науковості, ґрунтовна наукова
діяльність.., реалізована як наукова школа – найсуттєвіші передумови оновлення освітньої
системи України». (4)

Будь-який розвиток діалектичного є виникнення – розв’язання – утворення нових
суперечностей. Роздвоєння єдиного, боротьба протилежностей становить джерело розвитку
й саморозвитку явищ дійсності.

І.Пригожин та І.Стенгерс зазначили докорінні зміни підходів у сучасній науці, «перехід
до темпоральності, до множинності.., відкриття первинності часу скрізь, починаючи з рівня
елементарних часток і до космічних моделей…Припускається, що розвиток науки є
детерміністичним, на відміну від непередбачуваності подій, притаманних історії
мистецтва…Оточуюче нас культурне середовище відіграє  активну роль у формуванні тих
питань, які ми задаємо (зокрема незворотність як космологічна проблема)… Новітня історія
науки виявляє природничонаукові й філософські аспекти, внутрішню логіку науки і сучасну
культурну та соціальну специфіку».

Основоположник російської синергатичної школи С.Курдюмов аргументовано довів,
що синергетика, як методологія конструювання людиною бажаного майбутнього, дає змогу
поєднати «автопоезис думки» (вектор на самодобудовування), «ідею пробуджуючого
навчання» )учитель спонукає бажання учня постійно оновлювати свої знання), ґрунтованій
на «синергетичному розумінні малих правильно організованих впливів» (так званих
резонансних), орієнтування складної системи на власні шляхи розвитку, «запуск процесів
самоорганізації» (5).

Розв’язання суперечностей філософії освіти передбачає оновлення методологічної
культури науки.

В.Лук’янцем зазначено необхідність «враховувати вплив інформаційно-гуманітарної
революції на світогляд та науку… У гуманітарії ХХІ ст. під посилюваним пресингом
фундаментальних досліджень простежуються глибинні фундаментальні зміни, які
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стосуються співвідношення природничих, технічних і соціально-гуманітарних наук. Центр
уваги поступово зміщується у сферу наук про людину та суспільство…Освоєння
комп’ютерно-комунікативних й інформаційно-медійних мереж потребують зовсім іншого
рівня інтелектуальної підготовки всього людства до нового «стилю життя».

І все ж в досить багатьох роботах по теорії педагогіки є спроби визначення суттєвих
суперечностей педагогічного процесу, в тому числі і його головної суперечності. «Одним з
основних витоків розвитку людини як особистості є суперечність між потребами і засобами
(умовами)  їх задоволення».  Так звані закони зростання потреб і випередження потреб в
суспільстві, щодо існуючих способів їх задоволення є однією з головних сил, що рухають
розвиток як усього суспільства, так і освітянської діяльності.

У інших роботах пишеться «Головна суперечність педагогічного процесу в навчанні –
між пізнавальними і практичними завданнями, що висуваються самим процесом навчання і
наявним рівнем знань,  умінь і навичок учнів,  рівнем їх розумового розвитку».  Ця
суперечність є специфічною для навчального процесу. Вона випливає вже з вищезгаданого
закону випередження потреб щодо існуючих способів їх задоволення.

Один з основних шляхів до цього вирішення – це створення відповідної цим
принципам системи освіти.  Тому в Державному стандарті про освіту України поєднуються
два положення: про пріоритет загальних (загальнолюдських, державних, національних тощо)
цінностей та про пріоритет особистих цінностей.

Найважливіша суперечність сучасної філософії освіти полягає у співвідношенні тих
суспільних інтересів і цінностей, які офіційна система освіти вимагає вважати обов’язковими
для педагогічної діяльності, і індивідуальними інтересами, цінностями окремих учнів (чи
деяких груп). Саме вирішення проблеми про пріоритетне значення однієї з цих сторін
головної суперечності педагогічного процесу діє можливість глибше з’ясувати суть кризи
сучасної освіти, а також поділити усі концепції теорії педагогіки і відповідні їм форми
організації освіти на основні напрями.
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Копитко А.Д., Пинда Л.А., Львівський
національний аграрний університет

ФОРМУВАННЯ ДУХОВНИХ ЦІННОСТЕЙ В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ
ПРОЦЕСІ ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ:

ПСИХОЛОГО-УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ

Формування системи  духовних цінностей в студентської молоді є одним з провідних
завдань навчально-виховного процесу в Львівському національному аграрному університеті.
Його реалізація вимагає врахування цілого ряду психолого-управлінських моментів:
вивчення особистісних характеристик студентів, розробка оптимальних програм та шляхів їх
здійснення, побудова конструктивного діалогу між керівництвом та викладацько-
професорським колективом  вузу з одного боку та студентським середовищем з іншого, чітке
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окреслення прав та обов'язків інституцій, відповідальних за здійснення поставлених цілей і
завдань (навчально-виховна частина, Наукова бібліотека, кафедри соціально-гуманітарного
профілю, студентська самоврядна організація "Основа", підрозділи факультетів та
гуртожитків). Водночас це потребує створення сприятливого соціально-психологічного
клімату в університеті, котрий б забезпечував максимально повну реалізацію програми
формування духовних цінностей в студентської молоді та професорсько-викладацького
персоналу вузу, спрямованих на наукову, навчальну, управлінську, мистецьку і спортивно-
оздоровчу діяльність творчого характеру.

Вагому роль в процесі духовного зростання колективу університету та студентської
молоді в останнє десятиріччя виконує Наукова бібліотека. Діяльність сучасної бібліотеки
вищого навчального закладу повинна бути спрямована на забезпечення умов для освіти і
наукових досліджень, а також інтелектуально-духовного і культурного розвитку кожного
студента. Тому в основу роботи згадуваної вузівської інституції покладено принципи,
завдання і основні напрямки, передбачені Концепцією національного виховання студентської
молоді.

Виховну і культурно-просвітницьку роботу в студентському середовищі Наукова
бібліотека провадить в тісному зв'язку з соціально-гуманітарними кафедрами, громадськими
організаціями, музеями, художніми колективами університету, духовенством, заступниками
деканів з питань культурно-просвітницької роботи, кураторами академічних груп.

Робота Наукової бібліотеки та інших підрозділів університету по формуванню
духовних цінностей, покликана забезпечувати культурну та історичну тяглість поколінь,
враховуючи кращі традиції і надбання Львівського національного університету та його
попередників (Львівського сільськогосподарського інституту, Вищої рільничої школи,
Рільничої академії), здійснюється за такими тематичними напрямами:

1. Національно-патріотичне виховання;
2. Християнська мораль - невід'ємна складова виховного процесу;
3. Формування естетичних поглядів молоді через літературу і мистецтво;
4. Національні і світові традиції у формуванні світоглядних переконань особистості;
5. Формування екологічної культури студентської молоді;
6. Фізичне виховання в утвердженні здорового способу життя;
7. Наука як складова виховного процесу.

В останнє десятиріччя багато уваги відводиться національно-патріотичному
вихованню студентства вузу. Його основною метою є формування свідомого громадянина,
патріота української державності, активного провідника національної ідеї, представника
української національної еліти. У своєму духовному розвитку студент повинен опиратись на
реальні культурні, духовні традиції, історичний досвід українського народу. Тому
національно-патріотичне виховання молоді провадиться з опертям на яскраві приклади
національного та державного творення, українського козацтва, героїки національно-
визвольних змагань, досягнень у галузі політики, науки, культури і спорту. В цьому процесі
Наукова бібліотека та інші структури вузу беруть безпосередню участь шляхом організації
усних журналів, зустрічей з творчими людьми та знаними діячами політики, науки і
мистецтва, літературних віталень, презентацій книг, вечорів поезії, тематичних бесід,
літературних годин, літературних оглядів, книжково-ілюстративних виставок, переглядів
літератури тощо. Бібліотекою організовуються заходи, присвячені визначним постатям і
подіям в історії України, козацтву, січовим стрільцям, героям бою під Крутами, безсмертній
боротьбі Української Повстанської Армії за утвердження та повноправного розвитку
української нації,  героїчній боротьбі українського народу в роки Другої світової війни,
незабутньому подвигу героїв "Небесної сотні", мужності захисників України в зоні
антитерористичної операції. Кожен захід передбачає активне долучення  студентів та
викладачів соціально-гуманітарних кафедр вузу (українознавства, філософії) до організації
та здійснення перелічених заходів. Таким чином у них формується значний багаж
практичного досвіду, зокрема управлінського характеру, що в подальшому є надійною
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основою їхнього професійного зростання та особистих життєвих перемог. Водночас такі
заходи знайомлять студентів і викладачів з базовими цінностями сучасної особистості:
людини з міцною історичною пам'яттю, поступально долаючи правовий та культурний
вакуум, яка шанує національні і державні символи (прапор, герб, Конституцію, мову). На
почуття та думки студентів і викладачів помітний вплив мають організовані Науковою
бібліотекою, викладачами та студентством зустрічі з знаними майстрами літературного слова
(В.Шкляр, Є.Сверстюк), відомими професорами вітчизняних вузів (Львівського
національного університету, Київського національного університету, Києво-Могилянської
академії, Українського католицького університету), знавцями музичної спадщини
українського народу.

Невід'ємною складовою виховного процесу є завдання впровадження в життя норм  і
засад християнської моралі. Релігія була завжди і залишається одним із основних джерел
духовності людини, її моральності. Людина як духовна сутність завжди прагне досконалості.
На шляху до здійснення цієї мети вона стає добрішою, толерантною, духовно оновленою.
Невід'ємними супутниками її життя стають віра в Бога, в добро, справедливість. Тут вагому
роль виконують регулярні книжково-ілюстративні виставки, перегляди літератури, тематичні
полиці: "Віфлеємська зоря", "Щедрий вечір, добрий вечір","Йордан","Стрітення", "Великодні
дзвони". Організовуються тематичні бесіди, круглі столи, присвячені християнським
традиціям (Різдво Христове,  Водохреща,  Стрітення Господнє,  Великдень,  День
Рівноапостольних Кирила і Мефодія, День мучениць Віри, Надії. Любові і матері їхньої
Софії, Покрови Пресвятої Богородиці, День Преподобного Нестора Літописця)  і
особистостям (В. Липківський, А.Шептицький, Іван Павло II). Студенти самі активно
готуються до їх проведення, здобуваючи знання і навики пошуку інформації, її аналізу,
донесення до слухачів, спілкування, слухання, поваги до думки іншого, формуються як
особистості з власною позицією, здатних нести собі та іншим радість, добро, справедливість.
А це неодмінні  якості сучасного професіонала та людини високої духовності, яких так
бракує в наш суперечливий час, де нерідко примітивний матеріалізм заполонив серця і уми
багатьох людей в вітчизняному суспільстві.

Художня література і мистецтво значною мірою впливають на формування
естетичних поглядів, почуттів і смаків молоді, розширюють світогляд молодих людей,
сприяючи процесу їх самовдосконалення. Тому залучення студентства до глибинних пластів
національної і світової культури через діяльність як фондів Наукової бібліотеки, так і інших
підрозділів та творчих колективів (музично-інструментальних, співочих, танцювальних,
театральних, команд КВК) вузу є першочерговим завданням працівників та адміністрації
університету. Знайомство з творчістю українських і зарубіжних письменників, поетів,
культурних діячів відбувається шляхом проведення літературних  вечорів, презентацій книг,
організації книжкових виставок, тематичних полиць, переглядів літератури, зустрічей з
письменниками, акторами, діячами науки і культури. Зокрема, значний резонанс викликали
системні заходи, присвячені Г.Сковороді, П.Гулаку-Артемовському,  Т.Шевченку,
Л.Українці, І.Франку, У.Самчуку, Є.Сверстюку, М.Руденку, М.Рильському, Гі де Мопассану,
І.Карпенку-Карому. Поряд з цим студенти знайомляться з сучасними митцями (В.Шкляр, Я.
Каторож,  М.Мартинюк),  а також готують власні поетичні та прозові твори,  деякі з них
опублікували збірки своїх літературних праць. Значний емоційний вплив  викликають
літературні читання, де студентська молодь демонструє знання і вміння доносити до сердець
і розуму слухачів ідеї метрів слова (вітчизняних та зарубіжних), артистизм та навики
знаходити спільну мову з аудиторією.  Це є також добрим помічником в формуванні
комунікативних навиків, волі, уяви, цілеспрямованості, стимулює прагнення до
інтелектуальних пошуків, тобто до тих якостей,   що життєво потрібні сучасним фахівцям і
представникам суспільної еліти. З цією метою на окремих факультетах також створені
студентські театри, клуби і команди КВК, проводяться регулярно турніри інтелектуалів –
брейн-ринги,  "Що?  Де?  Коли?",  круглі столи,  дискусії.  Наприклад,  кафедрою
українознавства організовано круглі столи "Кристалізація національної свідомості: родина,
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школа, громадянське суспільство", "Україна єдина, як гроно калини", "Від патріотизму до
мови, від мови до патріотизму". Кафедрою філософії запропоновано і проведено лекторій-
диспут, присвячений Дню пам'яті та примирення і Дню перемоги.  Численні творчі мистецькі
та спортивні колективи, які функціонують в університеті, є благодатним полем для
самореалізації студентів, створюючи їм можливість оволодіти також додатковими поряд з
базовими фахами.

Виховання молоді на національних звичаях і традиціях є вагомим аспектом
формування у неї почуттів національної  гідності, добра, справедливості. Саме надбання
попередніх поколінь слугують життєдайним джерелом, звідки молодь може черпати
необхідні знання. Інтеграція студентства  в світове співтовариство передбачає засвоєння ним
надбань культури різних народів, зберігаючи при цьому українську національну
ідентичність. Виховання на кращих національних і світових традиціях має стати підґрунтям
становлення світогляду молодої людини, а також її професійної самореалізації та
професійної й громадянської відповідальності. В цьому плані Науковою бібліотекою та
іншими підрозділами вузу організовуються ряд заходів, присвячених національним та
міжнародним святам і вагомим подіям:  виставка –  привітання "Новий рік іде до нас",
літературна вітальня "Мова – це серце народу", поетичний вечір "Горить моє серце",
тематична виставка "Книги – морська глибина", "Шедеври материнських рук", книжково-
ілюстративна виставка "Знання – неоціненне надбання людства" тощо. В рамках подібних
заходів студенти знайомляться з кращими досягненнями національної мови та літератури, в
їх середовищі утверджуються принципи пошани до знань, книги, бібліотек як надійних опор
духовно багатої та водночас активної особистості, котра діє осмислено. Багато місця
відводиться в виховній роботі питанням широкого ознайомлення студентства з азами
правової культури, засадами здорового способу життя, культивування кращих сімейних і
родинних традицій, що мали та мають місце в українському народі. Переконливими
фактами, завжди у співставленні досягнень вітчизняної та світової культурної спадщини, а
також сучасних культурних досягнень вдається долати принаймні частково почуття
комплексу національної меншовартості в свідомості молодих українців. Наголошується на
потребі сумлінної, цілеспрямованої, ефективної праці та дотримання моральних, правових і
естетичних норм, опертя на фахові наукові знання як ті засади, що дозволять українцям
подолати негативи сучасної доби. Паралель проводиться з досягненнями тих народів і націй
Європи і світу, які зуміли подолати подібні проблеми, бо бачили джерело зла і невдач у
власних помислах і діях та планомірно боролись і усували їх. В зв'язку з цим систематично
провадиться виховна робота з проблем утвердження цінностей фізичного, екологічного,
розумового виховання.  Бо тільки люди,  здорові тілом і духом,  прагнучі жити в гармонії з
природним середовищем, опираючись на моральні і наукові засади, реалізовуватимуть ідеї
побудови ноосфери на нашій планеті як умови виживання та поступу української нації
зокрема і людства загалом, побудови суспільства сталого розвитку. Адже в останні два
десятиріччя, в умовах незалежності суттєво підірвано авторитет перелічених цінностей в
свідомості молоді. Подальше зволікання загрожуватиме катастрофічними наслідками для
духовного і фізичного здоров'я української нації, знищуючи її імунітет перед зовнішніми
викликами і загрозами.
В Львівському національному аграрному університеті впродовж 2010-2015 рр. реалізовано
комплекс заходів з реформування організаційної структури, котра займається культурно-
просвітницькою та виховною роботою. Зокрема, введено посаду заступників завідувачів
кафедр із виховної роботи і розроблено положення про рейтинг наставників академічних
груп. Проведено семінари для наставників груп на теми "Організація та планування виховної
роботи в академічній групі", "Інформаційне забезпечення навчально-виховної роботи у
вищій школі", "Людина і духовність", "Система педагогічної взаємодії наставників
академічних груп з студентською молоддю", "Проблеми підвищення ефективності виховної
роботи наставників академічних груп". Заплановані та реалізовані заходи і для заступників
завідувачів кафедр по виховній роботі та допоміжного персоналу університету. Зокрема, на
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семінарах обговорено питання організації і проведення виховної роботи на кафедрах та
ведення документації з питань виховання, проблем корпоративного етикету, професійної
етики та педагогічного такту викладача в вищій школі. Поряд з цим обговорюються питання
формування особистості студентів і їх духовного зростання на науково-практичних
семінарах. Для наставників академгруп спільними зусиллями Наукової бібліотеки та кафедри
філософії підготовлено і видано в 2015  р.  довідник "Психолого-педагогічні аспекти
діяльності наставника академічної групи", де висвітлено практично всі моменти організації
та здійснення діяльності наставників, їх взаємодії з студентами та викладачами, подано
ґрунтовні списки нової наукової, науково-методичної і навчально-методичної літератури,
матеріали з психології і педагогіки для проведення тренінгів і семінарів.

Організовуються регулярні екскурсії для студентів в музеї вузу (Степана Бандери,
історії університету) для глибшого їх ознайомлення з історією та традиціями навчального
закладу. Вуз активно співпрацює з школами і професійно-технічними закладами Львівської
та сусідніх областей (Волинської, Тернопільської). Для них влаштовуються виступи
художніх колективів вузу,  ознайомчі екскурсії в університет.  Такі заходи дозволяють
реалізовувати принцип зв'язку різних ланок освіти в Україні, сприяють подальшому
професійному вибору сільської молоді.  Студенти вузу приймають активну участь в
Всеукраїнських  та міжнародних мистецьких конкурсах. Наприклад, вони здобули призові
місця на Молодіжному фестивалі української туристичної пісні "Бабине літо",
Міжнародному фестивалі народної хореографії у Болгарії.

Суттєво розширено в останнє десятиріччя наукову роботу щодо проблем
гуманітаризації та гуманізації природничо-технічної освіти в Львівському національному
аграрному університеті. Так, проведено ряд конференцій і круглих столів по питанню
утвердження гуманістичного принципу в кредитно-модульній системі навчання у вузі,
опубліковано збірник статей і матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції
"Духовно-моральне виховання в академічному середовищі", де фахівці з структур
університету та інших вузів і навчально-виховних закладів України діляться своїми
проблемами та досвідом їх вирішення. В університеті в останні роки започатковано видання
"Вісника гуманітарних наук", на сторінках якого педагоги і науковці України обговорюють
актуальні питання історії, філософії, політології, педагогіки, психології тощо. В 2009 р. на
кафедрі українознавства започатковано проведення регулярних Міжнародних наукових
читань "Мова і держава" та Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні
українознавчі пошуки: історичний, культурологічний та мовознавчий аспекти". При
кафедрах філософії і українознавства функціонують студентські наукові гуртки, в яких
студенти розробляють і обговорюють  важливі питання з філософії, педагогіки, соціології,
релігієзнавства, соціоекології, проблем розвитку рідної мови, краєзнавства, історії
української культури. Результати своїх досліджень студенти публікують в всеукраїнських та
міжнародних наукових виданнях та матеріалах конференцій. Зокрема, в 2015 р. студент-
енергетик Лапинський В. взяв участь в Всеукраїнському круглому столі "Державний устрій
України: особливості  трансформації" та опублікував статтю "Особливості функціонування
політичних партій в вітчизняному посттоталітарному суспільстві". На базі вузу проводиться
щорічний Міжнародний науково-практичний форум "Студентська молодь і прогрес в АПК",
який складається з ряду наукових конференцій, зокрема, соціально-гуманітарного
спрямування. Кафедрою філософії і політології в 2009 р. ініційована студентська і
викладацька наукові конференції, присвячені сторіччю з дня народження С.Бандери, за
результатами якої опубліковано збірник статей і матеріалів.  Спільно Наукова бібліотека та
кафедра філософії реалізували проект "Андрей Шептицький – людина тисячоліття".
Викладачі університету та працівники бібліотеки активно долучились до національних
наукових проектів, присвячених 150-річчю з дня народження А.Шептицького.   В 2015 р. в
стінах університету проведена Всеукраїнська студентська конференція "Українська історія,
мова та культура в контексті сучасної доби", де студенти на пленарних і секційних
засіданнях обговорювали важливі моменти історичного та мовно-культурного процесу
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минулого і сучасності в Україні,  а за матеріалами цього заходу сформовано збірник.
Гуманітаризація та гуманізація природничо-технічної освіти є нагальним питанням, з
вирішенням якого не можна зволікати. Соціально-гуманітарні кафедри університету
організовують також для магістрів і молодих науковців курси та спецкурси з риторики,
ділової української мови, педагогіки і психології вищої школи, філософії науки і техніки.
Для молодих педагогів і наставників академгруп функціонують щорічні семінари, в яких
беруть активну участь як викладачі і науковці вузу, так і інших вузів України. Це допомагає
долати стереотипи і упередження щодо важливості соціально-гуманітарної освіти і науки в
закладах природничо-технічного спрямування та розуміти їх вагомість в становленні
духовно багатих й освічених,  з широким світоглядом фахівців,  представників суспільної
еліти. Водночас утверджується усвідомлення того, що вирішення виховних завдань є
справою кожного підрозділу університету, а не лише кафедр соціально-гуманітарного
профілю.

У вузі активно функціонує студентська самоврядна організація "Основа", метою якої є
створити умови для участі представників студентського самоврядування в адміністративних
органах  навчального закладу: вчена рада, деканати, приймальна комісія. Вона також
організовує благодійні акції для студентів і викладачів вузу, жителів Львова і  Львівської
області, творчі мистецькі конкурси, інтелектуальні заходи, флеш-моби і квести. В останні
два роки під її егідою студенти активно долучились до волонтерської праці, зокрема,
допомоги бійцям АТО та їхнім родинам.

Таким чином, в університеті здійснюється широкомасштабна культурно-
просвітницька та виховна робота за участі всіх підрозділів університету, покликана створити
у навчальному закладі традиції нерозривної єдності між викладацько-професорським та
допоміжним складом і студентством, де б студент почував себе комфортно та реалізував себе
як науковець, фахівець, громадянин, повноцінно сформована особистість. В цьому
відношенні пріоритет надається вирішенню комплексу психолого-управлінських завдань, без
яких неможливо досягти успішного результату.

Косович Б.І., Качмар М.І., Львівський національний
університет імені Івана Франка

СТАН ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

В сучасних умовах війни ситуація у сфері занятості погіршилась через значну
неочікувану кількість внутрішньо переміщених осіб та проблеми зайнятості громадян на
територіях Донбасу, які контролюються українською стороною. Тому питання зайнятості та
соціальної захищеності населення на сьогодні є актуальними і болючими як для суспільства,
так і для держави загалом. За даними вибіркових обстежень населення з питань економічної
активності, чисельність економічно активного населення України віком 15-70 років за І
півріччя 2015 року [1] становила 18074,8 тис. осіб, у тому числі 16,4 млн. зайнятих та 1,7
млн. безробітних громадян. Серед осіб працездатного віку кількість економічно активного
населення України становила 17,4 млн. осіб, з них 15,7 млн. зайнятих та 1,7 млн. безробітних
громадян, дані проаналізовано в таблиці 1.

Рівень зареєстрованого безробіття в Україні у першому півріччі 2015 року як
зазначено в таблиці 1 склав 9,2% або 1667,3 тис. осіб, серед яких 1665,8 тис. осіб (9,6%)
працездатного віку. Рівень економічної активності серед осіб віком 15-70 років склав 62,3%,
а серед осіб працездатного віку – 71,5%. Найвищий рівень економічної активності був у м.
Києві (зайнято 1356,7 тис. осіб або 62%), Дніпропетровській області (зайнято 1499,2 тис. осіб
або 61,7 %) та Харківській області - зайнято 1219,9 тис. осіб, це 58,7% зайнятого населення,
а найнижчий – у Луганській (зайнято 309,5 тис. осіб), Кіровоградській (391 тис. осіб),
Чернівецькій (зайнято 364,7 тис. осіб), Волинській, Тернопільській, Херсонській,
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Хмельницькій, Івано-Франківській та Донецькій областях. У Львівській області рівень
безробіття склав 8,9% (100,3 тис. осіб є безробітними станом на 1 липня 2015 року) [1].

Таблиця 1
Економічна активність населення віком 15-70 років у І півріччі 2015 р.*

Зайняті Рівень зайнятості Безробітні Рівень безробіття

усього
праце-
здатно-
го віку

усього
праце-
здатно-
го віку

усього
праце-
здатно-
го віку

усього
праце-
здатно-
го віку

Показники

(тис. осіб) (відсотки) (тис. осіб) (відсотки)
Україна 16407,5 15710 56,5 64,6 1667,3 1665,8 9,2 9,6
Вінницька 675,9 643,7 57,8 65,9 71,6 71,6 9,6 10,0
Волинська 392,4 385,2 52,4 59,6 45,5 45,5 10,4 10,6
Дніпропетров-ська 1499,2 1462,7 61,7 72,1 109,2 109,2 6,8 6,9
Донецька 763,0 734,2 50,7 59,3 120,6 120,6 13,6 14,1
Житомирська 508,0 478,6 55,6 62,3 66,0 66,0 11,5 12,1
Закарпатська 520,0 496,0 56,3 62,4 53,7 53,7 9,4 9,8
Запорізька 749,2 716,8 56,7 65,7 75,9 75,9 9,2 9,6
Івано-Франківська 553,8 521,0 54,4 59,5 49,3 49,3 8,2 8,6
Київська 736,6 722,5 57,8 67,3 53,6 53,6 6,8 6,9
Кіровоградська 391,0 375,0 54,6 63,4 47,8 47,8 10,9 11,3
Луганська 309,5 286,2 55,2 64,8 57,4 57,0 15,6 16,6
Львівська 1032,5 1015,9 55,0 63,4 100,3 100,3 8,9 9,0
Миколаївська 509,2 489,8 58,4 67,4 48,7 48,7 8,7 9,0
Одеська 1012,2 977,0 57,1 65,6 73,4 73,4 6,8 7,0
Полтавська 573,2 560,4 53,3 62,7 84,2 84,0 12,8 13,0
Рівненська 484,9 434,6 58,2 60,2 54,5 54,5 10,1 11,1
Сумська 459,8 437,8 54,3 62,6 54,8 54,8 10,6 11,1
Тернопільська 404,3 391,4 51,4 58,4 54,0 54,0 11,8 12,1
Харківська 1219,9 1178,3 58,7 68,3 92,7 92,7 7,1 7,3
Херсонська 443,6 434,4 55,8 65,4 50,4 50,4 10,2 10,4
Хмельницька 496,8 485,6 52,2 61,1 57,8 57,8 10,4 10,6
Черкаська 523,0 507,9 56,5 66,5 59,9 59,9 10,3 10,5
Чернівецька 364,7 321,7 54,5 56,2 36,4 36,4 9,1 10,2
Чернігівська 428,1 402,9 55,7 63,9 55,4 55,4 11,5 12,1
м. Київ 1356,7 1250,4 62,0 68,2 94,2 93,3 6,5 6,9
*Дані наведені без урахування тимчасово окупованої території АР Крим, м. Севастополя та частини
проведення антитерористичної операції

У Львівській області, згідно даними [2] вибіркових обстежень населення з питань
економічної активності за методологією МОП, чисельність економічно активного населення
віком 15-70 років в середньому за січень-червень 2015 року, порівняно з відповідним
періодом 2014 р., зменшилась на 14,2 тис. осіб і становила 1 132,8 тис. осіб. див. рис. 1.

Чисельність зайнятого населення у Львівській області І півріччі 2015  року відносно
аналогічного періоду попереднього року зменшилась на 17,6 тис. осіб., а кількість
безробітного населення зросла на 3,4 тис. осіб. Чисельність осіб працездатного віку за
вказаний період збільшилась на 11,4 тис. осіб та становила 1116,2 тис. осіб. Із зазначеної
кількості громадян 1032,5 тис. осіб були зайняті економічною діяльністю, а решта – 100,3
тис. осіб, відповідно до методології МОП є безробітними.

Середньооблікова кількість штатних працівників у Львівській області за останні роки
має тенденцію до скорочення, зокрема у жовтні 2015 року становила 477,8 тис. осіб та у
порівнянні з жовтнем 2014 року, скоротилася на 17,7 тис. осіб., а найменша середньооблікова
кількість штатних працівників була в серпні 2015 року – 474,9 тис. осіб – це свідчить про
зменшення зайнятості населення та зменшення економічних можливостей регіону, життєвого
рівня і купівельної спроможності населення. Кількість зареєстрованих осіб, за яких
сплачується єдиний внесок на загальнообов’язкове соціальне страхування (за інформацією
Пенсійного фонду України), у жовтні 2015 року становила 650,3 тис. осіб та у порівнянні з
жовтнем 2014 роком зменшилася на 21,1 тис. осіб. Кількість працівників, яких роботодавці
попередили про вивільнення в 2014 році складала 7,0 тис. осіб, а в цьому самому періоді
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2015 року роботодавці проінформували обласну службу зайнятості про заплановане масове
вивільнення 20 тис. працівників. Серед осіб, попереджених про вивільнення: 51,4%
становили працівники сфери державного управління та обов’язкового соціального
страхування, 20,1% - працівники сфери охорони здоров'я та надання соціальної допомоги,
6,3% - працівники освіти тощо. На рис. 2 графічно проаналізований стан зайнятості
населення за 2014-2015 роки у Львівській області.

Рис. 1. Динаміка економічної активності населення Львівської області за 2010-
2014 роки та І півріччя 2015 року, (тис. осіб) [2]

Рис. 2. Стан зайнятості населення за 2014-2015 роки у Львівській області[2]

Скорочення чисельності працюючих у Львівській області відбулося майже за всіма
видами економічної діяльності, окрім таких як: будівництво; діяльність у сфері
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адміністративного та допоміжного обслуговування; освіта; мистецтво, спорт, розваги та
відпочинок. Найчисельніше зменшення кількості найманих працівників - в промисловості
(на 5,9 тис.осіб), в сфері охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (на 3,9 тис. осіб),
в галузі інформації та телекомунікації (на 3,5 тис. осіб). Послуги обласної служби зайнятості
отримали 69,4 тис. безробітних громадян, у тому числі з початку року звернулися за
допомогою у працевлаштуванні та отримали статус безробітного 44,2 тис. осіб [2]. Зростання
кількості зареєстрованих безробітних відбулося у 7 із 28 міст та районів області, а саме: у
Трускавці (на 29,5%), Радехівському районі (на 21,1%), Червонограді (на 14,0%),
Турківському районі (на 10,2%),  Сокальському районі (на 4,7%),  Стебнику (на 4,3%)  та
Буському районі (на 3,5%).

У Львівській області простежується дисбаланс між попитом та пропозицією робочої
сили, зокрема станом на 1 грудня 2015 року на одне вільне робоче місце претендувало 11
безробітних (на 1 грудня 2014 року - 19 осіб). У розрізі адміністративних одиниць області
цей показник коливався в межах від 59-51 особи (у м. Новий Розділ та Стебник відповідно)
до 4-8 осіб (у м. Львові та Кам’янка-Бузькому районі відповідно). За допомогою обласної
служби зайнятості отримали роботу  43,9 тис. осіб, у тому числі 22,4 тис. зареєстрованих
безробітних, з яких 29% належали до соціально вразливих категорій населення (інваліди,
внутрішньо переміщені особи, демобілізовані військовослужбовці, які брали участь в АТО).
Загальна кількість працевлаштованих громадян у січні-листопаді поточного року, порівняно
з відповідним періодом минулого року, збільшилась на 2,1% [2].

Серед безробітних, які знайшли роботу, 791 особа започаткувала власну справу за
рахунок отримання виплати допомоги по безробіттю одноразово. На нові робочі місця з
компенсацією роботодавцю єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування працевлаштовані 1056 безробітних, в тому числі 317 осіб, які недостатньо
конкурентоспроможні на ринку праці, та 739 осіб, які працевлаштовані суб’єктами малого
підприємництва на нові робочі місця в пріоритетних видах економічної діяльності.
Профорієнтаційні послуги отримали 127,9 тис. громадян, у тому числі 24,3 тис. осіб, які
навчаються у навчальних закладах різних типів. Ваучер на навчання та підвищення
кваліфікації отримали 165 осіб старше 45 років. Станом на 1 грудня  2015 року, кількість
зареєстрованих безробітних становила 22,0 тис. осіб, з них отримували допомогу по
безробіттю 18,1 тис. осіб. Середній розмір допомоги з безробіття у листопаді 2015 року
становив 1300,1 грн. [2].

З початку окупації АР Крим та проведення антитерористичної операції до обласної
служби зайнятості звернулися за допомогою у працевлаштуванні 2,0 тис. мешканців АР
Крим, Донецької та Луганської областей, зокрема 1,6 тис. громадян, які отримали довідку
про взяття на облік відповідно до Постанови КМУ від 1.10.2014 року №509. Департаментом
соціального захисту населення Львівської облдержадміністрації станом на 4 грудня
поточного року взято на облік 11,0 тис. внутрішньо переміщених осіб (ВПО). При отриманні
довідки повідомили про потребу у працевлаштуванні 3,3 тис. осіб працездатного віку.
Внутрішньо переміщені особи зверталися за послугами в центри зайнятості в усіх містах та
районах Львівської області. Найбільша їх кількість зосереджена у м. Львові, м. Червонограді,
Дрогобицькому, Стрийському, Самбірському та Кам’янка-Бузькому районах. Обласна
служба зайнятості сприяла працевлаштуванню 587 таких громадян, зокрема, 485 осіб, які
мали відповідну довідку. У громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру
взяли участь 194 переселенці. З метою допомоги у професійному самовизначенні,
підвищенні мотивації до праці, орієнтації на професії, які є затребуваними на ринку праці,
профорієнтаційними послугами обласної служби зайнятості було охоплено 2 тис.
внутрішньо переміщених осіб. За направленням служби зайнятості Львівської області
професійне навчання проходили 184 безробітних з числа ВПО. Станом на 4 грудня 2015 року
послуги служби зайнятості отримали 573 особи, що мали довідку осіб, які перемістились з
тимчасово окупованої території України або районів проведення АТО, з них 199 осіб мали
статус безробітного [2].
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За І півріччя 2015 р. послугами обласної служби зайнятості скористалися 1365
демобілізованих військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції.
Звернення зафіксовано в усіх містах та районах області. Найбільша їх кількість зосереджена
у м. Львові (296 осіб), Бродівському (80), Дрогобицькому (79), Жовківському (68) та
Самбірському (65 осіб) районах. 1307 осіб отримали статус безробітного, з них 1205  осіб
(92,2%) набули право на отримання допомоги з безробіття. 99,6% учасників АТО були
охоплені профорієнтаційними послугами. Обласна служба зайнятості посприяла
працевлаштуванню 134 демобілізованих учасників АТО зі статусом безробітного, зокрема 62
з них отримали можливість започаткувати підприємницьку діяльність завдяки одноразовій
виплаті допомоги з безробіття.  Професійне навчання проходили 100 безробітних з числа
демобілізованих учасників АТО, у громадських роботах та інших роботах тимчасового
характеру взяло участь 64 особи. Станом на 30 листопада 2015 року [2] продовжували
отримувати послуги служби зайнятості 1104 демобілізованих військовослужбовців-
учасників АТО, зокрема 1052 особи мали статус безробітного.

Для сприяння оперативному працевлаштуванню учасників антитерористичної
операції потрібно налагодити співпрацю з підприємствами, збирати інформацію про вільні
посади, з яких мобілізовано працівників підприємств до лав Збройних Сил України, а також
обговорювати та генерувати інші можливості працевлаштування демобілізованих громадян.

Основними завданнями активізації зайнятості населення Львівської області є:
збереження існуючих робочих місць, легалізації зайнятості та створення нових робочих
місць шляхом компенсації роботодавцям єдиного соціального внеску за працевлаштування
громадян; розвиток малого підприємництва та самозайнятості; модернізація існуючих та
введення в експлуатацію нових виробничих потужностей; залучення інвестицій та
впровадження інновацій; розвиток промислового комплексу через підвищення
конкурентоспроможності та експорту промислової продукції; створення індустріальних
парків; розвиток села через реалізацію механізмів адресної підтримки та розвиток
сільськогосподарських кооперативів тощо.

1. Дані Державної служби статистики України // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://
www.ukrstat.gov.ua.

2. Стан зареєстрованого ринку праці у Львівській області // [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http:// www.lv.ukrstat.gov.ua.

Косовська М.І., Національний університет
«Львівська політехніка»

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТРАХІВ
У МОЛОДШОМУ ШКІЛЬНОМУ ВІЦІ

Страхи - емоційно насичені відчуття занепокоєння у відповідь на реальну або уявну
загрозу для життя і благополуччя. Згідно З. Фрейду «страх - це стан афекту - об'єднання
певних відчуттів ряду задоволення - незадоволення з відповідними іннервація розрядки
напруги і їх сприйняття, а так само ймовірно, і відображення певного значущого події».
Відомий фізіолог І. П. Павлов трактує страх як «прояв природного рефлексу, пасивно-
оборонної реакції з легким гальмуванням кори великих півкуль. Страх заснований на
інстинкті самозбереження, має захисний рефлекс та супроводжується певними
фізіологічними змінами вищої нервової діяльності

Страх - це емоція, про яку багато людей думають з жахом. Можливо тому, що емоція
страху сама по собі викликає жах,  вона переживається нами досить рідко.  І все ж страх -
реальна частина нашого життя. Людина може переживати страх в різних ситуаціях, але всі ці
ситуації мають одну спільну рису. Вони відчуваються, сприймаються людиною як ситуації, в
яких під загрозу поставлено його спокій і безпеку. Інтенсивне переживання страху

http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.lv.ukrstat.gov.ua/
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запам'ятовується надовго. Страх складається з певних і цілком специфічних фізіологічних
змін, експресивної поведінки та специфічного переживання, що виникає з очікування загрози
або небезпеки. У маленьких дітей, так само як і у тварин, відчуття загрози чи небезпеки
пов'язано з фізичним дискомфортом, з неблагополуччям фізичного «Я». Страх, яким вони
реагують на загрозу, це боязнь фізичного пошкодження. Суб'єктивне переживання страху
жахливо, і що дивно - воно може змусити людину заціпеніти на місці, тим самим, приводячи
його в абсолютно безпорадний стан, або, навпаки, може змусити його кинеться навтьоки,
геть від небезпеки.

 Психологічні особливості страхів у молодшому шкільному віці
У молодшому шкільному віці страх і боязнь, тривожність і побоювання можуть бути

представлені в однаковій мірі.  Ведучий страх цього віку -  страх "бути не тим",  страх не
відповідності загальноприйнятим нормам поведінки, вимогам найближчого оточення, будь
то школа, однолітки або сім'я. Конкретними формами цього страху є страхи зробити не те,
неправильно, не так як слід. Страх невідповідності проростає з несформованого у дитини
вміння оцінювати свої вчинки, з точки зору моральних приписів, яке лежить в основі
формується почуття відповідальності. Молодший шкільний вік - це найбільш сприятливий
(сенситивний)  період для його формування.  Тому,  якщо воно активно формується,  то
ймовірність виникнення страху невідповідності в цьому віці знижується. Проте слід мати на
увазі, що гіпертрофоване почуття відповідальності, коли поведінка дитини пов'язується
безліччю правил,  заборон,  погроз і умовностей позбавляє дитину можливості діяти
самостійно, ініціативно і рішуче. Аналогічні форми поведінки характерні і для дітей, у яких
почуття відповідальності сформовано недостатньо, а тим більше, якщо воно відсутнє зовсім.
Іншою причиною "шкільних страхів" дитини можуть бути його конфліктні відносини з
вчителями,  так само як і з однолітками,  страх їх агресивної поведінки.  Нерідко самі батьки
провокують виникнення цього страху, коли у своєму прагненні мати дитини-відмінника,
постійно "тиснуть йому на психіку" під час приготування їм уроків, або даючи настанови з
приводу правильних відповідей в класі і т.п.

Результати "школофобіі" вельми різноманітні: від психосоматичних симптомів у
вигляді головного болю, кольок у шлунку, запаморочення і блювоти до негативних
психологічних - поява почуття невпевненості у своїх силах, сумніви в своїх знаннях, звичка
спиратися на сторонню допомогу при найменших труднощах.

Поряд зі "шкільними страхами" для цього віку типовий страх стихії: бурі, повені,
урагану, землетрусу. Всі ці страхи, на думку А.І. Захарова, продукти так званого "магічного
мислення" школяра, його схильності вірити в різного роду передбачення, забобони,
"фатальний" збіг обставин. З одного боку, це прояв сугестивності, з іншого - йдуть з
раннього дитинства страхів темряви, самотності і замкнутого простору, а з третього -
егоцентричного мислення, розгорнуті логічні форми мислення. Ми вже знаємо, що
егоцентризм мислення проявляється в його трансдуктивності, тобто невмінні молодшого
школяра зв'язати між собою причинно-наслідковими зв'язками два випадкових і одночасних
події.

Резюмуючи страхову симптоматику дітей у цьому віці, слід підкреслити, що вона є
наслідком поєднання соціальних і інстинктивних страхів і, перш за все страхів
невідповідності загальноприйнятим нормам на тлі несформованого почуття відповідальності,
"магічного мислення"  і вираженої в цьому віці навіюваності.  Ближче до 7  і особливо до 8
років при великій кількості нерозв'язних і йдуть з більш раннього віку страхів можна вже
говорити про розвиток тривожності як певному емоційному настрої з переважанням почуття
неспокою і страху зробити щось не те, не так, спізнитися, не відповідати загальноприйнятим
вимогам і нормам. Все це вказує на зростаючу соціальну детермінацію страхів, які
висловлюються побоюванням бути не тим, кого люблять і поважають, тобто на їх соціально-
психологічну обумовленість. Тому страх бути не тим найчастіше зустрічається не тільки у
емоційно чутливих дітей з розвиненим почуттям власної гідності,  але саме у тих з них хто
внутрішньо орієнтований на соціальні норми і прагне дотримуватися їх.
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В основі страхів завжди лежать психічні потрясіння і травми у дітей, невміння
дорослих впоратися з їх віковими проблемами, надмірна жорстокість у відносинах,
конфлікти в сім'ї та тривожно-недовірливі риси характеру у батьків. У цих умовах як би
загострюються вікові страхи, набуваючи хворобливий невротичний характер.
Приборкування невротичних страхів можливе лише за умови зміни батьками своїх
неадекватних установок, нормалізації стосунків у сім'ї, надання дітям більшої можливості
для емоційного самовираження і прояву активності. У ряді випадків необхідна кваліфікована
психотерапевтична допомога, якої батьки також повинні надавати посильну допомогу.

У дітей молодшого дошкільного віку тривожність - явище рідкісне і, як правило,
носить виражений характер. Чим старша дитина, тим конкретніше, реалістичніше його
тривоги. Якщо маленьких дітей турбують надприродні чудовиська, що прориваються до них
через поріг підсвідомості, то старших дошкільнят вже буде турбувати ситуація, пов'язана з
насильством, очікуванням, глузуванням.

Страх -  "перша похідна" тривоги.  Його перевага в його визначеності,  в тому,  що він
завжди залишає якийсь вільний простір.

Однак, необхідно враховувати, що тривожна дитина просто не знайшла іншого
способу боротьби з тривогою. При всій неадекватності і безглуздості таких способів їх
потрібно поважати, не висміювати, а допомагати дитині іншими методами "відреагувати" на
свої проблеми, не можна руйнувати "острівець безпеки", нічого не даючи натомість.
Вивчаючи психологію дитини,  приходимо до такого висновку,  що є тривожні діти,  які для
того, щоб не боятися, роблять все можливе,щоб боялися їх. Тому формою приховування
особистої тривожності часто буває агресивна поведінка. Тривожність іноді дуже важко
розгледіти за агресивністю. Самовпевнені, агресивні, при кожному зручному випадку
принижують інших, тривожними аж ніяк не виглядають. І, тим не менше, нерідко в глибині
душі у таких дітей ховається тривога.

Таким чином, тривожність відбивається на всіх сферах життєдіяльності дитини,
помітно погіршуючи його самопочуття і ускладнюючи відносини з навколишнім світом.
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АНТЕЇЗМ, ЯК  ГОЛОВНА РИСА УКРАЇНСЬКОЇ МЕНТАЛЬНОСТІ

                                                                              «Дивись на Україну, як на землю своїх дітей»
                                                                                                                         Святослав Вакарчук

У статті розглянуто явище  антеїзму, як важливої риси   ментальності українського
народу,  розкрито основні думки українських філософів – дослідників у сфері етнопсихології
української нації.
            Антеїзм - філософське поняття, що означає єдність людини з природою («землею-
матір'ю»), домінування ідеї про нерозривну єдність людини й природи.
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           Ментальність - в латинській  мові «mens», «mentis» означає  будь-яке  духовне явище
чи діяльність: розум, мислення, обдумування,  думка,  духовний склад.  Звідси латинське
слово «mentalis» – «те що від інтелекту».  У рамках європейської мовної традиції існують і
функціонують німецьке «Die Mentalitat» (образ думки, склад розуму). Французькою і
англійською мовами   слово «mental»  означає те,  що  діється  винятково в розумі,  не
знаходячи зовнішнього  вияву, а також все, що належить до інтелектуальних здібностей, а з
рештою до моральності і волі теж. В кембриджському словнику  англійської мови
ментальний (mental)   пояснюється як прикметник,  що позначає  або  розум,  або  процеси
мислення [4].

Провідною ідеєю українського ментальності є ідея необмеженої свободи, визнання
рівного права кожної людини в суспільстві. А ці ідеї у свою чергу пов’язані з любов’ю і
прив’язаністю до рідної землі. Саме тому така риса української ментальності, як антеїзм,
заслуговує особливої уваги в нашому дослідженні.   Антеїзм –   це характерна  особливість
філософської думки, важлива риса ментальності нашого народу. Саме антеїзм претендує на
роль особливої складової української ментальності,  бо несе в собі риси,  що поєднують
прагнення задовільнити духовні та матеріальні потреби людини. Земля, як символ,
ототожнюється з матеріальним багатством, задоволенням фізичних потреб у їжі, водночас
образ Матері-Годувальниці, споріднений з антеїзмом, несе в собі інше смислове
навантаження, що пов’язано з емоційним компонентом.

Відомо, що термін «антеїзм»  походить від ім’я грецького героя Антея, фізична сила
якого проявлялася вищою мірою лише за умови контакту із землею.  Згідно з міфом,  Антей
був задушений Гераклом, коли той підняв його над нею. У цій розповіді  Антей постає перед
нами, як символ прив’язаності людини до матері-землі на фізичному та емоційному рівні,
який гине від рук Геракла – символа світової сили та  розуму.  Саме тому в українській
філософській та культурологічній думці домінує уявлення про антеїзм, як суто емоційний
зв’язок людини з землею. Ця риса, розвинувшись як характеристика української душі,
поступово виділилася в одну з найприкметніших ознак нашої ментальності. Вона
формувалася протягом багатьох  століть за умов автохтонної (ще із прадавньої трипільської
доби) землеробської культури, яка породжувала в етнічній свідомості українців архетип
ласкавої, лагідної неньки-землі, її поетичне бачення, ініціювала обрядовість народного
життя. Таке емоційно-шанобливе ставлення до землі, до рідної природи загалом практично і
виявилося в антеїзмі, як частині світоглядно-ментального рівня етносу.

Глибока емоційність, ніжне ставлення до рідної природи відображені в історії
української матеріальної та духовної культури. Жага необмеженої свободи, необмеженої
волі,  закоханість у природу рідного краю втілені у тисячолітні звичаї і традиції.  Усна
творчість донесла народні повір'я, вірування в живі істоти, що оточують людину (мавки,
русалки, лісовики). Їх шанували, приносили  їм жертви, щоб не шкодили, не затьмарювали
віру у вічність людського життя.

Ідеї антеїзму, як і зародки інших основних тенденцій української культури,  наявні
вже в культурологічній думці Київської Русі.  Досить важливим є той факт, що про антеїзм у
чистому розумінні цього слова, як про національну ознаку, у цей час говорити ще не можна,
але вже у працях Іларіона  були присутні  ідеї «землі Руської», особистої причетності
кожного до долі Вітчизни.  Тобто Київська  Русь виступала як Батьківщина кожного,  і тому
захищати її було справою честі. Відтак, зародки ментального антеїзму присутні вже в
найдавніший період історії української культури [5].

Антеїзм як  тенденція нашої культури і її осмислення помітні  у творчій спадщині
Г. Скороводи.  Його принцип «сродності» – це насамперед принцип єдності з тим чи іншим
типом діяльності.  Український народ вбачав у єдності ознаку якості, надійності. Адже
земля завжди була годувальницею людей,  вона була єдиною вартістю, яку слід було берегти.
І тому не дивно, що Сковорода, будучи мандрівним філософом, використав один із
наймогутніших українських архетипів у своїй творчості [5].
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Одним з яскравих  виразників антеїзму в українській філософії романтизму є П.
Куліш.  Він жертовно працював над пробудженням суспільної і національної свідомості
народу, захищаючи його інтереси. Письменника називали «фанатиком української
народності», «вчителем і поводирем», адже Куліш ідеалізував освіту, науку, культуру, як
єдино виправданий шлях досягнення народом кращої долі, бо тільки просвітительство, на
його думку, могло принести справжнє визволення [3, с.67].

Його філософія загалом заснована на протиставленні «внутрішнього» і
«зовнішнього», «верху» і «низу». Саме через низку таких суперечностей він і пояснює
сутність людини.  Вищеподані протиставлення  П. Куліш пояснює через поняття «хуторської
філософії». Мислитель протиставляє «хутір», під яким розуміє єдність людини із природою,
землеробську культуру, сільський спосіб життя «городу», тобто міському життю і міській
культурі. Він  розумів місто, як  великий натовп, безмежну вулицю. Міське життя робить
людей однаковими, схожими істотами. У таких поглядах на місто з його способом життя
відобразилися реалії тогочасної дійсності – протилежність між містом і селом, страх перед
містом  був притаманний більшості темного, пригнобленого селянства. При цьому варто
зауважити, що місто завжди асоціювалося в мислителя із джерелом цивілізації. П. Куліш
виступав ніби апологетом села, землеробської культури. Він впевнений, що селянам нічого
не бракує, адже в них є і «що пити, і їсти, і свитина, і навіть кожух». Основним у творчій
спадщині філософа виступає не просто людина, а селянин, носій автохтонної землеробської
культури.  Селянин повинен і він внутрішньо прагне  читати єдину книгу –   Біблію,  яка
заставляє служити  Богові.  Цим підкреслюється релігійно-ідеалістичний світогляд П. Куліша
[1,  с.124].  Отже,  П.  Куліш тлумачив ідею антеїзму (любові і спорідненості з землею)  як
органічну рису української душі.

М. Костомаров також долучився до роздумів, що стосуються особливостей
українського антеїзму. У відомій праці «Дві руські народності» філософ акцентував увагу на
безмежній любові українців до власної природи.  Таким чином,  протиставляючи дві
народності, автор підкреслював характерні особливості українців, наділяючи їх високою
мірою духовності [2, с.64].

Антеїзм,  який проникає в українську філософію,  був закономірним моментом
вираження пануючих соціально-культурних тенденцій розвитку. Для пояснення сутності
селянської, «антеїстичної культури», Анна Сокирко у статті «Ментальні особливості
української філософської думки доби Романтизму» наводить приклад  Наддніпрянщини і
Слобожанщини ХVII  –  першої половини ХVIII  століття,  які були органічно пов’язані із
сільською місцевістю й козацькими хуторами. Міста стають адміністративно-культурними
центрами колонізації українського населення. При цьому український капітал формується
все-таки в сільському господарстві, у переробних галузях, у легкій промисловості.
Українська класична література змальовує місто як чужий, ворожий світ, куди потрапляє
селянин.  У цьому руслі  можна звернутися до міркувань Є.  Маланюка,  який писав про
традиційне для української літератури ставлення до міста, як до «кубла презирства і голоти»
[27]. Тобто село мало великий вплив на  формування  української  ментальності, і відкрило
такі характерні риси для українців, як хазяйновитість, консерватизм, гостинність.

Антеїзм, будучи  провідною рисою української ментальності, надав їй глибоко
народного,  природного характеру. Це виразилось у тому, що основами антеїзму, як
відзначалося вище, є саме селянська, не інтелігентська культура. Село, давши основи для
поглядів багатьох мислителів,  тим самим виконало  роль каталізатора духовного
пробудження української еліти [5].

Ментальні особливості  антеїзму були  основоположними факторами при формуванні
загального обличчя нації. Національна українська ідея безпосередньо пов’язана з рисою
антеїзму, що втілює в собі повагу до рідної природи та землі. Саме цей емоційний компонент
відіграє важливу роль під час характеристики українського народу, набуваючи тим самим
якості «стержня»  всієї української культури, філософії, історії. Характерні риси
ментальності формують специфічність, унікальність української культури, творячи тим

http://www.bestreferat.ru/referat-173188.html#_ftn50
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самим окрему світоглядно-національну її парадигму. Для українця характерне прагнення до
самопізнання, заглибленість у себе, прагнення до усамітнення, уявлення окремої людини
мікрокосмосом, важливий внутрішній, духовний світ людини як справжній світ, поєднаний з
особистими якостями. Відома й глибока емоційність українця, що йде від зацікавленого,
сердечного ставлення до природи рідного краю, до землі – лагідної, доброї, щедрої, родючої,
породжує світ буття, точніше – і є світом буття людини. Рідна природа, рідний край, рідна
земля – не абстрактні поняття для українця, а Батьківщина, ненька – Україна, що
переживається глибокими почуттями. У ній радощі й печалі кожного, доля, існування,
свобода.

Як зазначає В. Дем’яненко у праці  «Ментальні характеристики політичної свідомості
українців», в сучасних українців антеїзм трансформувався у такі  характерні риси, як
працелюбність, самостійність, хазяйновитість, ощадливість [5].

Отже, національна українська культура безпосередньо пов’язана з такою ментальною
рисою як антеїзм, що втілює в собі повагу до рідної природи та землі. Антеїзм як риса
ментальності надає їй емоційного компоненту, відіграє важливу роль для характеристики
українського народу, набуває тим самим якості «стержня» всієї української філософії, історії,
культури. Характерні риси ментальності формують специфічність, унікальність української
культури, творячи тим самим її національну самобутність та ідентичність.
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ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕЛЕКТУ
БЕЗПРИТУЛЬНИХ ТА БЕЗДОГЛЯДНИХ ДІТЕЙ

Актуальність проблеми. Важливу роль у формуванні соціального досвіду дитини і
включення її в соціальні спільноти впродовж віків відігравала сім'я. На початку ХХ  століття
С. Русова розглядала сім'ю, як первинний осередок соціалізації  дитини й наголошувала на
необхідності взаємодії сім'ї та школи.  У сучасному  суспільстві ми спостерігаємо тенденцію
безвідповідального батьківства, а як  результат  – зростання кількості бездоглядних і
безпритульних дітей, які  покинуті напризволяще й потребують соціального захисту.

Проблема  виникнення  та  зростання  кількості  бездоглядних  і  безпритульних дітей не
є новою для нашого суспільства, але без умовно є актуальною соціальною проблемою
сьогодення.
Ця проблема носить складний, інтегрований, багатоаспектний характер, тому має
розглядатися й розв’язуватися в різних контекстах. Питання інтелекту широко вивчається та
обговорюється вченими різних країн на різних рівнях і, як і багато років тому, на сьогодні є
далеким від вирішення.

Проблема дослідження інтелекту має не лише теоретичне, але і практичне значення,
оскільки оцінювання інтелектуальних здібностей людей за допомогою різноманітних тестів
широко розповсюджене в школах, вищих навчальних закладах, при працевлаштуванні тощо.
Саме тому важливим є питання про валідність різноманітних методик вимірювання
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інтелектуальних здібностей і взагалі доцільність їх використання. Актуальність цієї
проблеми для широкого кола людей зростає.

Об’єкт дослідження: інтелектуальна сфера дитини.
Предмет дослідження: особливості інтелекту бездоглядних та безпритульних підлітків.
Мета дослідження: теоретично вивчити питання формування та розвитку інтелекту

дитини.
Вперше поняття інтелекту, як наукового дослідження ввів Френсіс Гальтон. Згідно з його

працями весь спектр інтелектуальних здібностей спадково детермінований, а отже
виникнення індивідуальний відмінностей в процесі виховання є несуттєвим. В його роботах
проблема інтелекту набула особливого значанення, якого раніше не мала. У ХХ столітті
поняття інтелекту починає стосуватись не лише мислительних функцій людської психіки, а й
пізнавальних процесів загалом. Першими дослідниками, які намагалися виміряти та
визначити інтелект є А. Біне та Т. Сімона. Вони розробили перший психометричний тест
інтелекту. І вже починаючи з перших оцінок розумових здібностей, загальний інтелект тепер
визначається коефіцієнтом інтелекту (IQ або його еквівалент). [6]

В останні роки достатньо широкої популярності набула теорія, в якій при розгляді
проблем інтелектуального розвитку людини виділяють два різних типи інтелекту. Причому
вважається, що ці два типи інтелекту можна відносно легко виміряти звичайними
інтелектуальними тестами.

Перший тип інтелекту, який поєднує в собі досить широку область інтелектуального
функціонування, називають текучим інтелектом.[2]

До них належать швидкість і результативність запам’ятовування, індуктивні судження,
оперування просторовими образами і сприймання нових зв’язків і відношень.

Другим типом інтелекту є кристалізований інтелект, який приходить до людини з
досвідом та освітою.  Набуття даної форми інтелекту пов’язане з освідомленістю людини і
тими знаннями, які вона набула на протязі довгого часу життя.[2]

Інтелектуальний розвиток протягом двох перших років життя йде від безумовних
рефлексів до умовних, їх тренуванню і виробленню навичок, встановленню між ними
координованих взаємин, що дає дитині можливість експериментувати, тобто робити дії по
методу проб і помилок.

 Вчені Т. Бошард  та Д. Ліккен з штату Міннесота дослідили вплив генів на індивідуальні
психологічні особливості людини. В результаті вони вияснили, що 70 % інтелектуальних
здібностей визначено генетично, а 30 % інтелектуальних здібностей залежать від довкілля.

На теперішній час відомо понад 1000 причин розумової відсталості.
Проте не дивлячись на таке стрімке відкриття причн інтелектуальної обдарованості,

ученим,  в більшості важко пояснити причини легкої  розумової відсталості.  Виділяють три
основних причини: пренатальні, перентальні, постнатальні.[1]

Більшість дітей, в яких є  легка форма розумової несправності проходять всі стадії
розвитку,  так само,  як і розумово здорові діти,  але відмінність полягає у тому,  в якому віці
вони підходять до кінця кожної стадії.  Багато дітей,  що мають легку розумову відсталість,
досить кмітливі, аби вчитися в звичайних школах, при належному навчанні в них
формуються адаптивні навики в інших областях, вони мають досить хорошу пам’ять, а також
можуть проявляти себе в різних сферах діяльності людини.

На теперішній час відомо понад 1000 причин розумової відсталості.[6]
Проте не дивлячись на таке стрімке відкриття причн інтелектуальної обдарованості,

ученим,  в більшості важко пояснити причини легкої  розумової відсталості.  Виділяють три
основних причини: пренатальні, перентальні, постнатальні.

Відповідно до визначення, наданого в Законі “Про охорону дитинства”, діти, позбавлені
батьківського піклування,  це –  “діти,  які залишилися без піклування батьків у зв’язку з
позбавленням їх батьківських прав, відібранням у батьків без позбавлення батьківських прав,
визнанням батьків безвісно відсутніми або недієздатними, оголошенням їх померлими,
відбуванням покарання в місцях позбавлення волі та перебуванням їх під вартою на час
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слідства, розшуком їх органами внутрішніх справ, пов’язаним з ухиленням від сплати
аліментів та відсутністю відомостей про їх місцезнаходження,  тривалою хворобою батьків,
яка перешкоджає їм виконувати свої батьківські обов’язки,  а також підкинуті діти,  діти,
батьки яких невідомі, діти, від яких відмовились батьки, та безпритульні діти”.[3]

“Самостійно”  діти йдуть з дому,  починаючи з 6-7  років.  Станом на початок 2009  р.,
найбільш чисельну групу серед вихованців притулків для дітей становлять діти віком від 7
до 14 років (57% від загальної кількості вихованців закладів соціального захисту), 15–18-
річні – 25%, діти віком від 3 до 6 років становлять 18%. [7]
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ОСОБЛИВОСТІ ДУХОВНО-ЦІННІСНОЇ СФЕРИ СПОРТСМЕНІВ
КОНТАКТНИХ ВИДІВ СПОРТУ

На сьогоднішній день проблема спорту та особистості в ньому, розвиток духовних
цінностей розглянуті не достатньо, хоча цій тематиці почали приділяти увагу ще в епоху
стародавніх цивілізацій. Спорт, як феном загальної культури є унікальним. Саме спорт є
мостом, який дозволяє поєднати соціальний і біологічний розвиток людини. Спорт може
значно впливати на стан організму, психіки, статус людини, тому низький рівень
дослідження цієї проблеми може попередити такі проблеми, як низький рівень мотивації,
часткова невизначеність у різних сферах діяльності особистості, низький саморозвиток,
низький розвиток особистісних якостей та інші.

Проблему духовних цінностей вивчали такі вчені, як Пуні, Цьось, Коробок А.В.,
Головин В.А., Масляков В.А.

Історично спорт створювався насамперед під впливом практичних потреб суспільства
в повноцінній фізичній підготовці підростаючого покоління і дорослого населення до праці.
Разом з тим, у міру становлення систем освіти і виховання спорт ставав базовим чинником
формування рухових умінь і навичок [1]. На сьогоднішній день є мало сфер людської
діяльності, не пов'язаної з фізичним навантаженням, де знадобились би спортивні якості,
оскільки спорт – загальновизнана матеріальна і духовна цінность суспільства в цілому і
кожної людини зокрема.  За останні роки дедалі частіше говориться про спорт не тільки як
про самостійний соціальний феномен, але і про його взаємозв’язок зі стійкими якостями
особистості.

Спорт і духовні цінності є взаємопов’язаними складовими життя людини, оскільки
спорт потребує прогресу, розвитку. Спорт удосконалює людей, робить їх кращими не тільки
у фізичному і розумовому понятті, а й розвиває їх внутрішній світогляд. Наприклад, у
багатьох спортсменів внесене у життя таке поняття, як товариство,оскільки в них є багато
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знайомих чи друзів, з якими вони познайомились на тренуваннях. Кожен спортсмен, чи то
початківець, чи то професіонал ставить перед собою мету, якої хотів добитись і досягав цієї
мети. Це згодом переходить в повсякденне життя. Тобто, людина ставить певні цілі у своєму
житті, проявляючи не тільки свої спортивні вміння [2]. Люди, які пройшли «школу спорту»,
переконані, що спорт допоміг їм виховати віру у свої сили і можливості, а також уміння
ними скористатися. Спорт вчить йти на жертви заради досягнення мети. Уроки, засвоєні
юними спортсменами на спортивному полі,  потім,  як правило,  допомагають і в
повсякденному житті. Багато хто зі спортсменів стверджує, що саме спорт зробив з них
людину, здатну бути особистістю. За допомогою спорту реалізується принцип сучасного
життя - «розраховувати на самого себе». Це означає, що досягнення успіху залежить
насамперед від особистих і індивідуальних якостей - честолюбства, ініціативи,
працьовитості, терпіння, вольових навичок [3]. Спорт привчає до дисципліни та
відповідальності. Він викликає у людей повагу один до одного, здорову конкуренцію, коли
спортсмени змагаються один з одним, тим самим допомагають один одному зробити себе
кращими.

Як показали результати дослідження, проведеного за методикою «Ціннісні орієнтації»
М.  Рокіча,  в якому взяли участь спортсмени контактних видів спорту,  таких,  як самбо,
дзюдо, бокс, мма, греплінг, бразильське джиуджитсу та інші, в кількості 20 осіб, одними з
найважливіших цінностей для спортсменів є:

1. Вихованість
2. Життєрадісність
3. Відповідальність
4. Освіченість

На останньому місці у спортсменів цих видів єдиноборств, стала творчість, що може
бути пов’язаним з байдужістю до сприйняття глядачами красоти поєдинку чи схватки. Для
них важливий результат – програв, виграв.

Отже, основні зусилля при підготовці спортсменів різних класових груп повинні
орієнтуватись на вирішення наступних задач: підвищення знань про олімпізм, його основні
принципи, орієнтація молоді на духовно-моральні цінності. Провідну роль у цьому
приділяють формуванню у спортсменів високої духовності, гармонійного поєднання,
відпочинку і змагань спортсменів з метою подолання розриву між їх фізичним і духовним
розвитком.

1. Пуни А. Ц. Проблема особистості в психології спорту // Лекція для слухачів факультету підвищення
кваліфікації. – М., 2000. – 28 с.

2. Цьось А. В. Розвиток фізичного виховання на території України з найдавніших часів до початку ХІХ
ст.: Автореферат на здобуття наукового ступеня доктора наук з фізичного виховання і спорту. –
Харків: ПП Якубович І. І., 2005. – С. 9-11.

3. Коробок А.В., Головин В.А., Масляков В.А. Физическое воспитание. - М.: Висш.школа, 1983.

Куса А.Є., Львівський національний університет
імені Івана Франка

ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМІСТЬ ТА ГІДНІСТЬ МОЛОДІ

Важливим завдання кожного навчального закладу  є формування національної
свідомості та гідності студентської молоді. У психологічній літературі під національною
свідомістю розуміють усвідомлення особистістю себе часткою певної національної (етнічної)
спільноти та оцінка себе як носія національних (етнічних) цінностей, що склалися у процесі
тривалого історичного розвитку національної спільноти, її самореалізації як суб'єкта
соціальної дійсності. Національній свідомості конкретної особистості притаманне прагнення
до самовираження і самореалізації своєї національної сутності, неповторності, потреба
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зайняти гідне місце серед інших національних спільнот та зробити помітний внесок у
розвиток людської історії.

Національна свідомість особистості — феномен, який слід розглядати не лише з
погляду інформативного компонента (знання мови, історії і культури свого народу), а й з
урахуванням її ціннісних складових, що в структурі самосвідомості визначають внутрішні
детермінанти вчинків, є орієнтирами в цілеспрямованих осмислених діях людини.

Основою формування національних цінностей особистості є морально-світоглядні
цінності українського етносу. В структурі їх змісту можливі такі компоненти [3] : гармонія
(гармонія життя, внутрішнього світу, міжособистісних стосунків, відносин з природою);
добро (добро як істина, вище благо, глибока віра в перемогу добра над злом, добротворчість,
милосердя, гуманізм);  свобода (внутрішня свобода, волелюбність, визнання  неповторності
людської індивідуальності, нетерпимість до рабства, свобода волевиявлення); -
справедливість (щирість, правдивість, прагнення до істини, соціальної справедливості, віра у
Вищу справедливість - Бога);  сім'я як першооснова розвитку й формування особистості,
духовного, культурного, економічного розвитку суспільства;   народ (повага до трудового
народу,  вміння осмислювати історію,  культуру,  традиції та моральні цінності свого народу,
віра в його духовні сили,  прагнення до того,   щоб український народ посів гідне місце в
цивілізованому світі);   Україна (патріотичні почуття, прагнення до зміцнення державності,
економіки, культури, готовність віддати всі зусилля для блага Вітчизни).

Національна гідність – невід'ємний атрибут формування  національного життя молоді
і найбільш характерна ознака національної належності. Національна гідність грунтується на
розумінні значимості усього позитивного в національному житті народу, а в цьому
позитивному — того, що створюється нацією і що вона одержує в процесі міжнаціонального
спілкування.  Формування національної гідності у студентської молоді полягає у вихованні
глибокої шани до української мови,  культури,  землі своїх предків,  в глибокій повазі до
всього того, що створено народом, насамперед до його історії, традицій, звичаїв.
Національна гідність передбачає шанувати все те, що було національно-вартісним в житті
попередніх поколінь і становить значущий інтерес в сучасний період, коли відкрилася
реальна можливість всебічно розвиватися на національній основі.

Національна гідність в незалежній українській державі набирає особливого значення,
бо передусім, вона пов'язана з любов'ю до рідної землі, батькової хати, до рідної мови,
поваги до старших. Це благородне почуття передається з покоління в покоління з молоком
матері,  з мелодією народної пісні.  Національна гідність проявляється у відчутті
приналежності до свого народу,  усвідомленні,  що ти його плоть і кров,  а також прагненні
пізнати, зберегти і передати його духовні надбання у спадок прийдешнім поколінням.

У прямуванні до людської гідності є низка головних засад, які повинна опанувати
українська молодь: [3]. Щодо Бога: в усьому бути вірним Богові та Його законам; боронити
Христову віру й бути її апостолом. Щодо Батьківщини та рідного народу: намагатися
якнайкраще пізнати минуле й сьогочасне Батьківщини і свого народу; шанувати і зберігати в
особистому й товариському житті все рідне, у  сфері віровизнання — свій обряд, у освітньо-
національній сфері — звичаї і пам'ятки; плекати рідну мову, говорити нею завжди в ро-
динному колі й де тільки  можливо у своєму товаристві; в обраному або визначеному фаху
працювати для добра й слави рідного народу. Щодо ближніх: допомагати ближнім і
боронити тих, хто не може або не вміє боронитися;  бути чемним, привітним,  увічливим;
поводитись так, як вимагаєш цього від ближніх;  шанувати чужу власність; - зберігати спокій
у гніві; бути справедливим і безстороннім;  нікого не судити, не обмовляти й не висміювати;
завжди і всюди говорити правду; бути певним в бесіді й починаннях; не бути під впливом ;
зла й протиставлятися моральній зіпсутості  оточення. Щодо себе самого : бути стриманим і
ощадним;  дбати про здоров'я; бути завжди веселим і доброї думки; зберігати рівновагу духу
й не впадати у зневіру; володіти собою, думками, словами й вчинками; різьбити характер і
переборювати свої пристрасті, нахили й хиби; бути завжди вірним моральним засадам;
краще вмерти чесною людиною, аніж жити підлою. У праці: пам'ятати, що праця — це одне з
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найважливіших покликань людини;  сумлінно, старанно й дбайливо виконувати свої обо-
в'язки;  бути витривалим в праці;  раціонально використовувати час, не витрачати марно  й
не забирати в інших; бути точним в кожній справі.

1.  Ващенко Г. Виховний ідеал. // Полтава: 1994.- С.41.
2. Дидра М.М. Бог,  церква і молодь: Проповіді. – Львів: Свічадо, 1998.
3. Жигайло Н. І. Психологія духовного становлення майбутнього фахівця: Монографія, 2008. – 336 с.
4. Климишин І. Основи християнської віри. – Івано-Франківськ; 1995.
5. Максименко С.Д. Основи генетичної психології. – К.: НПУ Перспектива, 1998.
6. Петрова І. Педагогіка любові // Людина і світ, 1996. - №8. - С. 10.
7. Сковорода Г. Пізнай в собі людину. – Львів: Світ, 1995.

Кута О., Малинович Л., Національний університет
“Львівська політехніка”

НАЦІОНАЛЬНА САМОСВІДОМІСТЬ, ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ
ОСОБИСТОСТІ

Національна самосвідомість – ключ до розвитку нації і особистості.
Особистість розвивається з кожним днем в кожній сфері діяльності, різними

способами. Література допомагає нам знаходити нову інформацію, практика дозволяє
розвивати вміння, спілкування з людьми – відкриває перед нами секрети комунікації. Але є
одна річ,  що відіграє не менш важливу роль в розвитку і діяльності нашої особистості –
складова національної самосвідомості. Соціально-психологічною передумовою побудови
громадянського суспільства, на думку В.Юрченка, є формування  в її громадян  національної
гідності, патріотичних почуттів і відповідальності за долю держави. У зв’язку з цим освіта
повинна сприяти розвитку української культури, утверджувати українську національну ідею,
формування в дітей та молоді громадянську свідомість і національну свідомість, що вказує
на актуальність цього питання. Тому, мета нашого дослідження полягала у теоретичному
вивченні феномену національної самосвідомості та дослідженні її прояву серед сучасної
молоді.

Національна самосвідомість особистості – розуміння і почуття належності до етнічної
спільноти як результат освоєння культури, традицій, звичаїв свого народу. Вона включає:
1) усвідомлення себе як індивіда на основ уявлень і знань про свої природно-біологічні
властивості, зовнішність (Я – «національно-фізичне»); 2) усвідомлення себе як носія
національної психології на основі пізнання впливу на психічні процеси, почуття, прояв волі,
розуму, мовлення, належності до певної нації, народу (Я – «національно-психологічне»);
3) усвідомлення себе як носія національних властивостей особистості на основі пізнання
залежності своєї життєвої позиції, ставлення до дійсності інших людей, праці від
національної належності (Я – «національно-соціальне»); 4) усвідомлення ставлення до
історичного минулого, сучасного та  майбутнього етносу, нації; 5) усвідомлене ставлення до
духовних та матеріальних цінностей  націй та стійка потреба у їх збереженні та
примноженні; 6) усвідомлення особистістю власної відповідальності за долю нації, її
теперішнє і майбутнє. Завдяки національним особливостям особистість здатна зберегти
наступність традицій і звичаїв свого народу, продовжити шлях його соціального і
культурного розвитку [2]. Отже, можемо стверджувати, що національна самосвідомість – це
сукупність поглядів, знань, оцінок, ідеалів, що являють собою усвідомлення належності
людини по конкретної нації, етносу, визнання її культури, історії, традицій та звичаїв.

Питання вивчення національної свідомості залишається в полі зору вітчизняних та
зарубіжних вчених, теоретичних та практичних досліджень в галузі філософії, культурології,
педагогіки, психології, етнології та ін. Перші дослідження такого поняття, як національна
самосвідомість ми можемо побачити у працях П. Бурдьє, Е. Геллнера, Дж. Комароффа,
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Г. Калена, Н. Смелзера. Психологічні аспекти національної самосвідомості досліджувалися
такими вченими як В. Вундт, Г. Челпанов, Г. Шпет, Е. Еріксон, С. Токарев, М. Чебоксаров.
Серед вітчизняних дослідників слід відзначити роботу П. Горіховського, який досліджував
процеси формування національної самосвідомості серед учнів 7-9 класів на уроках історії
України. М. Боришевський вивчав поняття національної самосвідомості, визначаючи її, як
оцінку себе, як носія національних цінностей.

Саме національна самосвідомість допомагає нації зберегтись та продовжуватись з
покоління в покоління, допомагає врятувати рідну мову, передавати етнічні звичаї, традиції,
обряди, сприяє формуванню етнічного менталітету [1]. Ми можемо сказати, що така
самосвідомість виховує в особистості відповідальність, з точки зору власного внеску в життя
нації. Зазвичай виділяють дві рівні національної самосвідомості. Сюди входить низький –
емоційно відчужене переживання єдності з представниками певної нації чи етносу, та
високий – глибоке усвідомлення національної приналежності [2].

Загальновідомо, що виховання починається ще в самому дитинстві і триває впродовж
усього життя. Наступність у процесі виховання здійснює школа – вивчення історії держави,
проведення позакласних занять на національну тематику. В процесі такого виховання і
формування особистості у шкільний період, в дитини починає визначатись рівень
національної самосвідомості, який викристалізовується у дорослому віці, формує
переконання, духовні засади культурної, всебічно розвиненої особистості із формованими
рисами, які ідентифікують її як представника певного етносу. Коли особистість росте і
розвивається в середовищі, де проявляється національна культура, то її складові починають
впливати на діяльність особистості.

Рівень національної самосвідомості може змінюватись з часом. Його можуть
змінювати події,  що відбулись в житті особистості.  Наприклад,  Революція Гідності,  яку
пережила українська нація, змусила вперше серйозно кожного задуматись над своєю
приналежністю до українського народу і своєї ролі в боротьбі за її незалежність. Минуло
майже сто років з часу героїчного подвигу гімназистів на станції Крути, які
продемонстрували самовіддану любов до рідного краю,  полігши в нерівному бою з
регулярними частинами армії ворога, проте пам'ять про них живе в серцях мільйонів
сучасних українців. В українській національній культурі велику роль відіграє релігія, яка
сприяє дотримуванню та сповідуванню релігійних етнічних традицій у повсякденному житті,
у різних сферах професійної діяльності особистості. Люди з високим рівнем національної
самосвідомості беруть за приклад самовідданість, патріотизм, любов до рідного краю, високі
моральні риси нашого духовного наставника, філантропа, митрополита Андрея
Шептицького. Водночас, для багатьох українців національним героєм, прикладом для
наслідування та загальновизнаним авторитетом вважають інших визначних українців – Івана
Мазепу, Тараса Шевченка, Степана Бандеру.

Щоб підтвердити чи спростувати значимість впливу формування національної
свідомості на загальну духовність сучасної молоді, нами було проведено дослідження серед
25 респондентів. Досліджуваним було запропоновано питання стосовно сформованості у них
окремих якостей, які визначали стан сформованості національної свідомості та три варіанти
відповіді. Опитуваним необхідно було обрати один варіант, який ближче до їхньої
особистості. Багато досліджуваних відмовлялись відповідати на опитування відкрито і
просити дати свою відповідь анонімно. Перший варіант: «Я вважаю, що я – українець,
пишаюсь цим, дотримуюсь всіх звичаїв і традицій», означав, що опитувані, які його обрали,
мали високий рівень національної самосвідомості. Такий варіант інтерпретувався почуттям
любові до Батьківщини, відповідальності, почуттям обов’язку розвивати, захищати свою
націю, відчуття обов’язку продовжувати свій рід і навчати своїх нащадків всіх звичаїв та
традицій. У нашому дослідженні перший варіант обрали 64% опитуваних. Другий варіант:
«Я українець, але для мене це немає значення, стараюсь дотримуватись звичаїв і традицій»
означав, що люди, які обрали його, приписували себе до української нації, визнавали її
культуру, традиції, звичаї, але не надавали особливого значення дотриманню всіх цих
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факторів, передачі історії своїм нащадкам, обговоренню національних проблем та
громадській роботі. Такі люди визнавали існування нації та її особливості, своє значення у її
існуванні, але тримали пасивну позицію. В нашому дослідженні, така кількість опитуваних
сягала 36%. Третій варіант: «Я не відношу себе до української національності, мені соромно,
що я – українського походження, я не дотримуюсь звичаїв і традицій», означав низький
рівень національної самосвідомості. Люди, які обирали такий варіант, властиво соромитись
своєї національності, не дотримуватись звичаїв та традицій, їм байдуже до проявів
національної культури, вони не бачать сенсу у вкладанні своїх сил у її розвиток. Такий тип
людей не буде цікавитися досягненнями нації, політикою, державними змінами, не буде
брати участі у громадській діяльності і не надаватиме важливого значення змінам у
суспільстві.

В результаті проведеного опитування нами було отримано такі результати: 16
досліджуваних обрали перший варіант, 9 досліджуваних обрали другий варіант і жоден із
досліджуваних не обрали третій варіант. У відсотковому співвідношенні вийшло, що перший
варіант обрали 64% опитуваних, другий варіант – 36%, а третій варіант – 0%. Cеред
опитуваних спостерігається високий показник високого рівня національної самосвідомості.
Це ще раз підтвердило факт піднесення патріотизму, національної людської гідності;
духовний розвиток українців, набутті більшого значення у житті і діяльності кожної
особистості традицій та звичаїв, зростання зацікавлення власною національною культурою,
кожного регіону зокрема. Можемо припустити, що самосвідомість сучасного молоді
формується на кращих традиціях етнічного патріотизму, героїзму, української ідентифікації.

Водночас, з метою підвищення показників високого рівня національної
самосвідомості доцільно рекомендувати батькам, педагогам, фахівцям інших галузей
продовжувати здійснювати комплексний вплив на особистість молодої людини, акцентуючи
увагу на справжніх зразках українського національної героїки. Оскільки національна
самосвідомість виховується і формується протягом усього періоду життя людини, тому
необхідно починати її розвивати з перших років життя дитини. Практика роботи дошкільних
навчальних закладів нашого регіону характеризується систематичною комплексною роботою
освітнього закладу і сім’ї, проте позашкільна діяльність дітей шкільного віку не може
похвалитися широким діапазоном функціонування різноманітних секцій з народознавства,
народних промислів, звичаїв. Доцільно збільшити кількість позакласних занять у школах з
історичної та патріотичної тематики. Слід розлогіше ознайомлюватися із кращими зразками
світової та вітчизняної сучасної та класичної «героїки», походження, становлення та
боротьбу за незалежність рідного народу, активно впроваджувати у свій побут традиції та
звичаї рідного краю,  «оспівувати»  подвиг визначних земляків,  які внесли суттєвий вклад у
боротьбу за незалежність, свободу і самобутність.

Отже, перед сучасним суспільством постає питання забезпечення сформованості
високого рівня національної самосвідомості – освоєння культури, традицій, звичаїв свого
народу. За умови своєчасної, комплексної роботи із дотриманням наступності усіх її
інституцій (родини, освітніх закладів, церкви, трудових колективів) можна очікувати
сформованість у громадян сформованість високого рівня громадянської і національної
свідомості, що свідчитиме про їх духовне багатство, моральну зрілість.

1. Нечуй-Левицький І. Світогляд українського народу / І. Нечуй-Левицький. – К.: Обереги, 2003.
2. Приходько Ю. О., Юрченко В.І. психологічний словник-довідник. – К. : Каравела, 2012. 328 с.
3. Стражний О. С. Український менталітет. Ілюзії. Міфи. Реальність / О. С. Стражний. – К. : «Книга»,

2008. – 368.
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРИЙНЯТТЯ СТУДЕНТАМИ
РІШЕННЯ ЩОДО ПРОФЕСІЙНОГО МАЙБУТНЬОГО

Актуальність даної теми полягає у тому, що професійне становлення – це складний
процес, на котрий впливає дуже багато  чинників. Основну увагу зосереджено на одному з
елементів цього процесу, а саме прийнятті рішення студентами – випускниками щодо
власної подальшої професійної реалізації. Момент прийняття рішення – є чи не
найголовнішим в професійному житті. Зокрема, Д.  Хіз (D.Hiz, 2014) у власній роботі
наводить такі дані:   44%  юристів не рекомендують молодим людям займатися
юриспруденцією; 40% менеджерів зазнають професійних невдач, їх виганяють або вони
йдуть за власним бажанням протягом перших 18 місяців роботи; більше половини вчителів
залишають педагогічну роботу протягом перших чотирьох років роботи [7].

У сучасній вітчизняній та зарубіжній психології виконано багато інших досліджень,
що присвячені різним психологічним аспектам особистісного розвитку студентів,
професійній діяльності та професіоналізації особистості.  Б.Г.  Ананьєв,  В.В.  Білоус,  Е.Ф.
Зеєр, І.О. Зимня, Є.А. Клімов присвятили фундаментальні, експериментальні та прикладні
дослідження проблеми розвитку особистості фахівця в період навчання у вузі.  У. Мозер, Е.
Бордін, Е. Роу (W. Moser, E. Bordіn, E. Rowe) стверджують, що провідна роль у
професійному становленні належить різним формам потреб.

Мета дослідження полягає в теоретичному вивченні психологічних особливостей
прийняття студентами рішення щодо власного професійного майбутнього та виокремлення
чинників, які можуть впливати на професійне становлення студентів.

Прийняття рішення - це процес, який починається з констатації виникнення проблеми
та завершується вибором дії, що спрямована на її усунення. Бретт Стінбарджер (B.
Stoneberger, 2013) стверджує, що проблеми - це моделі поведінки, які колись були засвоєні на
емоційному рівні, а тепер існують самі по собі. Раз за разом застарілі рішення відтворюються
в безлічі життєвих ситуацій, змушуючи людей безглуздо повторювати свої помилки в роботі,
стосунках тощо [6].

Однією із важливих етапів ефективного прийняття раціональних рішень людиною є
використання різних моделей їх прийняття. Сьогодні відомі деякі моделі прийняття
раціональних рішень: «раціональна» модель А. Кюхбергера (A. Kyuhbergera), в якій
розглядаються власне процеси прийняття рішень, а не їх результати. Автор виходить з того,
що «людина здатна вибрати з набору альтернатив найкращу»; модель «обмеженої
раціональності» Г. Саймона (G. Simon), у якій стверджується, що «в складних ситуаціях
прийняття рішення люди діють в межах обмеженої раціональності»;  модель «імпліцитного
(внутрішнього) рішення» П. Зільберга (P. Zіlberga), згідно з якою передбачається, що
«прийнятя рішення спонтанно розв’язуються на користь однієї із запропонованих
альтернатив»; «кластерна модель» Г. Ліпшица і К. Страусса (G. Lіpshitsa i K. Strauss), яка
базується на «концепції, що моделює процеси прийняття рішень в невизначених ситуаціях»
[3].
          Незалежно від моделі,  котра пояснює особливості прийняття людиною рішення,
існують визначені кроки, які вона проходить у даному процесі. Процес може бути розбитий
на шість етапів:  1) визначення проблеми (процес усвідомлення, що існує деякий вид
проблеми; 2) постановка цілей, які будуть основою для майбутнього рішення; 3) розробка
альтернативних рішень (два чи більше способи розгляду проблеми);  4) вибір
альтернативи (оцінюється широта розмаху альтернатив); 5) реалізація рішення
(впровадження рішення в дію); 6) оцінка результатів рішення (оцінка ефективності
рішення на основі отриманих результатів) [1].

http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
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Прийняття рішення прямо пов’язане з особливостями професійного навчання,
особистісного зростання й самоствердження, розвитком інтелектуального потенціалу,
духовним збагаченням. ВНЗ повинен забезпечити для цього стабільні умови навчання,
адекватне середовище для повноцінного професійного становлення майбутнього спеціаліста,
адже розвиток студента на різних курсах має свої особливі риси, а саме:

перший курс вирішує завдання залучення недавнього абітурієнта до студентських
форм колективного життя; поведінка студентів відрізняється високим ступенем
конформізму;

другий курс - найнапруженіша навчальна діяльність студентів. В життя
другокурсників інтенсивно включені всі форми навчання і виховання. Студенти одержують
загальну підготовку, формуються їх широкі культурні запити і потреби. Процес
пристосовування до даного середовища в основному завершений;

третій курс -  початок спеціалізації,  зміцнення інтересу до наукової роботи як
віддзеркалення подальшого розвитку і поглиблення професійних інтересів студентів.
Настійна необхідність в спеціалізації часто приводить до звуження сфери різнобічних
інтересів особистості;

четвертий курс - перше реальне знайомство з спеціальністю в період проходження
практики. Для поведінки студентів характерний інтенсивний пошук більш раціональних
шляхів і форм спеціальної підготовки, відбувається переоцінка студентами багатьох
цінностей життя і культури;

п'ятий курс -  перспектива швидкого закінчення ВНЗ формує чіткі практичні
установки на майбутній рід діяльності. Виявляються нові, що стають все більш актуальними,
цінності, пов'язані з матеріальним і сімейним становищем, місцем роботи тощо. Студенти
поступово відходять від колективних форм життя ВНЗ [2].

В студентському віці завершується становлення позитивної "Я-концепції" як ядра
особистості студента, зокрема формування її соціально-професійного аспекту. "Я-концепція"
- це складна динамічна система уявлень людини про себе [5].  На основі цього формується
позитивна або ж негативна «Я-концепція». Студенти з позитивною "Я-концепцією"
вирізняються високою і, здебільшого, адекватною самооцінкою професійних здібностей,
особистісних якостей і результатів своєї професійно-навчальної діяльності. Навпаки для
студентів з негативною "Я-концепцією" характерний брак вираженого інтересу до
професійного аспекту навчання, пасивність самопізнання, не вмотивованість навчально-
професійного самоствердження й самореалізації [4].
         Отже аналіз стану психологічних особливостей прийняття студентами рішення щодо
професійного майбутнього свідчить про те що, студенти сучасного ВНЗ потребують
більшого стимулювання і заохочення щодо їх відповідальної та відповідної підготовки з
базових дисциплін, якими вони повинні володіти по закінченню ВНЗ. Будучи впевненим у
своїх знаннях та здібностях перед студентом відкривається широкий спектр взаємодії з
суспільними галузями діяльності, а значить вірогідність прийняття правильного рішення
щодо професійного майбутнього буде чітким та усвідомленим. Від так враховуючи той факт,
що проблема з даної тематики прагне ще новіших підтверджень та досліджень
рекомендовано на початковому етапі професійного становлення проводити кращий та
детальніший відбір студентів на основі профорієнтаційних та діагностичних заходів, завдяки
яким студенти могли б визначитися з тим напрямом в спеціальності, який найповніше
розкрив би особистість студента як майбутнього фахівця.
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Легендзевич Г.Я., Національний університет
«Львівська політехніка»

ОСОБИСТІСНА РЕФЛЕКСІЯ
ЯК  ЧИННИК ДУХОВНОГО І  ПРОФЕСІЙНОГО

СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ

Зміна соціально-політичних та економічних орієнтирів сучасного суспільства вимагає
кардинальних змін освітнього простору, зокрема у системі пріоритетів вітчизняної вищої
освіти, що спричиняє нові вимоги до компетентності конкурентоспроможного фахівця та
процесу його підготовки.

Важливим чинником, що впливає на професійну успішність майбутніх психологів є їх
рефлексивна компетентність, передусім, через розвиток  у них духовних цінностей,
особистісної та професійної рефлексії, що забезпечують здатність ефективно виконувати
професійні функції. Вміння адекватно оцінювати себе, власну професійну діяльність
(способи діяльності, проблеми, що виникають і шляхи їх вирішення, емоційні зміни,
духовно-ціннісні орієнтири, форми комунікації, методи самоаналізу,  та ін.) – відіграє велику
роль у становленні студента як професіонала.

У психології рефлексивні процеси досліджують вітчизняні психологи  Г. Балл, Н. Бібік,
В. Бондар, І. Зязюн, С. Максименко, В. Моляко, Н. Ничкало, Пов’якель, В. Рибалко, М.
Савчин, В. Семиченко, Т. Титаренко, В. Чепелєва та ін. Значна кількість досліджень, зокрема
Г. В. Ложкіна, В. В. Рибалка, Л. І. Уманець, Т. С. Яценко, присвячена вивченню особистості
практичного психолога, проблемі його професійного становлення, а також вивченню питань
підготовки спеціалістів психологічного профілю у вищій школі.

 Рефлексивна підготовка майбутніх психологів передбачає таку її організацію, яка
сприяє формуванню базових знань про рефлексію, розвиток основних рефлексивних умінь,
стимулювання процесу особистісного та професійного самовизначення  студентів.

Загалом поняття «рефлексія»(англ. reflection) визначається як – розумовий
(раціональний) процес, спрямований на аналіз, розуміння, усвідомлення себе: власних дій,
поведінки, мовлення, досвіду, почуттів, станів, здібностей, характеру, стосунків з іншими
людьми й до інших людей, своїх завдань, призначення тощо. Понятійно, процесуально й
функціонально рефлексія пов’язана з самоспостереженням, інтроспекцією, ретроспекцією,
самосвідомістю [2, c. 569].

Специфіка підготовки майбутніх  психологів спрямована в основному на отримання
студентами теоретичних знань, засвоєння спеціальних умінь та оволодіння техніками, щодо
надання психологічної допомоги іншим, а також, передбачає те, що основним у роботі
психолога, окрім професійної компетентності, має бути його власна особистість: самооцінка,
свідомість, самосвідомість,  духовно-ціннісна ідентифікація, образ себе та навколишнього
середовища  тощо. Майбутній фахівець має досягнути, в першу чергу, найвищого рівня
розвитку мистецтва жити – особливого вміння і високої майстерності у творчій побудові
свого життя, що базується на глибокому знанні життя, розвиненій самосвідомості й
оволодінні системою засобів, методів, технологій програмування, конструювання і
здійснення життя як індивідуально-особистісного життєвого проекту, а це неможливо без
достатнього рівня розвитку в нього рефлексії, найперше – особистісної, яка стане
фундаментом у розвитку іншої, не менш важливої, - професійної.

http://www.psyh.kiev.ua/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BA_%D0%9B.%D0%93.
http://www.psyh.kiev.ua/%D0%AE%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%92.%D0%86.
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Професійне становлення психолога-практика у процесі вузівської підготовки вимагає
від студента складної напруженої творчої роботи над розвитком власної особистості,
подолання себе, вибір одних можливостей і відмова від інших. Змінюється ставлення
психолога, зокрема практичного, до професійної діяльності. Актуальним стає саморозвиток,
самоосвіта, саморегуляція, самовиховання. Все це – цінності особистісно-орієнтованої
освітньої парадигми, яка створює умови для реалізації потреб особистості в самовизначенні,
самовираженні, самореалізації та самоактуалізації. Мова йде не просто про підвищення рівня
освіченості й самостійності майбутніх фахівців, а про формування в них рефлексивних
здібностей, а це вимагає створення особливого освітнього середовища.

Найпершим та основним способом розвитку в майбутніх психологів рефлексивної
здатності є впровадження в освітню систему ряду інновацій.

Звичайно, дане нововведення вимагатиме часу, але вже зараз можна починати робити в
цьому напрямі певні кроки  –    давати початкові уявлення про акмеологію.  Так,  до змісту
навчальних дисциплін філософського, психолого-педагогічного плану можна включати
матеріал про акмеологію, розкривати зміст таких категоріальних понять, як «смисл життя»,
«акме», «духовність», «творчість», давати аналіз проблем самоактуалізації, самореалізації,
самовдосконалення.

Однією із умов для розвитку інтелектуальної, мотиваційної, емоційної, духовно-
етичної сфер особистості студентів є продуктивний особистісно-професійний розвиток
викладача. Особливо актуальною для людини в студентські роки стає проблема пошуку
смислу життя, що сприяє розквіту її індивідуальності та, зокрема, розвитку рефлексії у
молодих спеціалістів. Викладач, а особливо, викладач психології, може і повинен допомогти
студентові – своєму майбутньому колезі –  у вирішенні цього непростого завдання.

Також ефективним шляхом розвитку рефлексивної сфери студентів-психологів є
впровадження в навчальний процес тренінгової програми розвитку професійної рефлексії,
побудованої за принципами інтегрованого соціально-психологічного тренінгу, за умови
організації навчальної діяльності на засадах суб'єкт-суб'єктної взаємодії з викладачами,
високого рівня проблемності, інтегративності й адекватного відображення суттєвих
характеристик професійного середовища.

Тобто,  процес формування готовності  майбутніх психологів-практиків до практичної
діяльності у ЗНЗ має за своєю суттю універсальний характер,  вбирає в себе усі напрями й
аспекти діяльності педагогічного  навчального закладу. Головне тут полягає в тому, щоб
ВНЗ, озброюючи майбутніх психологів глибокими теоретичними знаннями,  міцними
навичками та вміннями, необхідними для успішної  практичної роботи, виховували любов до
своєї  професії, захопленість, одержимість, готовність до подолання  будь-яких труднощів,
безмежне прагнення творити, шукати,  осмислювати та впроваджувати у практику передові
ідеї та кращий  досвід. Досягти такого результату можна лише цілеспрямованою діяльністю
вищих навчальних закладів, побудованою на основі особистісного підходу, що найбільше
сприяє розвиткові самобутності, індивідуального почерку професіонала,  орієнтує  на
підготовку не просто практичного-психолога, а психолога-майстра, наставника, духовної
особистості, художника своєї справи. Тільки тоді психолог може називатися зрілою, готовою
до професійної діяльності, особистістю, коли він зможе передати і визначити те, що відчуває
він сам – це є передумовою до його зворотнього зв’язку з майбутніми клієнтами.

 Отже, формування особистості психолога, його особистісної та професійної рефлексії
є одними із провідних чинників його духовного професійного становлення та успішної
навчальної і подальшої професійної діяльності.

1. Бадалова М. В. Профессиональная рефлексия практических психоло- гов: опит изучения / М. В. Бадалова //
Практична психологія та соціальна ро- бота. – 2002. – № 4. – С. 28–30.

2. 2.. Большой психологический словарь. – 4-е изд., расширенное / Сост. иобщ. ред. Б. Г. Мещеряков, В. П.
Зинченко. – М.: АСТ МОСКВА; СПб.: Прайм-Еврознак, 2009. – 811 с.



Філософсько-психологічні аспекти духовності: довіра як основа змін в економіці …

148

3. Варбан Є.О. Особистісна рефлексія як ресурс психологічного подолання / Є.О. Варбан // Вісник
Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди. Психологія. – Х.: ХНПУ, 2010. –
Вип. 37. –  С. 41-51.

4. Варбан М.Ю. Рефлексія професійного становлення в студентські роки :дис. … канд. психол. наук: 19.00.01
/ Варбан Марина Юріївна. – К., 1999. – 171 с.

5. Варбан М.Ю. Рефлексія професійного становлення в юнацькому віці. /Практична психологія та соціальна
робота. – 1998. – № 6-7. – С.80-83.

6. Веремчук А.М. Розвиток професійної рефлексії майбутнього вчителяіноземної мови : автореф. дис. на
здобуття наук. ступеня канд. психол. наук. –К., 2009. – 20 с.

7. Волянюк Н.Ю. Рефлексивність як детермінанта суб’єктності тренера-викладача // Соціальна психологія.
– 2005. – № 2 (10). – C.114-127.
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Ледвій І.Т., Національний університет “Львівська
політехніка”

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ
ВЧИТЕЛІВ СІЛЬСЬКОЇ ШКОЛИ

 Емоційне вигорання є особливою формою професійної дезадаптації людини, що
призводить до зниження якості роботи, втрати інтересу до неї і навіть до зміни професії та
роду діяльності. Воно є причиною порушень фізичного і психічного здоров’я.

Діяльність вчителя супроводжується стресами, емоційним виснаженням та
професійним вигоранням. Емоційне вигорання та синдром професійного вигорання вчителів
стали проблемними явищами сучасних навчальних закладів. Загальна середня освіта
зазвичай «тримається» саме на професіоналах, які мають більше 10-15 років педагогічного
стажу, тобто являють собою «групу ризику» щодо синдрому професійного вигорання.
Більшість педагогів,  які на певному етапі професійної діяльності відчувають на собі не
тільки професійну втому,  а й всі риси психологічного вигорання,  не розуміють,  що з ними
відбувається та не володіють інструментами уникнення вигорання або позбавлення від його
наслідків.

Результати експериментального дослідження (60 вчителів сільської та міської школи,
серед яких було 10 чоловіків та 50 жінок, середній вік вибірки 39 років), дозволяють
стверджувати,  стаж роботи корелює з такими характеристиками, як психотравматичні
обставини (p≤0,01), емоційно-моральна дезорієнтація (p≤0,01), емоційний дефіцит(p≤0,01),
емоційне відчуження(p≤0,05), особистісне відчуження (p≤0,01), психосоматичні
порушення(p≤0,01),  емоційне виснаження(p≤0,01),  а також, з факторами 16 PF Кеттела:
O(тривожність) (p≤0,01), а також обернені кореляційні зв’язки стажу роботи з факторами 16
PF Кеттела  A(замкнутість) (p≤0,05), I(жорстокість) (p≤0,05),  Q2(конформізм) (p≤0,01),  Q3
(низький самоконтроль) (p≤0,01), Q4 (низька мотивація) (p≤0,05).

Виявлено, що зі збільшенням показника віку, зростають показники симптомів
вигорання.

Виявлено взаємозв’язки між шкалою «економія емоцій» та замкнутістю і
комфортністю.

Виявлено взаємозв’язки між шкалою «особистісне відчуження» та «роздратування»,
«образа», «вербальна агресія».

Також проведено порівняльний аналіз за критерієм  Краскала –  Уолліса для вчителів
сільської і міської школи, та однофакторний дисперсійний аналіз, що дозволяє наочно
відмінності досліджуваних характеристик в вчителів сільської ї міської шкіл.

Виявлено, що вчителі сільської школи демонструють вищі показники симптомів
емоційного вигорання , тривогу й депресію, неадекватне вибіркове емоційне реагування,
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емоційно-моральну дезорієнтацію, розширення сфери економії емоцій, редукцію
професійних обов'язків,емоційний дефіцит, емоційне відчуження, психосоматичні та
психовегетативні порушення.

Розроблено записку для подоляння і профілактики емоційного вигорання.

1. Барабанова М. В. Вивчення психологічного змісту синдрому «емоційного вигорання» // Вісник МГУ. – сер.
14, Психологія. – 2010. - №1. –с. 54-58.

2. Дослідження синдрому «професійного вигорання» у вчителів. /Л.М. Карамушка, Т.В. Зайчикові, О.С.
Ковальчук, Г.Л. Федосова,О.Ф. Філатова, О.А Філь – К.: Міленіум. - 2004. – 24 с.

Лиса Г.О., Національний університет « Львівська
політехніка»

ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОСТІ

Духовний розвиток особистості на сьогоднішній день є проблемою
загальнонаціонального значення. Майбутнє України залежить від того рівня духовності,
доброти, уваги, турботи, який отримає від дорослих молоде покоління. Тільки
високодуховна і високоморальна людина може з повною віддачею працювати в ім’я блага і
процвітання України.

Проблема духовності цікавила людство в усі часи й досліджувалася багатьма науками:
філософією, педагогікою, психологією, соціологією, етикою та релігієзнавством. Але щодо
визначення поняття духовності – у світських та релігійних учених немає одностайної думки.
В історичному плані перші спроби осмислення суперечливого характеру внутрішнього світу
людини пов’язані з античною філософією (Сократ, Платон, Демокріт, Епікур, Аристотель та
ін.), яка заклала підґрунтя духовної єдності світу, запровадивши в процес філософування
поняття Єдиного як деякого начала, яке вирізнялося надто абстрактним та безособовим
характером [7].

У сучасній філософії (М.Бубер, М.Шелер та ін.) проблема духовності є актуальною
через пошук виходу з загальної духовної кризи,  яка охопила сучасний світ.  З точки зору
сучасних філософів духовність розуміється як одна з найбільш суттєвих характеристик
особистості, як ціннісний зміст та спрямованість буття людини, які базуються на широті
поглядів, ерудиції, культурі тощо.

Один із філософських словників подає таке визначення цього поняття: “ Духовність
(духовний світ особистості) – це система свідомо-психологічних рис, особливостей, яка в
своїй цілісності виражає міру усвідомлення людиною сутності буття, свого місця й
призначення в світі та проявляється в характері її ставлення до світу та до себе.  Вихідним
моментом формування змісту та структури духовного світу особистості є знання ” [10].

Проблеми виховання духовності торкалися відомі педагоги Й.Г.Песталоці,
Я.А.Коменський,  які пов’язували поняття “  духовність ”  із поняттям про дух як складову
духовності (основа всього найкращого, що є в людині: прагнення до Бога, правди, добра та
краси). Сучасні педагоги (В.Сухомлинський, С.Соловейчик, І.Зязюн) виокремили головні
фактори, які впливають на духовне виховання підростаючого покоління: праця, сім’я, школа,
вчитель. В одному з педагогічних словників духовність тлумачиться як “… специфічна
людська риса, яка виявляється в багатстві духовного світу особи, її ерудиції, розвинутих
інтелектуальних і емоційних запитах, моральності ” [6].

Дослідженням психології духовності в традиційній науці займалися вчені Г. Олпорт,
З. Фрейд, К. Юнг, А. Маслоу та ін. У вітчизняній психології дослідження з питань
духовності здійснювали М. Боришевський, Ж. Юзвак та ін. Проблемам духовного виховання
присвятили свої праці І.  Зелінченко,  Б.  Братусь.  За їх  розумінням змісту поняття “
духовність ” – це тяжіння до любові, гармонії, прекрасного. Психічними проявами
духовності, на думку О.І. Зелінченка, є любов, творчість, пошук, розвиток. Подібно
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духовний розвиток особистості розкрито в працях таких вчених, як А. Адлер, Р. Алперт, О.
Олексюк, Т. Пашукова. За визначенням соціально-психологічного словника, “…духовність –
це поняття, прийняте для відображення вищих сторін внутрішнього світу людини, які
проявляються в людяності, сердечності, доброті, щирості, теплоті, відкритості для інших
людей ”  [4].  У психологічному словнику подано,  що “…духовність –  це пошук,  практична
діяльність,  досвід,  завдяки яким суб’єкт здійснює в самому собі зміни,  необхідні для
досягнення істини, самовизначення ” [5]. Таким чином, наведенні філософські, педагогічні та
психологічні визначення поняття “ духовності ”, що зводяться до людського прагнення
високоморальних ідеалів добра, справедливості, самовдосконалення, яке базується на вірі у
власні сили, природну благість людини, є недостатніми, бо не вказують на стосунки людини
з Богом через віру як головне джерело духовності. Трактування духовності автономно від
віри в Бога призвело до змін в уявленнях про її суть і передбачає тільки формування
позитивних вищезгаданих якостей особистості на основі світської етики.

Найбільш точне трактування поняття духовності подає християнська психологія, яка
базується на християнському світогляді розуміння сутності людини, а саме: що вона є
творінням Божим і складається з духу, душі та тіла. За християнським світоглядом, який
спирається на авторитет Біблії, дух людини є окремою реальною складовою її триєдиної
сутності. Тому духовне виховання може бути практично реалізоване у площині тих функцій,
за які відповідає дух людини. Звідси – духовне виховання означає, перш за все, задоволення
та розвиток духовних потреб людини.

Щодо психологічного змісту поняття духовності, то найбільш вдало його окреслює
християнська психологія: здатність людини розрізняти й вибирати для себе істинні
християнські цінності та керуватися ними в щоденному житті – в діяльності, поведінці,
спілкуванні [8]. Втрата істинних християнських моральних цінностей, орієнтація на
бездуховний інтелектуалізм перешкоджає розвитку духовності. Християнські істинні
цінності – це знання про Бога як першопричину Всесвіту, про походження життя на Землі,
про створення людини, про ціль і зміст людського буття, про необхідність духовного
відродження через віру в Ісуса Христа.  Саме тому,  на нашу думку,  формування духовності
людини повинно починатися перш за все з формування християнського світогляду, який
ґрунтується на істині про Бога та сприяє формуванню в неї духовної моральності,  що є
незмінною за будь-яких часів. Відсутність у людини духовної моральності має негативний
вплив на розвиток її особистості, на її психічне здоров’я.

Як свідчить практика, перша складова духовності в більшості людей нашої країни
відсутня. Засоби масової інформації дуже обмежено висвітлюють питання духовності. Все
життя сучасної людини переважно зосереджене на матеріальній сфері, а фундаментальні
істини щодо сутності людського буття залишаються поза її увагою.  Наслідком цього є
моральна криза суспільства, спричинена втратою християнських цінностей, яка проявляється
в пануванні серед людей егоїзму, цинізму, жорстокості, зневаги до інших, сексуальних
збочень, адиктивної поведінки, тощо [6].

Таким чином, часто фізичній хворобі передує моральна, а моральній хворобі –
духовна. Це підтверджує Біблія як істинне джерело знань про духовність та моральність
людини.  В другому посланні апостола Павла до Тимофія (2  Тим.  3:  2-4)  подається
психологічна характеристика вищого рівня прояву аморальності людей, які живуть
бездуховним життям. “ Будуть бо люди тоді самолюбиві, грошолюбиві, зарозумілі, горді,
богозневажники, батькам неслухняні, невдячні, непобожні, не любовні, запеклі, осудливі,
нестримні, жорстокі, ненависники добра, зрадники, нахабні, бундючні, що більше люблять
розкоші, аніж люблять Бога ” [2]. Зі сказаного вище випливає, що кризовий стан духовності
українського суспільства, безумовно, є причиною духовно-моральних хвороб дітей та
молоді.  При цьому в нашій державі немає узгодженості щодо основних цінностей,  на яких
можна було б виховувати дітей. Тому питання духовного виховання підростаючого
покоління сьогодні є надзвичайно актуальним.
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Отже, аналіз визначення науковцями різних галузей науки поняття “ духовність ”
дозволив виділити такі його суттєві ознаки:

- духовність як якість особистості, її основи, потяг до досконалості, перевагу у неї
духовних, моральних, інтелектуальних цінностей над матеріальними;

 - духовність як орієнтацію особистості на діяльність для інших, пошук нею
моральних абсолютів;

  - духовність як постійну духовно-практичну діяльність особистості, направлену на
зміну та удосконалення існуючого оточення (світу, людства, себе);

  - духовність як потребу в пізнанні, знаннях, прагненні до добра, співпереживання,
вміння розбиратись у соціумі, житті, світі, собі;

  -  духовність як прагнення особистості діяти у відповідності з вищими релігійними
цінностями, смислами, Богом, присутність духу Божого в людині;

 - духовність як самореалізацію особистості на основі вищих соціальних та людських
цінностей [1].

  З практичної точки зору (з метою оцінки рівня духовності особистості) можна
вважати духовною таку особистість,  у якої яскраво виражені наступні характеристики (що
можуть виступати показниками її духовного рівня): високі естетичні уявлення та почуття,
наукові знання, доброта, обов'язок, відповідальність, справедливість, честь, гідність, совість,
вірність, правдивість, щирість, повага до старших, взаємодопомога та інше. Духовно
досконала особистість не тільки усвідомлює вирішальне значення моральності в між
людських взаєминах, у розвитку суспільства на гуманістичних засадах, а й активно
утверджує моральне начало у повсякденному житті - у ставленні до інших людей, до себе
самої, виявляючи такі особистісні риси, властивості, як доброта, справедливість,
співчутливість, доброзичливість, толерантність, щирість, сумлінність, повага до іншої
людини, готовність їй допомогти, почуття власної гідності, самокритичність, принциповість,
- зазначає М.Й. Боришевський [3].

 Слід також зазначити, що у систему цінностей, в контексті яких функціонує
духовність, входять крім моральних, громадянські цінності (почуття патріотизму, повага до
інших національних спільнот, відповідальність за долю нації).

Саме психічні процеси, стани і властивості людини є тією структурою, тим
механізмом, через які «духовне реалізується». Є різні погляди на структуру психіки людини.
Будемо дотримуватися погляду наявності таких підструктур психіки: раціональна, емоційно-
почуттєва, без свідома і вольова. Тому ці підструктури можна розглядати як сфери
духовності,  елементами яких є розум,  почуття,  інтуїція і воля.  Як зазначає І.  Бичко,
«свідомість, пізнання, мислення, почуття й відчуття, переживання, емоції тощо є
специфікаціями тієї особливої характеристики екзистенційного людського буття, яку
звичайно називають духом, або духовністю» [9].

Духовний розвиток психологи розуміють як «  ієрархію мета мотивів та потреб,
виходячи з яких,  особистість оцінює себе,  інших,  довкілля і найсуттєвішими для духовного
розвитку є такі потреби: самоповага, пізнання світу, себе, сенс життя, сприймання та
створення краси, здійснення добра та справедливості, досягнення психічної досконалості ”.

Отже, ми бачимо, що духовність розглядається психологами як інтегрована якість
особистості, що поєднує всі її риси − інтелектуальні, моральні, вольові, фізичні, естетичні з
пріоритетом чомусь „ самоповаги ”, що аналогічно, з погляду релігії, до „ гордощів ”. Таким
чином, духовність особистості - це багатогранна особистісна характеристика людини. Все,
що робить людина, як поводиться, якими вчинками мотивується її активність можна оцінити
з погляду духовності. Також слід зазначити, що незважаючи на те, що феномен поняття
духовності вивчається різними науками та вченими, досі не існує єдиної концепції
духовності особистості, не розкриті детермінанти та умови розвитку духовності особистості.
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РОЛЬ ЕМОЦІЙ У РОЗВИТКУ ДИТИНИ

Емоції відіграють дуже важливу роль у житті кожної дитини , оскільки допомагають
їй сприймати дійсність і реагувати на все, що відбувається . Емоції дитини дуже легко
побачити і прочитати ,  так як їх видно з виразу обличчя ,  по позі і жестах ,  а також з
поведінки малюка.

Розвиток емоційної сфери дитини по праву належить до важливих показників
психічного стану і благополуччя. Саме тому , однією з первинних завдань дорослих при
вихованні малюка – встановити тісний емоційний контакт з дитиною.

Однією з перших емоцій новонародженої дитини є переживання за народження ,
годування і присутність матері. Маленька дитина може випробувати таку емоцію як переляк
, яка найчастіше проявляється тоді , коли малюк відчуває голод.

У перші чотири місяці життя малюка «хороші » і «погані » об’єкти в його психіці
знаходяться зовсім поруч.

У міру дорослішання дитини , вона починає сприйняти мати як особистість і при
цьому тривожні переживання крихти зменшуються. Кожному з батьків , у свою чергу , дуже
важливо розуміти емоції малюка ,  його потреби і тривоги для того ,  щоб зменшити його
страждання в період дитинства .

Дуже важливим моментом у розвитку емоційного стану дитини є емоційний стан його
матері , оскільки всі емоції мами , як позитивні , так і негативні передаються дитині . У тому
випадку ,  коли мама маленької дитини постійно перебуває в поганому настрої ,  не
посміхається , нервує , то її стан передається маляті , і він стає примхливим , відмовляється
від їжі , погано спить.

Для того , щоб у дитини відбувався позитивний емоційний розвиток , необхідно щоб у
сім’ї дитини була присутня сприятлива психологічна обстановка. Доведено , що при
стабільності сімейних відносин емоційний розвиток малюка знаходиться в безпеці.

Дуже часто відбувається порушення емоційного контакту дитини і матері , коли вона
йде в ясла. Коли дитині виповнюється два роки , вона все більше і більше потребує
спілкування з іншими членами сім’ї , а не тільки з матір’ю. Вік малюка від двох до чотирьох
років називають періодом впертості. При цьому дуже важливо не обмежувати
самостійність дитини .

Емоційний розвиток не менш важливий, ніж когнітивний чи фізичний, соціальний чи
мовленнєвий, і вимагає від дорослих не меншої уваги і підтримки. Поведінки дорослих може
як підтримати, так і загальмувати емоційний розвиток дитини.
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Уже у двох-трьох місячної дитини виникає позитивне емоційне пожвавлення
стосовно мами чи іншої близької людини.  Ця емоція,  яка є основою,  зародком всіх вищих
почуттів, які формуються, названа в психології “комплексом пожвавлення”. Емоції по типу
комплекса пожвавлення формуються в перші місяці життя дитини, шляхом набуття досвіду
практичної взаємодії і спілкування з близькими дорослими. Дорослі допомагають дитині
задовольняти всі життєві потреби, голублять її, забезпечують її комфорт і безпеку. Якщо
такий досвід у малюка відсутній або ж недостатній, то поява комплекса пожвавлення
затримується чи він може навіть зовсім не виникнути, що негативно вплине на весь
подальший розвиток дитячої особливості.

По мірі розвитку у дитини формуються нові потреби та інтереси. Вона починає
цікавитись не тільки вузьким колом речей, які безпосередньо пов’язані з задоволенням її
органічних потреб в їжі, теплі, фізичному догляді. Інтереси поширюються на більш широке
коло оточуючих предметів,  явищ,  подій,  а разом з цим емоційні прояви стають складніші і
змістовніші. Наприклад, наприкінці першого року життя дитини може відчувати задоволення
від звуків музики, від іграшок.

У самий ранній період життя з’являється чимало емоцій. Вони виражають радість і
прихильність, страх і тривогу, довіру, задоволення, гордість. Протягом дня дорослі
спостерігають і випробовують на собі всілякі емоції дитини.

Немає правильних і неправильних почуттів і емоцій, усі вони відіграють важливу
роль в житті дитини. І що не менш важливо – емоції дитини дають самим дітям і дорослим
інформацію про їхній стан. Позитивні емоції, такі як радість, задоволення, довіра, дають
дітям відчуття безпеки та надійності.  Завдяки цим емоціям діти відчувають,  що в їхньому
світі все гаразд, вам допомагають набувати нового досвіду і повторювати набуте. Від інших
емоцій їм погано, бо вони попереджують про небезпеку і незадоволеність. Вони
попереджують про те,  що щось не так.  Гнів означає,  що дитині трапилася перешкода.  Сум
призводить до зниження енергії і дає час для того, щоб адаптуватися до втрати чи
розчарування.  Страх спонукає дітей до захисту.  Тепло і ласка свідчать дітям про те,  що їх
люблять і цінують.

Будь-яка емоція чомусь навчає, тому дорослі мають допомагати дітям зрозуміти
власні емоції, із розумінням ставитися до почуттів решти людей і знаходити ефективні
способи справлятися з різноманітними випробуваннями емоціями.

Перші кроки дорослих – вихователів і батьків – щодо підтримки емоційного розвитку
дітей мають спрямовуватись на те, щоб зрозуміти, як і коли розвиваються емоції дітей і які
емоційні завдання займають більшу частину часу дітей.

У віці від трьох до п’яти років дитина може відчувати страх темряви ,  замкнутого
простору або самотності. Батьки повинні підтримувати дитину , заспокоювати і вміти
поговорити про існуючі проблеми для того , щоб емоційна сфера малюка залишалася
стабільною. Крім цього , стабілізувати емоційний стан малюка дуже часто допомагає
впевнена , спокійна , любляча поведінка батька , яке виступає прикладом для дитини. У тому
випадку , якщо в сім’ї між дитиною і батьком не буде налагоджений емоційний контакт , то
це може несприятливо позначиться на формуванні характеру малюка і його розвитку в
цілому.

Давно помічено ,  що діти ,  які мають можливість спілкування з однолітками ,
відчувають різні страхи набагато рідше ,  ніж ті ,  які такого спілкування не мають.  Під час
спілкування з друзями у дитини відбувається розкриття повної палітри емоцій , і при цьому
малюк набуває навички захисту , навчається адекватно сприймають невдачі і проявляти
гнучкість у поведінці.

Після шести років у дитини можуть з’явитися такі емоції , як недовірливість , сумнів у
своєму майбутньому ,  тривожність .  Ці емоції проходять самі в тому випадку ,  коли батьки
виявляють життєрадісність , впевненість і спокій . Для того , щоб дитина якомога частіше
відчувала позитивні емоції ,  необхідно щоб між мамою і татом малюка були хороші
відносини , а в родині була присутня стабільна обстановка .

http://mamovediya.com.ua/868_ditina.html
http://mamovediya.com.ua/868_ditina.html
http://mamovediya.com.ua/868_ditina.html
http://mamovediya.com.ua/868_ditina.html
http://mamovediya.com.ua/868_ditina.html
http://mamovediya.com.ua/868_ditina.html
http://mamovediya.com.ua/868_ditina.html


Філософсько-психологічні аспекти духовності: довіра як основа змін в економіці …

154

Дитина,  яка відчуває позитивні емоції ,  розвивається набагато швидше тих дітей ,  у
житті яких негативних емоцій набагато більше , ніж позитивних .

Дитина зі стабільною емоційною сферою володіє хорошим душевним здоров’ям ,
відчуттям безпеки і довірою до батьків. Це допомагає дитині засвоїти основи правильної
поведінки в суспільстві .

Емоційна сфера є досить важливою складовою у розвитку дитини , оскільки
спілкування і взаємодія малюка з іншими дітьми чи дорослими не буде ефективною , якщо
його учасники не здатні , побачити емоційний стан іншого і керувати своїми емоціями .

1. Л.С. Виготський “Психологія”
2. Н.Л. Кряжева “Мир детских эмоций»
3. А.Д. Кошелеві “Эмоциональное развитие дошкольника».
4. Е.И.Рогов “Эмоции и воля”
5. Емоційний розвиток дитин (Упоряд. Максименко С., Максименко К., Плавник О. 2003 р.

(Психологічний інструмент)
6. “Взаємодія дорослих із дітьми раннього віку” Лідія Свирська, Ніна Петрова.
7. Підліток: як йому допомогти (Упорядник Т.Гончаренко) серія бібл. “Шкільного світу”.
8. Самооцінка учня (Верстка В.Плавник). Багатофакторний особистісний опитувальник Р.Кеттела

(дитячий варіант).
9. Бреслав Г.М. “Эмоциональные особенности формирования личности в детстве: норма и отклонения. -

М, 1990.
10. П.А. М’ясоїд “Загальна психологія”.

Ліпковська Ю.В., Національний університет
«Львівська Політехніка»

ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО КЛІМАТУ В ОРГАНІЗАЦІЇ

Актуальність дослідження. На даний час одним з найважливіших завдань психолога
чи то керівництва тієї чи іншої організації є створення позитивного соціально-
психологічного клімату в колективі. Адже його присутність  є одним з показників зрілості,
згуртованості колективу, а також результат великої і кропіткої праці керівника.

Вміння вдосконалювати системи взаємин у трудових колективах призводить до
підвищення ефективності та продуктивності діяльності працівників та студентів. Однак,
рівень загальної управлінської культури такий, що зараз тільки в деяких організаціях та
підприємствах використовується настільки діючий метод підвищення продуктивності
діяльності працівників як дослідження соціально-психологічного клімату колективу. Отже,
виникає необхідність всебічного вивчення психологічних причин формування позитивного
соціально-психологічного клімату в організації.

Створити такі умови для процвітання того або іншого підприємства, організації,
необхідно, щоб працівники в цій установі відчували себе   «командою». Одним із
найважливіших показників, що колектив це «команда» - є хороший соціально-психологічний
клімат, тобто такий стан в колективі, коли кожному його члену надаються оптимальні умови
для реалізації його здібностей і схильностей. Вдосконалення соціально-психологічного
клімату в колективі буде сприяти розгортанню соціального та психологічного потенціалу
нашого суспільства і в свою чергу створити більш повноцінний образ життя.

Отже, вирішальним причинним чинником результативності діяльності людей є
соціально-психологічний клімат в організації,  тому його дослідження є дуже важливим та
актуальним.

Вибірка дослідження становить 2 групи:
1. Студенти-екологи (20 осіб);
2. Студенти-економісти (15 осіб);
Вік досліджуваних 18-22 роки.
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           Методики дослідження: у дослідженні використано шість діагностичних методик:
- методика 1. Аналіз та оцінка соціально-психологічного клімату в колективі.
- методика 2. Діагностика міжособистісних відносин Т. Лірі.
- методика 3. Діагностика стилів керівництва А. Л. Журавльова.
- методика 4. Опитувальник рівня агресивності Басса-Дарки.
- методика 5. Шкала оцінки якості життя Н. Е. Водопянової.
- методика 6. Вивчення мотиваційного профілю особистості Ш. Річі і П. Мартіна.

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ВИВЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-
ПСИХОЛОГІЧНОГО КЛІМАТУ В ОРГАНІЗАЦІЇ

Одним з перших відкрив зміст соціально-психологічного клімату В. М. Шепель.
Психологічний клімат, на його думку – це емоційне забарвлення психологічних зв'язків
членів колективу, що виникає на основі їх близькості, симпатії, співпадіння характерів,
інтересів,  схильностей.  Він вважав,  що клімат відносин між людьми складається з трьох
кліматичних зон. Перша кліматична зона – соціальний клімат, який визначає те,наскільки в
даній групі усвідомлені цілі і завдання, наскільки гарантовано дотримання всіх
конституційних прав і обов`язків працівників як громадян. Друга кліматична зона –
моральний клімат, який визначається тим, які моральні цінності в цій групі є прийнятими.
Третя кліматична зона – це психологічний клімат, ті неофіційні відносини, які складаються
між працівниками, що перебувають в безпосередньому контакті один з одним.
Психологічний клімат – мікроклімат, зона дії якого значно локальніша соціального і
морального клімату. В цілому цей феномен прийнято називати соціально-психологічним
кліматом колективу [25].

Психологічний клімат, який спостерігається у різних колективах, може різнитися за
своїм змістом та спрямованістю. А отже, прийнято виокремлювати три основних види
психологічного клімату: з позитивною, негативною та нейтральною спрямованістю. Клімат з
позитивною спрямованістю називають сприятливим, або здоровим. Клімат з негативною
спрямованістю має назву несприятливого, або нездорового. Клімат, спрямованість якого
чітко не визначена, є нейтральним.

Що стосується структури соціально-психологічного клімату та чинників, які
впливають на його становлення, то на прикладі діяльності освітньої організації  можна
сказати, що основними його компонентами є такі складові, які відображають рівень
задоволеності педагогічних працівників:
змістом праці, умовами праці і побуту, міжособистісною взаємодією всередині колективу,
міжособистісною взаємодією поза колективом, міжособистісною взаємодією з учнями,
стилем керівництва, особистістю керівника, стосунками керівника і підлеглими.

Основні складові соціально-психологічного клімату освітньої організації та чинники,
що впливають на нього [13].

До основних чинників, які можуть впливати на становлення кожного зі складових
компонентів клімату, можна віднести такі:
зміст і психологічні особливості праці, стан матеріальної бази, особистий склад колективу,
міжособистісні стосунки, соціально-психологічні особливості людей, груп, міжособистісні
стосунки з учнями, особистість керівника, стиль керівництва, його взаємини з підлеглими
[10].

Отже, соціально-психологічний клімат – це сукупність психологічних умов, які
сприяють або перешкоджають спільній діяльності, розвитку особистості в групі.
РОЗДІЛ 2. ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ ЯКІ
ВПЛИВАЮТЬ НА ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО КЛІМАТУ В
ОРГАНІЗАЦІЇ
Проведене емпіричне дослідження дозволяє зробити наступні висновки:
1. За результатами кроскореляції було виявлено:
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· Що чим більше проявляється колегіальний стиль керівництва, тим більше буде
сприятливіший соціально-психологічний клімат. Разом з тим, менше буде проявлятись
директивний стиль керівництва, та тим менша підозрілість (див.рис.1).

--------------- ---------------

Рис. 2. Кореляційні зв’язки за шкалою «соціально-психологічний клімат»

· Чим більша задоволеність роботою, тим більше присутня орієнтація на справу. І
разом з цим, менше буде проявлятись підозрілість (див.рис.2).

· -----------
·

Рис. 3. Кореляційні зв’язки за шкалою «орієнтація на справу»
· Чим більше застосовується колегіальний стиль керівництва, задоволеність роботою,
тим більше колектив орієнтується на людей. Але тим менше застосовується директивний
стиль керівництва (див.табл.1).

Таблиця 1
Кореляційні зв’язки за шкалою «орієнтація на людей»

Назва шкал Значення r p
Колегіальний стиль керівництва 0,39 0,05
Задоволеність роботою 0,40 0,05
Директивний стиль керівництва -0,40 0,05

· Чим більше особи проявляють різноманітність, креативність, тим більшою є
задоволеність роботою. Проте, чим більшою є задоволеність роботою, тим менше присутнє
роздратування і менше проявляється агресивність (див.рис.3).

· ---------------- ------------

Рис. 4. Кореляційні зв’язки за шкалою «задоволеність роботою»
2. За результатами порівняльного аналізу було виявлено:

СПКДирективний
стиль
керівництва

Підозрілість

Колегіальний
стиль керівництва

Задоволеність
роботою

орієн. на справуЗадоволеність
роботою

підозрілість

різноманітність

роздратування агресивністьЗадоволеність
роботою

креативність
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· Студентам-екологам в порівнянні з економістами характерні вищі показники за
наступними шкалами: орієнтація на людей, колегіальний стиль керівництва,
самовдосконалення та цікава робота. (див.табл.2 та рис.4).
· Студентам-економістам в порівнянні з екологами характерні вищі показники за
такими шкалами, як: соціально-психологічний клімат, орієнтація на справу, директивний
стиль керівництва, задоволеність роботою та взаємовідносини. (див.табл.2 та рис.4).

Таблиця 2
Результати порівняльного аналізу отриманих даних на основі виокремлених  груп:  перша –
екологи, друга – економісти.

Шкали Екологи економісти t-value р
Соціально-психологічний клімат 58,35000 60,20000 -0,47191 0,640094
Орієнтація на справу 26,35000 28,66667 -1,12857 0,267215
Орієнтація на людей 32,00000 31,53333 0,20656 0,837622
Директивний стиль керівництва 5,35000 8,13333 -2,28883 0,028624
Колегіальний стиль керівництва 23,15000 19,20000 1,89194 0,067301
Задоволеність роботою 24,45000 26,66667 -1,13113 0,266154
Взаємовідносини 24,00000 29,06667 -2,85806 0,007328
Самовдосконалення 32,45000 29,73333 1,39816 0,171391
Цікава робота 33,75000 30,33333 2,42590 0,020901

0

10

20

30

40

50

60

70

екологи

економісти

Рис. 4. Гістограма середніх значень груп досліджуваних

Висновок: на становлення позитивного соціально-психологічного клімату сприятливо
впливатимуть такі чинники як стилі керівництва, задоволеність роботою, цікава робота,
різноманітність у виконанні діяльності, креативність, а також орієнтація на людей, тобто в
більшій мірі звертають увагу на людський фактор.

1. Журавлев А. Л., Рубахин В. Ф., Шорин В. Г. Индивидуальний стиль руководства производственним
коллективом. – М., 1976. – 168 с.

2. Карамушка Л. М. Психологія управління закладами середньої освіти: Монографія. – К.: Ніка-Центр, 2000.
– 332 с.

3. Почебут Л. Г., Чикер В. А. П65 Организационная социальная психология: Учебное пособие.  – СПб.: Изд-во
«Речь», 2002. – 298 с.
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Лісова О.П., Національний університет “Львівська
політехніка”

НАРКОМАН-ЗЛОЧИНЕЦЬ ЧИ ЖЕРТВА?

Наркотична залежність-одна із самих небезпечних проблем, яка очікує підлітка,
якраз тоді, коли починається формуватись особистість. Ще нестійкий організм дуже легко
звикає до кайфу але золотий період “тегнеться не довго”, хімічні речовини руйнують тіло і
душу, та надають жертві вирватись із пастки із замкнутого кола.

Чому підліток із здорової, благополучної сім'ї починає вживати наркотик? Чому саме
у період формування особистості, формується залежність?

Досить риторичні запитання і однієї відповіді тут немає,  але все ж таки ,  завдяки
клопітливій роботі  людей, яким це небайдуже, можна виділити основні аспекти наркотичної
залежності . На жаль наркотик не вибирає соціальний статут та вік своєї жертви, який з
останніми роками стає все молодшим.

Якщо десять років тому, вік експериментального вживання наркотичних речовин
був у 13-14р, то зараз, це знайомство починається у 10-11р. У цьому віці підліток плавно
переходить у доросле життя, вчиться брати на себе відповідальність, приймати рішення,
пошуки власного “Я”.  Складний період.  Якщо дитина не вміє і не -знає,  як жити по
дорослому, а природа вже того вимагає. То звичайно він буде шукати когось, або щось. Що
дасть змогу  відчувати себе впевненим  і потрібним . Хто за це відповідає? Дитина, що втікає
від реальності, бо не знає її, чи я, ви, ми з вами?

Наркотичний вік молодшає, а різновид наркотиків збільшується з такою швидкістю,
що не встигали вивчити їхню складову, не говорячи  вже про наслідки та лікування.

Якщо зібрати в одне ціле, інформацію, про виникнення залежності, із різних джерел,
а також  власний досвід  у роботі із нарко та алко —  залежними,  можна виділити основні
причини  формування  та розповсюдження  наркотиків серед молоді.

На мою думку  попередження  вживанню наркотиків  повинно починатися  у сім'ї, де
тільки планують народити дитину,  тобто ,  ще  в утробі  матері маля на рівні інтуїції може
отримати негативний досвід, який  у майбутньому може перерости у залежність.

В першу чергу дитина повинна відчувати безпеку і любов  від батьків,  це базові
потреби і вони повинні задовольняти, однозначно. Але як свою  дитину зробити щасливою?
В цьому можуть допомогти дитячі-психологи, відвідування лекцій,  тренінгів, на актуальну
тему. Адже майже всі  хто попадає у будь-яку залежність, відчувають себе самотніми,
розбитими  і нікому непотрібними.

Соціальне середовище має неабиякий вплив на початок деструкції особистості.
Середньо - статистична  сім'я  в нашій країні немає змоги забезпечити дитині навіть
елементарні засоби  для розвитку дитини ( секції, гуртки, хороша школа).

 Легко доступність наркотиків  також вже давно перевищила  свої норми,  їх
продають  не тільки, в кожній другій аптеці а й навіть у школах.

Як донести до дитини, що наркотик -це зло, небезпека. Думаю якщо психологи,
спеціалісти у цій сфері, спільними силами будуть інформувати суспільство про цю
проблему, ризик залежності можна буде зменшити.

Дитина повинна відчувати безпеку і прийняття, як в сім'ї так і в соціумі тоді вона не
буде шукати Захисту у наркотиках.

Висновок. На мою думку одна із основних причин росту наркоманії в Україні-це
недостатня інформація про причини і наслідки вживання наркотиків та алкоголю. На жаль
наркозалежний в нас розглядається, винятково як Носій проблеми та криміналітету, а не як
хворий, якому потрібно лікування.

Чи можна винити дитину, яка хворіє грипом? Ні, То чому ж ми звинувачуємо
залежних людей, яких самі ж кидаємо у цю прірву, а потім ще й не приймаємо.
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Кожен з нас повинен взяти відповідальність за цю хворобу -це стосується кожного і
абсолютно ніхто не застрахований від цієї недуги.

1. Ципоркіна І.В., Кабанова Е.А. “Для підлітків, або вся правда про наркотики”.
2. Йоанна Зашецка, Івона Невядомська “Наркозалежність, посібник для терапевтів”, власні роздуми.

Лісовський І.В., Національний університет
«Львівська політехніка»

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ КІБЕР-АДИКЦІЇ
ОСОБИСТОСТІ ЮНАЦЬКОГО ВІКУ

Явище комп'ютерної залежності почало вивчатися в зарубіжної психології з кінця 80-
х років. Першими з ним зіткнулися лікарі-психотерапевти, а також компанії, які
використовують у своїй діяльності Інтернет і несуть втрати у випадках, коли у
співробітників з'являється патологічний потяг  до перебування в мережі [2].

Комп’ютерна залежність (кібер-адикція) – різновид психічної залежності, що
розповсюджується в Україні протягом останніх двадцяти років. Сутність проблеми полягає в
нездатності людей, психологічній особливості розвитку кібер-адикції особистості юнацького
віку,  захистити своє психічне здоров’я від стороннього впливу.  Її розповсюдження несе
соціальну небезпеку [1].

Кібер-адикція - це процес психологічного регресу, унаслідок якого людина стає рабом
когось чи чогось (хімічна речовина, гроші, азартні ігри, релігія, ставлення до фізичного «Я»,
робота, секс, схильність до мелодрами, буйства та ін.). Це психічне утворення є
суперечливим, амбівалентним за своєю природою. Адикція є викривленням норми,
гротескною формою механізму подолання високої амбівалентності особистості. Це
руйнівний дефект адаптації людини до світу, в якому вона живе. Адикція доводить
особистість до краху.

Адиктивна поведінка пов'язана з бажанням людини піти з реального життя шляхом
зміни стану своєї свідомості. Так адиктивні азартні гравці відчувають найбільше
задоволення, проводячи час у казино, сексуальні адикти шукають швидкоплинних зустрічей,
комп'ютерних аддиктів насилу можна відірвати від екрану монітору.

Формування кібер-адикції в особистості, комп’ютерну залежність можна відрізнити
одразу, оскільки його особистість звернена у середину себе, не помічає або ігнорує зовнішні
події, погано адаптується до реального життя [3].

Л. Н. Юр'єва і Т. Ю. Больбот проведеним дослідженням в Україні присвяченим
комп'ютерній залежності виділяють наступні етапи розвитку комп’ютерної залежності
особистості:

І – етап ризику розвитку комп’ютерної залежності;
ІІ – етап сформованої комп’ютерної залежності (емоційно-вольові порушення,

психічна залежність);
ІІІ – етап тотальної комп’ютерної залежності (психічна та фізична залежність,

синдром актуалізації компульсивного потягу).
На першій стадії це більш-менш легкий розлад, основними характеристиками є

збільшення часу,проведеного для досягнення поставленої мети та роботи за комп'ютером,
втрата відчуття часу, отримання емоційного задоволення за комп'ютером, витрачання
більшої кількості грошей на комп'ютерну діяльність, перші ознаки соціальної дезадаптації.

Друга стадія характеризується існуванням в ієрархії нової потреби, діяльності за
комп'ютером, яка має систематичний характер, афективний заряд в основі. При цьому
переважають емоційно-вольові порушення, відзначається зростання толерантності до
комп'ютера: необхідність у все більшій кількості часу роботи за комп'ютером для досягнення
задоволення; значне зниження ефекту від перебування за ПК протягом того ж проміжку часу,
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що й раніше, нав’язливі думки про комп'ютер і фантазування, що супроводжується
емоційним підйомом (ейфорія, психічна релаксація, відчуття «зльоту», безтурботності,
свободи, посилення уяви) під час діяльності за комп'ютером, і випробуванням
психоемоційного напруження (дратівливість, пригніченість, нудьга, зниження настрою,
ситуаційна тривога) поза роботи за ПК. Спостерігається дезактуалізація базових потреб -
сну, відпочинку, вживання їжі, особистої гігієни. Порушуються режими сон-неспання і
відпочинок-навантаження, час роботи за комп'ютером - денний і нічний. На даному етапі
діяльність за ПК відбувається за рахунок навчання, праці, домашньої роботи, соціальних і
особистих взаємин. З одного боку, пацієнти повністю орієнтовані в комп'ютерних
технологіях, з іншого боку, має місце своєрідна форма інфантилізму, практично повна
безпорадність у світі соціальних норм і відносин.

Третя стадія - соціальна дезадаптація. Користувач, вже не одержуючи задоволення від
комп'ютера, все-таки постійно сидить за ним. Стан депресії призводить до серйозних
конфліктів на роботі і в сім`ї. Сильні, вольові особи ще можуть спробувати перемкнути свою
увагу на щось інше, наприклад, закохатися, знайти іншу роботу. Слабкішим нічого не
залишається, окрім як звернутися по допомогу до фахівців [2].

Отже, кібер-адикція являє собою особистісну характеристику як сукупність
когнітивних, емоційних та фізіологічних порушень, які виявляються у поведінці, вказуючи
на те,  що у індивіда відсутній контроль над застосуванням комп'ютера,  він не в змозі
припинити цей процес, продовжує значний час знаходитись у віртуальному середовищі,
незважаючи на негативні наслідки.
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Лобозинська С.М., Львівський національний
університет імені Івана Франка

ЗАХИСТ ПРАВ ВКЛАДНИКІВ – ШЛЯХ ДО ПІДВИЩЕННЯ ДОВІРИ ДО
БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ

Відновлення довіри вкладників до банківської системи можливе шляхом побудови
дієвої системи захисту вкладників -  фізичних осіб,  які є основним джерелом формування
фінансових ресурсів для здійснення внутрішніх інвестицій у розвиток реального сектора
України. З огляду на це, вдосконалення механізму захисту прав вкладників набирають
особливої ваги та повинні бути включені до стратегічних завдань сучасної економічної
політики України.

За даними опитування населення станом на червень 2015 р. Фонду Демократичних
ініціатив імені Кучеріва та Центру досліджень імені Розумкова 76,5% українців повність або
у переважній більшості не довіряли вітчизняним банкам [1]. Важко довіряти банківській
системі, якщо протягом 2014-2015 р. число банків в Україні скоротилося з 180 банків до 120
(станом на 01.01.2016 р.), 64 банки знаходяться у стадії ліквідації, у трьох банках працює
тимчасова адміністрація [2]. Активна діяльність НБУ із виведення неплатоспроможних
банків з ринку була пов’язана із складною економіко-політичною ситуацією та значними
порушеннями чинного законодавства, що регулює питання із запобігання та протидії
легалізації (відмиванню) доходів одержаних злочинним шляхом, а також із неналежним
рівнем капіталізації цих банківських установ та низьким рівнем їхньої фінансової стійкості.
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Депозитний ринок України миттєво відреагував на системну кризу в економіці.
Протягом 2010 – 2015 рр. обсяги депозитів, вкладених у банківську систему в національній
валюті при переведенні їх у доларовий еквівалент показують значний відплив грошей з
депозитних рахунків Різке падіння обсягів гривневих депозитів відбулося у березні-квітні
2014 року в умовах політичної нестабільності та анексії Криму. У вересні 2014 року за умови
наявності загрози повномасштабного військового вторгнення російських військ після подій в
Іловайську зафіксовано другу хвилю відпливу депозитів. У 2014 р. зміна в річному
обчисленні обсягів депозитів набула від’ємного значення і склала (-5,4 %) [2]. Причиною
масового зняття вкладів у 2015 році стала різка девальвація гривні. Гривна знецінилася
більш, ніж на 50 %. Темпи зниження обсягів депозитів у 2015р. становила (-3,4 %) [2].
Переводячи загальний обсяг депозитів у доларовий еквівалент, можна констатувати, що
протягом 2014-2015 рр. обсяги депозитів у банківській системі скоротилися близько на 70%.

Зокрема, депозити у національній валюті скоротилися протягом 2014-2015 рр. на 26
млрд дол.  США (76%),  а депозити в іноземній валюті зменшилися на 13,8  млрд дол.  США
(60%). Загалом з ресурсної бази вітчизняних банків було вилучено 39,8 млрд дол. США, які,
поступивши на грошовий ринок, поглибили валютну кризу та збільшили тиск на грошову
масу одночасно пришвидшуючи інфляційні процеси.

Такий стан речей призвів до значного падіння індексів конкурентоспроможності
банківської системи України, про що свідчать опубліковані рейтингові показники за
результатами моніторингу банківських систем країн світу у Global  Competitive  Reporting
(таб. 1).

Найпроблемнішою є ситуація із стійкістю банківської системи, Україна посіла
найнижчу рейтингову позицію – 140 із 140 країн світу. На такий стан речей безпосередньо
вплинуло несприятливе середовища діяльності банків, зокрема значне падіння ВВП, висока
інфляція, відсутність платоспроможного позичальника, відтік іноземних інвестицій,
девальвація національної валюти, невирішені політичні та військові конфлікти. Банки мають
також значні власні проблеми, зокрема недостатній рівень власного капіталу, токсичні
активи, надмірна кількість ризикових операцій за умов недостатніх відрахувань у страхові
резерви під активні операції, корупційні дії вищого топ-менеджменту банків, обмеженість
диверсифікації активів, ліквідація структурних підрозділів у анексованому Криму та на
Сході країни, де ведуться бойові дії. Безперечно, це похитнуло стійкість банківських
установ. Банки вже впродовж двох років декларують значні збитки.

Таблиця 1
Індекси конкурентоспроможності країн світу 2015-2016,

Категорія 8 «Надійність та довіра» (1 – «Стійкість банків», 2 – «Регулювання, спрямоване на
підвищення безпеки»; 3 – «Захист прав вкладників та кредиторів») [9]

Низькою є рейтингова позиція України за індексом 2 «Регулювання, спрямоване на
підвищення безпеки». Україна посіла 135 позицію із 140. Це свідчить, що існують значні
проблеми із регулювання та наглядом із боку НБУ. Безпосередньо сюди можна віднести
неврегульовані законодавством питання, а саме: недосконалість систем раннього реагування
на проблемність у банках, непрозорі механізми розподілу ресурсів рефінансування, значні
прогалини у процедурі виведення банку з ринку, недостатня транспарентність регулятора

Індекси надійності та довіри до банківської системи

Показники/
країни

Рейтингова позиція з 140
країн світу за індексом 1.

«Стійкість банків»
(найвищий бал  за
показником – 7)

Рейтингова позиція з 140
країн світу за індексом 2.

«Регулювання, спрямоване
на підвищення безпе-ки»

(найвищий бал за
показником – 7)

Рейтингова позиція з 140
країн світу за індексом  3

«Захист прав вкладників та
кредиторів» (найви-щий
бал за показни-ком – 12)

Польща 47 (5,4) 97 (4,6) 24 (7,0)
Росія 115 (4,0) 48 (3,7) 80 (4,0)

Україна 140 (2,6) 135 (2,5) 17 (8,0)
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перед суспільством, неналежний контроль за операціями з інсайдерами банку, можливості
уникнення відповідальності власників істотної участі, керівників банків та інших пов‘язаних
з банком осіб за дії, що призводять до неплатоспроможності банку.

Додає оптимізму висока оцінка міжнародних експертів системи захисту прав
вкладників та кредиторів в Україні – 17 місце із 140 можливих. Така позиція пов’язана із
кропіткою роботою над вдосконалення чинного законодавства щодо захисту прав
вкладників–фізичних осіб у зв’язку з численними банкрутствами банків та низьким рівнем
довіри до вітчизняної банківської системи.

Дослідивши стан справ на споживчому депозитному ринку, ми можемо констатувати,
що в Україні існує належна законодавча база захисту прав вкладників – фізичних осіб.
Зокрема, вона вагомо була доопрацьована в останні роки з метою боротьби із зростаючими
загрозами, які сформувалися у банківському сегменті. Однак, довіра населення до
банківської системи є вкрай низькою, зважаючи на значні негативні результати діяльності
банківських установ.

Незважаючи на велику кількість збанкрутілих банків впродовж 2014-2015 рр.(65
банків), держава в особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб справно здійснювала
виплати вкладникам проблемних банків у межах встановленого ліміту – 200000 грн. Однак
заощадження у банках вкладників валютних депозитів та депозитів понад 200 000 грн були
не захищені передусім із двох причин: значне знецінення національної валюти щодо
іноземних валют, яке відбулося через вагомі недоліки валютно-курсової політики та
недостатність надходжень до ФГВФО від продажу активів ліквідованих банків. Такі
надходження є мізерними, тому виплати  компенсації вкладникам (які визнані чинним
законодавством четвертою чергою кредиторів) понад гарантовану суму не відбувалося.
Тривогу викликає фінансова нестійкість ФГВФО, що ставить під сумнів можливість
виконання зобов’язань Фондом перед вкладниками навіть у межах гарантованої законом
суми у майбутньому.

З метою підвищення рівня захисту прав фізичних осіб – вкладників банків та
відновлення довіри до банківської системи здійснити низку доопрацювань у банківській
системі:

1) підвищити якість банківського регулювання та нагляду; оновити методики
визначення системного ризику банку та методики оцінки операційних ризиків; вдосконалити
систему раннього реагування виявлення недоліків у банківській діяльності; посилити
кримінальну та адміністративну відповідальність інспекторів з банківського нагляду,
тимчасових адміністраторів та ліквідаторів банків за неналежне виконання свої обов’язків;

2) налагодити взаємодію між НБУ. ФГВФО та незалежними аудиторами, які
посвідчують фінансову звітність банку. Зокрема аудитори повинні своєчасно виявляти
махінації у системі фінансового обліку та інформувати контролюючі та правоохоронні
структури.  Натомість НБУ та ФГВФО повинні миттєво реагувати на такі повідомлення та
приймати рішення про покарання недобросовісних банків. НБУ та ФГВФО особливо
ретельно повинні взаємодіяти при введенні у банк тимчасової адміністрації, укладанні та
перевірці бази депозитів фізичних осіб, описі наявних ліквідних активів, дослідженні
операцій з власниками та інсайдерами; при оцінці ліквідаційного майна банку.

3) Доцільно створити у структурі ФГВФО департамент фінансових розслідувань,
діяльність якого б спрямовувалася на ретельне вивчення операцій банку із власниками й
інсайдерами, а також встановлення ступеню вини вищого топ-менеджмента, відповідального
за фінансову стійкість банку. Окрім того необхідним є запуск антикорупційної програми в
середині Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з метою своєчасного викриття
протиправних дій працівників Фонду.

4) підвищити фінансову стійкість ФГВФО шляхом організації ефективної роботи
із активами ліквідованих банків. Продаж таких активів проходив непрозоро, в закритих
приміщеннях,  було зафіксовано значну кількість зловживань.  З 2015  року апробовано
електронні майданчики, однак існують факти відмови в акредитації низці торговельним
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точкам, факти реалізації тіньових схем на них. Служба безпеки України ініціювала 4
розслідування [7]. Доцільно якнайшвидше розпочати діяльність консолідованого офісу із
продажу активів ліквідованих банків. Ця система дозволить підвищити прозорість та знизити
витрати на управління такими активами. У структурі консолідованого офісу повинні бути
створені відділи у відповідності до категорій активів, зокрема відділи, що будуть працювати
із споживчим кредитуванням, іпотекою, корпоративним кредитуванням, забезпеченням
кредитів, неробочими активам. Це значно знизить ризик корупційних дій уповноваженою
особою, оскільки повноваження та обов’язки будуть розподілені поміж багатьма фахівцями.

5) необхідно підвищувати рівень фінансової грамотності населення. За
результатами проведеного дослідження “Опитування з метою оцінки рівня знань українських
споживачів щодо системи гарантування вкладів фізичних осіб”, здійсненого на замовлення
ФГВФО та за підтримки Програми розвитку фінансового сектору (USAID/FINREP-II), рівень
обізнаності респондентів можна охарактеризувати як неповний та поверхневий: лише 19%
опитаних змогли правильно відповісти на 10 із 17 запитань тесту. Аудиторія загалом
відчуває брак інформації про систему гарантування вкладів – понад 70% опитаних
констатують нестачу знань та бажання дізнатися про систему гарантування більше [10]. З
огляду на це доцільно є впровадження навчальних курсів щодо основ фінансової безпеки,
правової бази захисту споживачів фінансових послуг, методик диверсифікації ризиків
інвестування, онлайн консультування вкладників. Необхідно розширювати інформаційне
наповнення інтернет-сторінки ФГВФО стосовно процедури продажу ліквідаційних активів
проблемних банків, результатів корупційних розслідувань, можливостей отримання
кваліфіковану консультативну допомогу для широких верств населення.

Запропоновані шляхи вдосконалення системи захисту прав вкладників – фізичних
осіб здатні відновити довіру споживачів до ринку банківських послуг та сформувати
критичну масу внутрішніх інвесторів, яка б стимулювала економічне пожвавлення в Україні.

1. Акимова И., Комаров В. Банки Украины: как выбраться из петли недоверия. 11.12.2015, [Електронний
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РОЛЬ СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ У ФОРМУВАННІ СТРУКТУРИ НОРМ

Процеси євроінтеграції в українському суспільстві супроводжується численними
дебатами довкола економічних питань: стабільності курсу, станом ринкової торгівлі,
справедливої конкуренції. Однак, якість обміну товарами та послугами не можна
гарантувати без належних моральних засад співробітництва. На утвердження цінностей та
етичних норм сьогодні значно впливає мережевість як головна характеристика
глобалізованого суспільства. Діяльність мереж спрямовано на досягнення спільних цілей та
інтересів, таких, як демократизація суспільств, одержання комерційного прибутку,
утвердження моральних засад у соціумі й участь міжнародних і неурядових організацій у
вирішенні проблем світу, що змінюється. Соціально-комунікативні Інтернет-мережі
забезпечують поширення інформації та дають змогу здійснювати комунікацію незалежно
від часово-просторових обмежень. Такі мережі є джерелом соціального капіталу.

Поняття «соціальний капітал» запроваджують у науковий обіг у 1970-их роках
соціологи Г. Лоурі та Дж. Джонсон. Однак вони не розглядали його як специфічний
соціальний феномен. Дослідження соціального капіталу започаткували П. Бурдьє,
Дж. Коулман, А. Портрес, Р. Патнем та Ф. Фукуяма.

Дж. Коулман аналізує взаємозв’язок соціального та людського капіталів
використовуючи економічні принципи раціональної поведінки. У своїй праці «Капітал
соціальний та людський» він намагається розв’язати проблему, з якою зіткнулася економіка
під час аналізу міжособистісних взаємовідносин: дії індивіда формуються, спрямовуються
та регулюються соціальним контекстом – нормами, довірою, соціальними зв’язками,
інститутами та соціальними організаціями. Досліджуючи процеси дифузії та впливу
інституту освіти та колективної дії,  автор обґрунтовує своє бачення соціального капіталу,
використовуючи антропологічні дослідження соціальних мереж Л. Ворнера, а також теорію
людського капіталу Г. Бекера. Соціальний капітал створюється індивідами для досягнення
власних цілей (вигод) і є благом, яке доступне тільки у супільстві. Соціальний та людський
капітали взаємообумовлені.

Дж. Коулман визначає соціальний капітал як структуру зі своїм власним минулим,
теперішнім та майбутнім. Характеризуючи дану проблему в термінах теорії раціональної
поведінки, автор стверджує, що актор контролює певну частину ресурсів та зацікавлений у
певних ресурсах та подіях, то соціальний капітал також є певним видом ресурсів, що
доступні актору [1, с.124].

Важливою умовою формування соціального капіталу Дж. Коулман називає
структуру норм, яка забезпечує надійність соціального середовища та виконання взаємних
зобов’язань. Індивідууми в соціальній структурі з високим рівнем невиконаних зобов’язань
мають більшу кількість соціального капіталу, який вони можуть застосовувати у власній
діяльності. Концентрація невиконаних обіцянок означає, що корисність матеріальних
ресурсів соціальної структури стає доступною для інших, коли це насправді необхідно.
Однак, така оптимізація матеріальних та соціальних ресурсів, на думку автора, можлива
тільки в замкнутій соціальній структурі, яка гарантує своїм членам контроль за
дотриманням норм та зобов'язань.

Р. Патнем розвиває ідею соціального капіталу як соціального блага: «Соціальний
капітал належить до характеристик соціальної організації, таких як довіра, норми, які
можуть покращити ефективність суспільства» [2, С.17].  У праці «Боулінг наодинці»
Р. Патнем пропонує таке визначення соціального капіталу: це зв’язки між індивідами –
соціальні мережі та норми взаємності,  які в них формуються.  Мислитель у своїх
дослідженнях використовував трьохфакторну модель соціального капіталу: норми
взаємності, довіра та соціальні мережі. Два перших фактори характеризують
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інтерсуб’єктивну взаємодію. У зв’язку з цим Р. Патнем вимірює соціальний капітал за
допомогою індивідуальних індикаторів, таких як інтенсивність та сила контактів, членство
у суспільних організаціях, електоральна активність, задоволеність взаємовідносинами,
дотримання норм взаємності,  відчуття безпеки,  довіра до сусідів та соціальних інститутів.
На його думку,  «коли довіра та соціальні мережі є добре розвинутими,  індивіди,  фірми,
райони процвітають» [4, С.8]. Тобто наявність соціального капіталу є запорукою одержання
та справедливого розподілу соціальних благ.

Р. Патнем стверджує, що існує визначена послідовність зміни якостей соціального
та економічного капіталів: економічному розвитку передує зміна якості соціального
капіталу.

Ф. Фукуяма дає наступне визначення цього поняття: «це неформальні норми або
цінності,  які роблять можливими колективні дії в групах людей.  Це може бути як мала
група,  що складається з двох друзів,  які допомагають один одному переїхати до іншої
квартири, або велика група, наприклад, корпорація, або, в деяких випадках, суспільство
загалом» [5]. Системне вивчення спонтанного виникнення порядку та соціального капіталу,
не залежно від дій влади, на думку філософа, є одним із найважливіших досягнень кінця ХХ
століття.

Стержнем соціального капіталу Ф. Фукуяма вважає довіру. Розглядаючи
соціальний капітал як певний потенціал спільноти, він зауважує, що цей потенціал виникає
тільки за умови наявності довіри між членами спільноти, тобто довіра – це основна
складова соціального капіталу, яка позначає очікування членами спільноти того, що всі
вони будуть вести себе чесно, більш або менш передбачувано, уважно ставитися до потреб
оточуючих, жити в згоді із загальними нормами.  Умовою очікування чесності оточуючих є
ітерація: якщо людині відомо, що її взаємодія з іншими триватиме достатньо довгий період
часу для формування спільної пам’яті, вона вестиме себе чесно. Чесність є однією з
характерних рис особистості, яка підтримує продуктивну взаємодію у спільноті. Позитивно
на формування соціального капіталу, згідно з поглядами Ф. Фукуями, впливає й зовнішня
конкуренція, що породжує внутрішню кооперацію.

Як і Дж.  Коулман,  автор «Великого краху»  звертається до структури норм.
Ф. Фукуяма вживає термін «метанорма», що означає над-норму, яка існує задля
детермінування правильних способів визначення, проголошення та здійснення звичайних
норм. Він зазначає, що оскільки дотримання метанорм є досить корисним під час вирішення
проблем співробітництва, у людей, очевидно, розвинулися спеціалізовані емоції, що
заставляють їх продукувати цей суспільний товар добровільно.

Норми соціального врегулювання виникають із взаємодії акторів, що переслідують
власні інтереси та не повинні встановлюватися законодавчими органами чи формальними
інструкціями. Ці норми можуть стати як фундаментальними цінностями (ставлення до
релігії, справделивість, чесність, порядність та ін.), так і професійними (знання, уміння,
навики, здімності, компетенції). Ф. Фукуяма підкреслює значення корпоративної культури
та її вплив на соціальний капітал (створення кодексів поведінки працівників). У своїй праці
«Довіра» він доказує, що особливості промислової структури країни (масштаб підприємств,
їх розподіл в економічній системі та способи організації окремих фірм) обумовлені її
культурою [4, С.53].

Ф. Фукуяма визначає соціальний капітал як набір неформальних правил і норм, які
поділяють члени спільноти,  та які дають змогу їм взаємодіяти один з одним.  Якщо члени
спільноти очікують, що їхні товариші будуть вести себе чесно, то це означає, що в їхніх
відносинах присутня взаємна довіра [3].

Отже, теорія соціального капіталу пропонує нове бачення процесу утворення
структури норм та ролі в цьому процесі особистості. Довіра та ітерація визнаються
дослідниками запорукою міцного соціального капіталу, що позитивно впливає на
функціонування ринкової економіки.
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ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВ І ОРГАНІЗАЦІЙ

Проблематика особливостей соціальної та економічної відповідальності вже давно
визріла в нашому суспільстві.  Постійна активізація уваги до цих категорій в системі
суспільно-виробничих відносин обумовлена тим, що саме через персонал підприємства
(організації) поєднуються суспільні, групові та особистісні інтереси. Саме персонал як
колектив людей є одночасно і об’єктом, і суб’єктом управління, учасником усіх
інноваційних, виробничих, економічних, соціальних процесів, формує і реалізує особисту
відповідальність кожного працівника. З огляду на це персонал виступає об’єднувальною
ланкою  між суспільством і особистістю, по суті є провідником різноманітного впливу
суспільства на особистість працівника. Цей взаємовплив проявляється через психологію
відповідальної поведінки усього колективу і кожного окремого працівника.

Персонал підприємства, як колектив працівників, покликаний виконувати спільну для
всіх місію, має певну організаційну структуру, вікову, гендерну структуру, норми поведінки,
традиції, ритуали, формує певний тип організаційної культури. Одночасно персонал є і
соціальним утворенням, якому притаманний цільовий динамічний розвиток: гармонійне
поєднання особистісних і колективних інтересів; постійне розширення та збагачення
соціального змісту цілей; формування принципів взаємної економічної та соціальної
відповідальності і створення соціально-психологічного клімату, в якому ці принципи
повністю реалізуються через когнітивно-емоційні компоненти.

Для формування соціально-психологічного клімату з чітко окресленою
відповідальністю варто розглядати ефективне поєднання усіх психологічних характеристик
індивідуумів, які можна поділити на такі блоки: суспільний блок, який відображає
ідеологічну, управлінську, професійно-ділову сфери колективної діяльності; особистісний
блок, який включає інтелектуальну, емоційну та вольову комунікації; культурологічний
блок, в якому поєднані мікроклімат організації, референтність, лідерство, інтегрованість,
внутрішньогрупова і міжгрупова активність.

Працівники найповніше можуть розкриватися через соціальні ролі, взаємні обов’язки і
взаємовідповідальність, будучи залученими до виконання конкретних цілей і задач. Сам
термін «залучення до діяльності» передбачає ступінь відповідності внутрішнього стану,
настрою працівника тим вимогам, які передбачені конкретною трудовою діяльністю. Не всі
задекларовані цілі колективної діяльності співпадають з визначальним результуючим
критерієм ефективності, як от, наприклад, отримання прибутку. Досить рідко зустрічаються
працівники, готові нести індивідуальну відповідальність за отримання підприємством
прибутку. Інколи суб’єктивне розуміння і самооцінка своєї посадової ролі не зовсім
відповідає очікуванням колег по роботі. У таких випадках соціальна відповідальність
працівника визначається його відношенням до виконання посадових обов’язків і функцій,
оскільки така відповідальність є одночасно засобом самоконтролю і саморегуляції

http://www.ji.lviv.ua/n53texts/fukuyama.htm
http://www.day.kiev.ua/uk/article/podrobici/shcho-take-socialniy-kapital
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діяльності, яка здійснюється працівником усвідомлено і добровільно. Особиста
відповідальність завжди має соціальний характер, оскільки орієнтована на виконання
конкретних соціальних вимог,  норм і правил поведінки відповідно до свого місця в системі
суспільно-виробничих відносин. Між соціальною відповідальністю і організаційною
поведінкою існує прямий зв'язок, – те, що краще усвідомлене, те краще і виконується.

Важливим показником відповідальності є адаптація працівників до виробничо-
економічної діяльності підприємства. Адаптація може бути пасивно-пристосуванською, або
активно-перетворюючою, що дозволяє їй впливати на виконання працівником його
професійно-функціональної ролі. Інколи це може призводити до професійної деформації,
коли професійні стереотипи дій і відносин настільки «вкорінюються» в працівника, що він не
може переходити в інші соціальні ролі, переформовувати свою поведінку у відповідність до
інших умов. Як наслідок, можлива втрата почуття відповідальності.

Вирішенню проблеми оптимізації взаємодії особистості з певними ролями може
сприяти правильний профорієнтаційний відбір, управління процесом виробничої адаптації.
На це впливає ціла низка факторів: стандарти успіху певних соціальних груп; самооцінка і
самоповага особистості; ступінь інтерналізації відповідної соціальної ролі; попередній досвід
успіхів чи невдач у досягненні цілей.

Існує зв'язок між соціометричним статусом працівника і його мотивуючих очікувань
стосовно заробітку. Тому і діапазон відповідальності за результати діяльності є досить
широким і залежить від вектора колективної взаємодії персоналу: спільно-індивідуальна
діяльність передбачає виконання працівником своєї частки завдання незалежно від інших;
спільно-послідовна діяльність характеризується почерговою послідовністю виконання
завдань кожним працівником (конвеєрно-потокові лінії); спільно-взаємодіюча діяльність
відбувається при одночасній і безпосередній участі всіх працівників.

Особливу роль у формуванні соціальної та економічної відповідальності відіграє
управлінський персонал. Саме він виконує неоднорідні креативні функції: прогнозування,
регулювання, інноваційна діяльність, координація, - які забезпечують консолідовану
відповідальність персоналу. Завдяки участі в прийнятті управлінських рішень у персоналу
підприємства можуть формуватися домінуючі мотиви відповідальності: громадянсько-
ідеологічні (усвідомлення суспільної цінності своєї трудової діяльності); соціогенні
(суспільне визнання особистісних достоїнств); матеріальні (задоволення матеріальних
потреб). Усі перелічені мотиви взаємопов’язані між собою направленістю на задоволення
потреб і самоутвердження. Зазначимо, що відповідальність можна класифікувати за різними
критеріями, які випливають із системи управління персоналом підприємства. Доцільно
виокремлювати індивідуальну професійну відповідальність і суспільну відповідальність.
Також характерними є громадянська відповідальність, виробнича відповідальність, правова
відповідальність, моральна відповідальність.

Відповідальність персоналу можна представити і у вигляді двох основних підсистем:
перша підсистема – це відповідальність за результати своєї праці; друга підсистема –
здебільшого соціальна, передбачає відповідальність один перед одним, регламентовану
організаційною культурою, відповідальність за долю колективу в умовах невизначеності
виробничих відносин, адміністративно-правову відповідальність.

Розвиток і соціальної, і економічної відповідальності залежить в певній мірі від
соціальної активності працівників. Недосконалість загально-суспільної та індивідуальної
свідомості відображається і на структурі виробничих відносин, і на сприйнятті
відповідальності як безпосереднього атрибуту участі в трудових процесах. У зв’язку з цим
можна вважати, що для ефективної роботи персоналу недостатньо формалізувати принципи і
види економічної та соціальної відповідальності, але й необхідно створювати організаційні
умови дотичності соціально-економічної відповідальності до організаційно-технологічних
процесів на підприємстві. У системі ринкових відносин можуть виникати ситуації, коли
управлінський персонал заангажований категоричністю, домінуванням думки керівника,
неприйняттям інших підходів до управлінських рішень. У результаті такого волюнтаризму
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можуть ігноруватися професійні та міжпрофесійні комунікації, гаситися креативно-
інноваційна активність працівників, що само по собі виключає персонал із системи
соціально-економічної відповідальності. У таких випадках може сформуватися стагнація
життєвої позиції, відчуження персоналу від підвищення ефективності трудової діяльності.
Відповідальна взаємозалежність учасників трудового процесу ґрунтується на
взаєморозумінні, самомотивації і самовихованню відповідальної поведінки.

Макаренко С., Національний університет
«Львівська політехніка»

РОЛЬ ЕКЗИСТЕНЦІАЛЬНОЇ КРИЗИ,
ЯК КРИЗИ ДУХОВНОСТІ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ

Поняття екзистенціальної кризи походить від самого значення екзистенції, що означає
«існування».

Екзистенціальна криза – це стан тривоги, відчуття глибокого психологічного
дискомфорту у питанні про сенс існування.

Екзистеціалізм –  особливий напрям філософії ХХ віку,  який акцентує свою увагу на
унікальність буття людини, проголошуючи його ірраціональним. Суперечливість цього
терміну полягає в самому змісті «екзистенції», так як вона по визначенню індивідуальна та
неповторна та означає переживання окремо взятого індивіду, не схожого ні на кого.

Суть самої кризи полягає в тому, що людина зустрічається з життєвим парадоксом,
вірячи що його життя є важливим, але в той самий час розуміючи що людське існування,
буття не має ніякого сенсу та значення. І явно через це у людини виникає когнітивний
дисонанс. Успішне подолання цього дисонансу є важливою умовою у подоланні кризи та
переоцінки власних цінностей. Криза часто призводить до індивідуального і культурного
оновлення, особистісного росту і прогресу життя у  розвитку.

Криза ідентичності найяскравіше виявляється в юності, хоча подальше визначення
само ідентичності може відбуватися і в інші періоди життєвого онто і соціогенезу.

Зріла ідентичність усуває почуття  загубленості, невпевненості, незахищеності,
непоінформованості, стреси, конфлікти щодо правильного чи неправильного вибору
поведінки (А.Адлер, К.Левін, В.К. Роджерс, В.Франкл, К. Юнг та ін.).

Зріла ідентичність усуває почуття загубленості, невпевненості, незахищеності,
непоінформованості, стреси, конфлікти, сумніви щодо правильного чи неправильного вибору
поведінки, зберігає нормальний стан свідомості в умовах трансформації  сучасного
суспільства (М. Боришевський, Ф. Василюк, С.Максименко, Н.Скотна, Н.Чепелєва).

Більш детальне дослідження питання сенсу психоаналізі було розпочато Адлером та
продовжено у працях К. Юнга, за словами якого «сенс життя пов'язаний лише з постановою
духовних чи культурних цілей, прагнення до яких є необхідною умовою душевного здоров’я,
пошук сенсу життя – це центральна потреба людини, а його втрата – психологічна
проблема».

Передумовою екзистенційної кризи є ситуація, де базові цінності людини, а разом з тим
і все інше, втрачають будь-яке значення. сама криза існування настає тоді, коли людина
стикається з неприкритою ілюзіями реальністю та не може її подолати.  Слід розуміти,  що
сенс життя не виступає цінністю суто у психологічному аспекті, як вважається 21, а навпаки,
якщо людина шукає сенс життя, то вона передусім шукає певні цінності, заради яких їй варто
жити. інакше кажучи, якщо людина втратила сенс життя, то вона втратила цінність, яка
давала їй це відчуття.

Екзистенційний підхід  у трактуванні К. Ясперса засвідчує сенс життя як наслідок
певної психічної діяльності та переживання, що належить виключно людині. Криза – це
поворотний момент в житті людини, а екзистенцій на криза – це деяка можливість для
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особистості рухатися у бік подальшого розвитку,  шукати нові цінності,  які раніше не було
помічено, або було втрачено. з іншого боку, криза часто настає у моменти, коли людина
менш за все є до цього є готовою,  коли немає ресурсів, щоб прийняти зміни, які прийшли в її
життя.

Екзистенційна криза –  це відсутність цінності,  заради якої варто існувати,  але саме у
цей момент людина відкривається для нового досвіду, для трансформації, оскільки
відбувається одночасно відмова від старих засобів існування та починається пошук нових,
оптимальних для особистості цінностей.

 Особливо це відчувається в нашій державі після Майдану революції гідності,  коли в
державі стався переворот в свідомості кожного українця. Відбулася своєрідна переорієнтація
з дитячих цінностей на норми і їхні коштовності дорослих. Здобуваючи свою гідність,
необхідно зважувати свої можливості, вишукувати недоліки, замислюватися над
самовдосконаленням.

Також з самосвідомістю тісно пов’язані емоційно-вольова сфера особистості, яка стає
багатша за змістом та проявляється найбільш яскраво в управлінській діяльності. При цьому
підвищується емоційна сприйнятливість, здатність до співпереживань, вкрай важливих при
побудові нового суспільства.

Період формування громадянського суспільства в Україні збігся з поверненням віри в
Бога, відродження ролі й позицій християнства в суспільстві, християнської моралі в душах
людей, що позитивно впливає на підвищення рівня економічного зростання в державі.

Спостерігаючи за духовним життям особистості в Україні, доходимо до висновку, що
духовність – це вихід до вищих цінностей, вона призводить до смислової гармонії, поєднанні
характеру світу з моральними законами особистості. Формуванню духовного світу
особистості допомагає релігія. Релігія зобов’язує йти до самопізнання  Духу. Християнська
релігія явила людям найвищу шкалу цінностей:  цінність людського життя,  рівність усіх
людей, високу моральність, цінність внутрішньої свободи.

Екзистенційна криза завжди є викликом для особистості. Це руйнування зовнішнього і
прояв внутрішнього важливого, насамперед, для істинного дозрівання особистості. Зміна,
визначення екзистенціальних цінностей самовизначення відбувається протягом усього
життя, завдяки розв’язанню певних конфліктних протилежностей екзистенціальних
цінностей, болісне загострення даного процесу і є переживанням людиною екзистенціальною
кризою.

Коротко узагальнивши можна підсумувати, що ростуча потреба усвідомити свій
внутрішній світ (пошук себе) вимагає конкретного задоволення власних потреб, що
відбувається на основі розуміння свого ставлення до інших людей,  до світу та до себе
самого.

Отже,  первинна екзистенціальна інтеграція – це свідоме смисложиттєве
самовизначення зростаючого індивідуума, яке він здійснює вперше на своєму життєвому
шляху через переживання людиною екзистенціальної кризи.

Максимець Ю.В., Льввіський національний
університет імені Івана Франка

ЗНАЧЕННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО РЕСУРСОКОРИСТУВАННЯ
В ЕНЕРГЕТИЧНІЙ НЕЗАЛЕЖНОСТІ КРАЇНИ

Актуальним сьогодні постає питання раціонального використання ресурсів.
Доціцльним є запровадження безвідходного циклу виробництва у процесах переробки
сільськогосподарської сировини, що обґрунтовується взаємопов’язаними аспектами –
економічним і екологічним. Перший – це раціональне використання ресурсів, другий –
охорона навколишнього середовища.
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Із відходів сільськогосподарської продукції можна одержати корми, добрива, паливо
та ін. Так, відходи виробництва можуть використовуватись у виробництві як джерело тепла
для енергетичних потреб. Важливим постає питання утилізації, наприклад. Деревинних
відходів при заготівлі деревини, переробці лісу та ін. Тому, одним із найпоширеніших
напрямків переробки деревинних відходів є їх використання в якості палива (деревне
вугілля, деревно вугільні брикети) з метою отримання теплової енергії.

Виготовлення дерево вугільних та деревинних брикетів є перспективним напрямком.
Використання на підприємствах лісопромислового комплексу установок по брикетуванню
дозволить вирішити проблему використання нетоварної деревини і деревних відходів,
скоротити обсяги деревних відходів, які накопичуються у відвалах деревопереробних
підприємств, що завдають екологічної шкоди навколишньому середовищу, що у свою чергу
забезпечить деревообробні підприємства дешевою електричною і тепловою енергією,
поліпшить екологічний стан країни.

У світовій практиці накопичений досвід з використання рослинних відходів
сільськогосподарського виробництва (соломи, соняшникового лушпиння, карлупи горіха,
відходів з переробки фруктів та овочів). Рослинні сільськогосподарські відходи широко
застосовуються в Європі та Північній Америці також для виробництва твердого біопалива.
Так, гранули з соломи виробляються в Литві (Baltic Straw), Великобританії (Straw Pellets Ltd,
Agripellets Ltd), Естонії (BJ TOOTMISE OÜ), Польщі (Widok Energia S.A.), Канаді (Semican),
США (PowerStock);  брикети з соломи –  в Естонії (BaltPellet  OÜ),  Данії (C.F.  Nielsen  A/S),
Канаді (Omtec),  Литві (Baltic  Straw)  та інших країнах.  Американські компанії Next  Step
Biofuels,  Pellet  Technology  USA,  PowerStock  пропонують на ринку гранули з відходів
виробництва кукурудзи на зерно.

У світі активно підтримується напрямок застосування альтернативних джерел енергії,
використання якої дає можливість забезпечити потреби у енергоресурсах вирішуючи при
цьому економічні та екологічні актуальні питання.

Максимик Т.З., Національний університет
«Львівська політехніка»

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМИН ПОДРУЖНІХ ПАР,
ЯКІ РАНО ВСТУПИЛИ У ШЛЮБ

Постановка проблеми: Дана тема є досить актуальна так як у більшості підлітків, які
утворили ранні шлюбно-сімейні відносини, ще триває процес формування самосвідомості.
Практично не готові до самостійного життя, відразу стикаються з величезною масою
проблем, таких як ведення домашнього господарства, пошук роботи з метою зміцнення
матеріального становища сім'ї, складності суспільних відносин, в які вони вступають,
відриваючись від батьків.

Люди по-різному сприймають, осмислюють та оцінюють стосунки в залежності від
особливостей свого внутрішнього світу. Взаємне непорозуміння породжує уявлення про
пітьму в чужій душі,  незрозумілу жіночу логіку та примітивну чоловічу,  єдину правильну
культуру спілкування, прийняту у власному середовищі, та неприйняття особливостей тих,
хто до неї не належить. Тому під час спілкування важливо досягти взаєморозуміння,
особливо, це стосується подружжя та сім'ї, тобто найближчого оточення. На взаєморозуміння
в сім'ї здійснюють вплив як внутрішні (індивідуальні психологічні особливості подружжя:
інтелектуальні, характерологічні та соціально-психологічні особливості, уявлення, мотиви),
так і зовнішні чинники (сукупність матеріальних та духовних умов, властивих даному
суспільству,  які визначають міжособистісні стосунки в суспільстві,  трудовому колективі,  в
сім'ї)[2].
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Молоді люди вступивши у рано у шлюб вірять те, що життя стане кращим, цікавішим,
але такі сподівання лежать в основі сім’ї, яку вони вирішили створити. Міцність сім’ї багато
в чому залежить від її соціально-економічної та правової захищеності. Водночас причини
окремих сімейних проблем часто залежать від особливостей виховання та культури
сімейного спілкування, а також від індивідуальних характеристик членів сім’[1].

Аналіз основних досліджень та публікацій: Дослідженням шлюбу займалися багато
науковців (М.А. Абалкіна. Т.В. Андрєєва, Ю.А. Бакуліна, І.В. Гребенніков, Т.А. Гурко, Е.Г.
Ейдеміллер, Е.С. Калмикова, С.В. Ковальов, М.М. Обозов, Ю.Н. Олійник, Л.Б. Шнейдер,
В.В. Юстіцкіс), але вивчити цей феномен досконало ще нікому не вдалось, так як
залишається багато спірних питань на дану тему. Тому, що форма шлюбу змінювалася, що
природно пов’язана з удосконаленням форм відносин між чоловіками і жінками. Також
дослідження на дану тему, що проводились за кордоном, дозволили виявити, що «ступінь
дозрівання» і відповідний рівень гормонів впливають на мотивацію першого сексуального
досвіду у хлопчиків, а у дівчаток головними показниками в основному є: соціальні причини,
соціальний контроль, поведінка подруг і їх приклад, ставлення до партнера. Тому у зв’язку з
цим у  підлітків виникає надмірна сексуальна активність, яка в подальшому веде до
небажаної вагітності, а згодом і до раннього шлюбу[3].

Мета дослідження: розкрити особливості взаємин подружніх пар у ранньому шлюбі.
Наукове припущення: детермінантами психологічних розладів у стосунках молодого
подружжя є психологічна неготовність до майбутньої взаємодії, не вміння конструктивно
взаємодіяти та вирішувати конфліктні ситуації, не усвідомленість майбутньої
відповідальності.

Виклад основного матеріалу: Раннім шлюбом слід називати шлюб, який укладений
до настання шлюбного віку за спеціальним дозволом адміністративних органів. Часто
шлюби, укладені у 18-20 років, також вважаються ранніми тому, що партнери не досягають у
цьому віці психологічної і особистісної зрілості і через те, не можуть часто забезпечити
сім’ю. Тому саме з психологічної точки зору, не варто прив’язуватися до конкретного віку, а
потрібно виділити причини з яких відбувається утворення ранніх шлюбів і як вони
розвиваються в майбутньому[4].

У дослідженні особливостей взаємин в ранньому шлюбі, взяли участь 60 респондентів
(30 подружніх пар) віком 17-26 років. Дослідження складалось з двох етапів це тестування у
2013 році і ре-тестування у 2015 році. Результати повторного тестування показали, що 85%
подружніх пар за 2  роки після першого опитування стали більш серйозно ставитись до
сімейного життя  і з зрозумінням один до одного. Чоловіки під час конфліктних ситуацій
стараються не загострювати сварку, а навпаки йти на компроміс. Жінки у свою чергу
стараються у складних ситуаціях стримувати свої емоції і бути чуйними, ніжними і
витривалими.  Також під час опитування було виявлено,  що у більшості сімей  панує рівна
участь в домашніх справах, яка передбачає рівний розподіл справ між чоловіком і дружиною.

У результаті проведення дослідження, де метою роботи було розкрити особливості
взаємин подружніх пар у ранньому шлюбі, був проведений кореляційний аналіз, який
свідчить, що інтимно-сексуальна сфера є однією з провідних сфер гармонізації подружніх
стосунків і водночас, найбільш конфліктогенною сферою. Також під час тестування яке
проводилось для визначення зв’язку між особистісною незрілістю і задоволеністю шлюбом
було доведено , що 15 % досліджуваних є неготовими до сімейного життя , це проявляється у
міжособистісних стосунках, а саме у сексуальній дисгармонії, емоційній неврівноваженості,
імпульсивності. Люди в таких сім’ях прагнуть до задоволення тільки своїх власних бажань,
прагнень і їх не цікавлять провідні проблеми, що відбуваються у сім’ї..

Висновки: Стресові події,  що відбуваються в період шлюбу,  і те,  як пари
справляються із цими важкими обставинами є дуже важливі. Позитивність між партнерами
не тільки зміцнює подружній союз, але й полегшує перехід до виконання батьківських
функцій, а також сприяє встановленню позитивних відносин між батьками й дітьми.
Негативність має досить великий ряд причин виникнення, але може підлягати усуненню за
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допомогою досить тривалої та виснажливої роботи партнерів. Як нам всім відомо немає
сімей  у яких не виникають конфліктні ситуації і тому потрібно відразу шукати
конструктивні вирішення проблем щоб налагоджувати відносини в сім’ї, особливо в молодій,
де це є важким та тривалим процесом.

В ході проведеного дослідження було виявлено,   що у більшості з досліджуваних
подружніх пар, які вступили у шлюб через ранню вагітність дівчини, будучи особистісно
незрілими молодими людьми вони не зможуть створити благополучну сім’ю. Тому, що
молоді люди неготові переглянути та змінити позиції власної поведінки та пристосуватись до
іншого.

Отримані результати дають можливість підтвердити гіпотезу дослідження про те, що
детермінантами психологічних розладів у стосунках молодого подружжя є психологічна
неготовність до взаємодії і неусвідомленість майбутньої відповідальності.

1. Андреева Т. В. Психология современной семьи. Монография. /Андреева Т. В. – СПб.:Речь, 2005. – 436с.
2. Гозман Л. Я. Процессы Межличностного восприятия в семье. / Гозман Л.
3. Кравець В.П. Психологія сімейного життя: Навч. пос. Част. I. – Тернопіль, 1995. – 696с.
4. Молода сім’я: проблем та умови її становлення / За ред. проф. А.Й. Капської, – К.:  ДЦССМ, 2003. – 184 с

Малярська Н.В., Вівчар Р.Я., с. Севастіяна
Карвацька ЧСВВ
Львівський національний медичний університет
імені Данила Галицького,
Львівська обласна клінічна лікарня

ДУХОВНІСТЬ  ЛІКАРЯ – ЗДОРОВА НАЦІЯ

«…Лікар – це мистець, що обсервує, досліджує, застановляється,
шукає, думає і творить. Його рада – це не відповідь словаря,
але вислід розумового досліджування і щирої, сердечної волі –
поконати недугу, рятувати недужого».

Митрополит Андрей Шептицький

Духовність - категорія людського буття, якою виражається здатність до
самоствердження та творення культури. За результатами багаторічних наукових досліджень,
можна стверджувати, що духовність - не тільки релігійна категорія, а й соціально-моральна
цінність, глибинна  основа культури, прояв людяності, основна цінність демократичного
суспільства,  яке формує здорову націю. Духовність є вищим рівнем розвитку особистості.

У ювілейну пору вшанування світлої пам’яті Митрополита Андрея, роздумуючи про
його величну постать у звершенні не тільки великих церковних справ, але й у продовженні
священної справи розвитку та утвердження нації, звертаємось до його щоденного
жертовного життя. Ось, що Андрей Шептицький сказав у Пастирському посланні до вірних 1
серпня (20 липня) 1899 року: «… лише раси здорові і фізично сильні можуть бути щасливі;
знаю також, що здоров’я і моральність так зі собою зв’язані, одне від другого залежать». А
щоб українська нація, українські люди жили щасливо, вільно, заможно, їх повинні лікувати
професійні, компетентні, висококваліфіковані, відповідальні, працьовиті, самоорганізовані та
дисципліновані,  жертовні та самовіддані,  досвідчені;  а  понад усе – високодуховні фахівці.
Таким мусить бути лікар – професіонал європейського рівня.

Психологи надають цьому питанню великого значення та розрізняють професіоналізм
діяльності й професіоналізм особистості. Професіоналізм діяльності – якісна характеристика
діяльності, що відображає високу професійну кваліфікацію й компетентність,
різноманітність ефективних професійних навичок і вмінь, у тому числі заснованих на
творчих рішеннях, володіння сучасними алгоритмами й способами вирішення професійних
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завдань, що дозволяє правильно та вчасно встановити діагноз, швидко прийняти рішення у
способах лікування, підтримати хворого «добрим» словом.

Професіоналізм особистості – якісна характеристика особистості, що відбиває
високий рівень розвитку професійно важливих і індивідуально-ділових якостей, високий
рівень креативності, адекватний рівень вимог, мотиваційну сферу й ціннісні орієнтації,
спрямовані на прогресивний розвиток.

Професіоналізм неможливий без  особистісних факторів. Це - відповідальність,
працьовитість, самоорганізованість, дисциплінованість. Професіонал завжди є
орієнтованим у новій літературі, цікавиться думками провідних вчених, бере участь у
дискусіях та постійно вчиться.

Духовність є  невід’ємною складовою  у формуванні фахівця сьогодення. І навпаки -
духовність  лікаря, мудрого, висококваліфікованого спеціаліста, може забезпечити високий
рівень соціального та економічного добробуту суспільства, здорову націю, сильну державу.
«Але архітвором людяної та християнської праведності стає поведінка людини лише тоді,
коли у свою справу вона вкладає багато витривалої та жертвенної праці», Андрей
Шептицький, із Пастирського послання на Великдень, 21 квітня 1943 рік.

Акумулятором духовності є  наука, культура, релігія, мистецтво. Релігія  виступає
фактором національної та духовної єдності людей. Віра в Бога – свідчення високої наукової
та моральної культури особистості.  Наука і релігія мають одні  витоки і ведуть до однієї
мети:  прагнуть правди і взаємно себе доповнюють. Людина, щоб досягнути повноти
зростання на людській (професійній)  та духовній площині має відкрити власне буття та
спрямувати себе до зустрічі з Богом (християнських традицій).

Макс Планк, лауреат Нобелівської премії в галузі фізики 1918 року сказав: «Кожен,
хто серйозно займався науковою діяльністю, розуміє, що над входом в храм науки написані
слова: «Ви повинні вірити». Основне правило лікаря-фахівця – не нашкодь! Саме ці слова і є
клятвою Гіпократа. Зважаючи на досвід провідних вчених світу, згідно  з результатами
опитування 262 провідних вчених -  92 % визначили себе віруючими і лише 2 %  - атеїстами,
6 % - це  агностики, хто не має з цього питання певної думки.

Світова громадськість завжди цікавилася думкою вчених щодо цього питання. І вона,
ця думка, загалом є  однозначною: « Бог – Творець світу».

Під феноменом релігійної особистості лікаря-фахівця європейського рівня розуміємо
особистість,  в якої  домінують високі моральні ідеали;  яка в своїх думках і вчинках
опирається на Закон Божий; яка в своєму житті керується принципом: «Я працюю на
Вічність! А не просто – вічно працюю».

Життя дано людині не тільки для вирішення економічних проблем, а й для реалізації
себе в різних людських вимірах : сина чи доньки, батька чи матері, але й  громадянина,
фахівця, товариша, інтелектуальної людини як найціннішого творіння - Господа.

Віктор Франкл свого часу писав:  "У сфері науки нашого інтелекту може бути
достатньо. Проте,  що стосується нашої віри в свою силу, інтелекту ще недостатньо, ми
повинні покладатися на щось більш високе, трансцендентне. Іншими словами, людина
повинна вірити у вищий сенс буття". Цьому сприяє вчення про духовний світ особистості.

Духовність, моральність  лікаря - це той рівень розвитку особистості , який є
консолідуючою складовою, здатною об'єднати людей-однодумців; це сила, що покликана
пропагувати здоровий спосіб життя, як запоруку розвитку та процвітання здорової нації.

Ми повинні пам’ятати, що людський організм – це відкрита саморегулююча система.
Відкрита тому, що пов’язана з зовнішнім світом, саморегулююча – тому що самостійно
перебудовується, адаптується до змін, які відбуваються зовні а також у власній особистості.
Якщо страждає орган, то порушується функція всього організму. Для правильно лікування
хворих треба розуміти логіку поведінки всієї системи в цілому, усвідомити, що потрібно для
цього зробити негайно. Для лікаря зрозуміло, що фахово лікувати  конкретну хворобу треба
починати зі збору скарг, анамнезу хвороби та життя хворого, діагностичних призначень з
дотриманням сучасних протоколів щодо лікування. Важливим залишається спілкування з
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пацієнтом, при якому він побачив у лікареві товариша і помічника у боротьбі з недугою.
Слід пам’ятати,  що слово має лікувальний ефект.  Словом можна сприяти одужанню,  але і
завести до хвороби.

Звичайно, матеріальні блага є досить важливою складовою частиною роботи лікаря.
Визначну роль у здоров’ї людини відіграють духовні аспекти. За визначенням російського
мислителя Л. Толстого: « В світі є лише дві абсолютні цінності: чиста совість та здоров’я».
«Чиста совість» - основна умова фізичного здоров’я. Лікар на сучасному етапі озброєний
технікою, але без «чистої совісті» - він небезпечна істота здатна загубити себе і весь
навколишній світ. Великим нещастям є моральна та духовна деградація спеціаліста, що
загрожує безповоротним перетворенням людства у систему, котра  сама себе ліквідує.

Ще у 1899 році Митрополит Андрей Шептицький у своєму Пастирському посланні до
вірних наголосив: «Нарід моральний, фізично сильний, здоровий і тверезий, легко при
усильній праці і ласці Божій, навіть у тяжких обставинах здобуває добрий стан економічний,
доробляється маєтку, стає заможним».

Аналіз моральності лікаря   вимагає серйозного осмислення механізмів формування
духовності особистості, як  спеціаліста, лідера так і  громадянина.

З 8 грудня 2015 року розпочався Святий Ювілейний Рік Божого Милосердя. Папа
Франциск зазначив: «Це шлях, який розпочинається з духовного навернення. І ми повинні
ступити на цей шлях». Та й у 1901 році Митрополит Андрей у Пастирському посланні
закликав до милосердя: «Скільки ж довкола нас усякої біди й терпіння, скільки нагод до
такої любови! А хто живить у серці християнську любов, той по можності старається
зарадити тій нужді та втерти сльози тих, що плачуть».

Лікар повинен бути милосердним фахівцем, постійно вдосконалювати свої знання та
духовно зростати, вживати доробок різних шкіл та напрямків, не віддаючи нікому переваги.
Ті особи, які прикладають зусилля у праці над самовдосконаленням, стають живими
прикладами змін, роблять свій внесок у духовне зростання тих, хто поруч.

Марич Н.Й., Національний університет «Львівська
політехніка»

ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПОРТРЕТ САМОАКТУАЛІЗОВАНОЇ ОСОБИСТОСТІ

Актуальність дослідження. Прагнення до саморозвитку і самоактуалізації не є
основною ідеєю про досягнення абсолютного ідеалу. Ідеальним бути важко, та й навряд чи
потрібно. На рівні буденної свідомості можна погодитися з думкою, що, мабуть, важче лише
жити з ідеальною людиною.

Прагнення до самореалізації та самоактуалізації представляють величезну цінність
самі по собі. Вони є показником особистісної зрілості і одночасно умовою її досягнення.
Крім усього іншого самоактуалізація і саморозвиток – є джерело довголіття людини. А також
самоактуалізація сприяє професійній успішності, що неодноразово підтверджувалося
експериментальними даними.

Самоактуалізація є актуальною, бо у процесі самоактуалізації формується та
усвідомлюється специфічна система ціннісних орієнтацій, що визначають характер змісту та
засобів досягнення провідних життєвих цілей особистості і тому складають основу
саморегуляції її соціальної поведінки, а також у процесі самоактуалізації розвивається
соціально-конструктивна життєва позиція, що передбачає усвідомлення необхідності творчої
взаємодії з соціальним середовищем на основі прийняття особистістю відповідальності за
побудову власного життя, ставлення до оточуючих як до суб'єктів життя, а не засобів
досягнення власних цілей.

Загалом, самоактуалізація впливає на всі сфери життя і сприяє найякіснішому
виконанню всіх обов'язків, побажань та цілей людини.
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Аналіз останніх публікацій. Д.А. Леонтьєв у своїх дослідженнях неодноразово
посилається на популярну теорію самоактуалізації, що була запропонована іншим видатним
дослідником А.  Маслоу.  Зокрема,  він наголошує на тому,  що різні автори називають її
(теорію самоактуалізації) по-різному: самоактуалізація, самореалізація, інтеграція, психічне
здоров'я, індивідуалізація, автономія, креативність, продуктивність, але всі вони згідні в
тому, що все це синоніми реалізації потенцій індивіду, становлення людини в повному сенсі
даного слова, а саме становлення того, ким реально може стати людина [2].

На думку І.А. Вітіна, теорія самоактуалізації є однією з найбільш вдалих спроб не
тільки поставити, але й вирішити (у відомих межах) проблему особистості в сучасній
суспільній ситуації.  Самоактуалізація розглядається І.А. Вітіною як процес безперервний,
що припускає усвідомлення особистістю перспективи власного і суспільного розвитку,
уміння бачити альтернативи, усвідомлення відповідальності за свій вибір, оволодіння
індивідуальним стилем діяльності завдяки справі, яку людина робить.

Л.Ф. Вязнікова визначає самоактуалізацію як реалізацію ціннісно-смислового
потенціалу. Її визначають рефлексивність, якість самоідентифікації, позитивна  «Я-
концепція» і здатність проектування власного життя (створення цього з майбутнього, а не з
минулого). Е.Б. Весна, Л.Я. Дорфман визначають потребу в самоактуалізації і особливості
смислової сфери як найбільш значимий показник прагнення особистості до прийняття
власної індивідуальності.

Для одного індивідуума самоактуалізація може виразитись в області мистецтва, для
іншого –  в науці,  а для третього –  в підкоренні гірських вершин.  Маслоу вважав,  що
самоактуалізовані люди є найбільш здоровими і що вивчення цінностей цих людей може
привести до формування науково обґрунтованої універсальної етичної системи. За думкою
дослідника, така система могла б включати такі цінності як: істина, добро, краса, веселість,
справедливість та радість [2].

Ті, кого можна назвати самоактуалізованими людьми, досягають «вершинних» або ж
«пікових переживань», в яких вони піднімаються над своїм звичайним рівнем буття,
знаходять свої найвищі таланти і стають єдиними з космосом, живучи повноцінним життям
тут і зараз, переживаючи ейфорійне блаженство. Ті, кому не вдалося досягти
самоактуалізації, стають невротичними, хворими та позбавленими автентичності.

К. Роджерс, зупиняючись на проблемі досягнення автентичності, підкреслював, що
остання повинна стати метою кожного індивідуума,  тобто це є пряме слідування своїм
власним шляхом, а не сліпе слідування чужим вказівкам [2].

А. Маслоу зробив велике дослідження самоактуалізованих людей, з метою виявити
характерний комплекс їх психологічних особливостей. У результаті були виділені 15
основних рис, властивих самоактуалізованим людям [4]:

1. Більш адекватне сприйняття дійсності, вільний від впливу актуальних
потреб, стереотипів і забобонів, інтерес до незвіданого. У самоактуалізації людина, яка
досягла задоволення основних потреб, набагато менш залежна і скута, більш автономна і
сама визначає напрямок свого руху.

2. Прийняття себе та інших такими, якими вони є, відсутність штучних, захисних
форм поведінки і неприйняття такої поведінки з боку інших.

3. Спонтанність проявів, простота і природність. Такі люди дотримуються
встановлених ретуалів, традицій та церемоній, але ставляться до них з належним
гумором. Це свідомий конформізм, лише на рівні зовнішньої поведінки.

4. Ділова спрямованість. Такі люди зайняті зазвичай не собою, а своїм життєвим
завданням чи місією. Зазвичай вони співвідносять свою діяльність з універсальними
цінностями і схильні розглядати її під кутом зору вічності, а не поточного моменту. Тому всі
вони в якійсь мірі філософи.

5. Вони нерідко схильні до самотності і для них характерна позиція відстороненості
по відношенню до багатьох подій власного життя. Це допомагає їм
відносно спокійно переносити неприємності і бути менш схильними до впливів

http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%92%D0%B8%D0%B1%D1%96%D1%80
http://ua-referat.com/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%92%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%96%D0%B7%D0%BC
http://ua-referat.com/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%96%D0%B9


Філософсько-психологічні аспекти духовності: довіра як основа змін в економіці …

176

ззовні. Самореалізуючим людям інші люди практично не потрібні, зате можуть ставати на
заваді. У них існує пристрасть до роздумів на самоті.

6. Автономія і незалежність від оточення; стійкість під впливом фруструючих
факторів. Такі люди набагато більш самостійні і самодостатні.   Вони підпорядковуються
передусім внутрішнім, а не громадським детермінантам або детермінантам оточення. Цими
детермінантами є закони їх власної внутрішньої природи, їх потенційні можливості та
здібності, їх творчі імпульси, їх потреба пізнати самих себе і стати більш цілісними людьми,
краще зрозуміти,  ким вони є насправді,  чого вони насправді хочуть,  в чому полягає їх
покликання чи якою має бути їхня доля. Автономність або відносна незалежність від
оточення означають також стійкість перед обличчям несприятливих зовнішніх обставин,
типу невезіння, ударів долі, трагедій, стресів і поневірянь.

7. Велика свіжість сприйняття; знаходження кожного разу нового у вже
відомому. Багатство емоційних реакцій.

8. Граничні переживання, які характеризуються відчуттям зникнення власного
"Я". Більш часті прориви на пік переживання. Ці переживання допомагають змінювати на
краще думку людини про самого себе, вносять зміни в його ставлення до інших людей і
його спілкування з цими людьми. Вони вивільняють творчі здібності, спонтанність,
експресію, неповторність індивіда. Вони присутні в мотивації розвитку, так як людина
пам'ятає пікове переживання, як дуже значну і бажану подію і прагне її повторення.

9. Почуття спільності з людством в цілому.
10. Дружба з іншими самоактуалізованими людьми: вузьке коло людей, відносини з

якими дуже глибокі. Відсутність проявів ворожості в міжособистісних відносинах. Оскільки
вони в меншій мірі залежать від інших людей,  вони менше бояться їх,  менше їм брешуть,
менш ворожі по відношенню до них, менше потребують їх похвалу, і прихильності. Вони
менше стурбовані пошаною, престижем і нагородами.

11. Демократичність у відносинах. Готовність вчитися в інших. Повага до інших
людей.

12. Стійкі внутрішні моральні норми. Самоактуалізовані люди ведуть себе морально,
вони гостро відчувають добро і зло; вони орієнтовані на цілі, а кошти завжди
підпорядковують цим цілям. У них загострене почуття справедливості, вони тонко
відчувають неправду і фальш.

13. Філософське почуття гумору.  Вони ставляться з гумором до життя в цілому і до
самих себе, але ніколи не вважають смішною чию-небудь бідність або незгоди.

14. Креативність (творчість), яка не залежить від того, чим людина займається, і що
виявляється у всіх діях самоактуализованої особистості. Творчість передбачає відкрите, без
сорому і щире вираження і відображення своїх почуттів та ідей. Самоактуалізована
особистість ніколи не боїться потрапити у незручне становище, коли «творить»  свої ідеї,
вчинки, поведінку, а також не стане соромитися або озиратися на громадське несхвалення
при створенні конкретних творів мистецтва, такі, як музика, вірші, картини,
літературна творчість та інше. Люди мистецтва можуть цілком бути самоактуалізованими
особистостями.

15. Більш виражена автономність і протистояння до прилучення до якої-небудь
культури. Вони не приймають беззастережно ту культуру, до якої вони належать. Вони не
конформні, але і не схильні до бездумного бунтарства. Вони досить критично ставляться до
своєї культури, вибираючи з неї гарне і відкидаючи погане. Вони не ідентифікуються з
усією культурою, відчуваючи себе в більшій мірі представниками людства в цілому, ніж
представниками своєї країни. Тому вони нерідко опиняються в ізоляції в тому культурному
середовищі, яке вони не бажають прийняти.

Отже,  у кожної людини є своє «істинне Я»,  або внутрішня сутність,  це і є
автентичність, яка вже достатньо розвинута та зрозуміла індивідууму. Щоб досягти
автентичності або ж самоактуалізації, на думку К. Роджерса, людина повинна активізувати
свою особистість, живучи у згоді зі своєю внутрішньою сутністю.

http://ua-referat.com/%D0%92%D1%96%D0%B4%D1%87%D1%83%D1%82%D1%82%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%92%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B5
http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C
http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C
http://ua-referat.com/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE_%D1%96_%D0%B7%D0%BB%D0%BE
http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%BC%D1%96%D1%88%D0%BD%D0%BE
http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ua-referat.com/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%92%D1%96%D1%80%D1%88%D1%96
http://ua-referat.com/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ua-referat.com/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0


Збірник тез ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції

177

Метою роботи є розкриття розуміння поняття «самоактуалізація особистості» у
психології, вивчення особливостей психологічного портрету самоактуалізованої особистості.

Об'єкт – самоактуалізація особистості.
Предмет – процес самоактуалізації у житті людини.

Висновок
На думку психологів-гуманістів, люди роблять вільний вибір, а не керуються

несвідомими силами. Кожен індивід, що робить вибір, наділений відповідальністю за
розвиток системи цінностей, яка буде служити для нього направляючою силою в досягненні
осмисленого та повноцінного життя. Таке досягнення в розрізі гуманістичної психології
власне і є самоактуалізацією.

Самоактуалізація і самореалізація є двома нерозривними сторонами одного процесу,
процесу розвитку і росту, результатом якого є людина, яка максимально розкриває та
використовує свій людський потенціал, самоактуалізована особистість.

Самоактуалізація відіграє дуже впливову та важливу роль у житті кожної людини, бо
людина завжди перебуває в якійсь певній життєвій ситуації. Ситуація містить проблеми і
конфлікт,  самоактуалізація –  це пошук таких рішень,  які вирішують проблеми і конфлікти
оптимальним способом, призводять до розвитку та росту особистості.

Найбільш важливим аспектом життя, з точки зору особистості, є прагнення людини до
самоактуалізації. Намагаючись досягти реалізації свого потенціалу, людина проживає життя
наповнене сенсом, пошуками та хвилюваннями. До того ж, самоактуалізована людина живе
екзистенційно, невимушено, насолоджуючись кожним моментом життя і повністю беручи
участь в ньому.
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Мащак С., ДДПУ імені Івана Франка

МОДЕЛЬ СУПРОВОДУ ДУХОВНОГО ЗРОСТАННЯ ОСОБИСТОСТІ
МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА У ПЕДАГОГІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

Постановка проблеми. Дослідженню одного із найзагадковіших феноменів у структурі
особистості, а зокрема «духовності», як філософської, психологічної, педагогічної проблеми
за останні роки присвячено значна кількість наукових праць. Духовний потенціал
особистості утворює трикутник із трьома вершинами – «Віра, Надія, Любов», які визначають
систему вартостей і поведінку людини. Духовність як системна якість особистості в умовах
прагматичного суспільного простору не може обмежуватись педагогічними, культурними,
національними, психологічними чи іншими уявленнями, оскільки ідентифікується із
толерантністю, повагою особистості до самої себе та інших, до довкілля та всього, з чим
безпосередньо чи опосередковано взаємодіє людина [2, 5]. Тобто, дослідники цього
феномену на перший план виставляють такі її аспекти: ставлення з повагою до інших людей,
поглядів, ідей, висловлювань, висновків, мови, ідеології, культури, звичаїв, традицій,
релігійних переконань, цінностей, сексуальної орієнтації, відповідальної та моральної
поведінки. Зокрема, у дослідженнях вітчизняних та зарубіжних психологів, А. Адлера, А.
Маслова, В. Франкла, Є. Фрома, К. Юнга, З. Фройда, Б.С. Братуся, О.І. Климишин, О.П.
Колісника, В.П. Москальця, М.В. Савчина, І. Д Беха та багатьох інших науковців здійснено
ґрунтовний аналіз духовного «Я» у структурі особистості, визначена структура, умови і
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передумови формування, обґрунтовуються теоретичні і методологічні, методичні аспекти
розвитку[1,  3,  7,  8].  Однак,  відсутність у сучасних психологічних концепціях єдиного
цілісного розуміння сутнісного змісту духовного розвитку особистості зумовило потребу її
системного вивчення в усіх напрямках психологічної науки. Спеціальних досліджень
потребує проблема духовного розвитку майбутнього педагога.

Метою публікації є аналіз проблеми духовного розвитку майбутнього педагога як
важливої детермінанти особистісного і професійного зростання. Вивчення духовного
потенціалу майбутнього педагога та шляхів його розвитку в умовах навчання у
педагогічному університеті дасть змогу застосувати арсенал психологічних засобів для
формування моделі професійно компетентного вчителя, вдосконалити процес підготовки
майбутніх вчителів-професіоналів.
        В умовах модернізації педагогічної освіти духовний розвиток майбутнього педагога
потребує наукового переосмислення. Професійно компетентний вчитель повинен
відмовитись від стереотипних підходів у формуванні особистості учня, а утвердження
цінностей розвитку й саморозвитку, самореалізації, самодостатності особистості повинні
визначати освітню політику сьогодення.
       Проведений аналіз проблеми духовного розвитку особистості студента педагогічного
університету засвідчує відсутність єдиного розуміння цього процесу, необхідність розробки
психолого-педагогічного супроводу та вироблення нової стратегії формування духовного
потенціалу студента в умовах педагогічного університету.
       Духовний потенціал майбутнього педагога формується протягом усього періоду
навчання студента у педагогічному університеті. Це системна якість майбутнього педагога,
яка забезпечує гармонізацію уявлень про себе та суспільне оточення, про людину як частину
природи та всесвіту, гармонійну та безконфліктну взаємодію з близькими та друзями,
відповідальне ставлення до навчання, особистісного самовдосконалення, саморозвитку,
самовиховання. Духовний потенціал майбутнього педагога розгортається як спілкування та
взаємодія викладача, студента, предмету вивчення і позначається на формуванні адекватного
професійного «Я» студента. Слід зауважити, що прагматизм і крайній максималізм сучасних
молодих людей є вагомим чинником особистісного розвитку і професійного зростання. Але,
духовність і мобільність студента як цивілізаційні критерії його розвитку й самореалізації
набувають особливого практичного сенсу. Без інтеграції духовності у особистісну і
професійну сферу студента, у мінливу й динамічну педагогічну практику не можна
визначати вектор руху інтелектуального потенціалу суспільства. Сучасний студент-педагог
повинен вільно рухатись в технологізованому інформаційному освітньому просторі і
самореалізовуватись як особистість та професійно компетентний фахівець.
       Які ж чинники модернізації педагогічної підготовки студента повинні стимулювати
розвиток духовності. Це, перш за все – зміна освітньої парадигми та переоцінка змісту і ролі
освіти у особистісному розвитку та професійному становленні студента. По-друге, це –
ідентифікація світогляду, нового мислення з освітніми та життєвими цінностями студента.
Третє – гармонізація уявлень студента про людину як особистість і фахівця у певній галузі
людської діяльності. Цей перелік можна продовжити, зважаючи на взаємодію об’єктивних і
суб’єктивний чинників, які визначають психічний, моральний, духовний, пізнавальний
розвиток студента у період ранньої юності. З огляду на це, врахування специфіки феномену
«духовності» та індивідуальної ментальності кожного студента забезпечить психолого-
педагогічний моніторинг, який є найбільш адекватною формою ідентифікації психологічних
знань у освітню практику.
       Проведений моніторинг виявив низку проблем у особистісному розвитку студентів
(знецінення системи моральних вартостей суспільства, конфліктне спілкування з батьками,
девальвація суспільної вартості освіти і знецінення навчання у педагогічному університеті,
неадекватна оцінка власної особистості, низькі мотиваційні тенденції щодо особистісних
змін, сформований віртуальний «Я-образ» та віртуальне спілкування у соціальних мережах,
негативне ставлення до педагогічної діяльності). Змінити ці негативні тенденцій і подолати
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інертність у духовному зростанні майбутніх педагогів допоможе реалізація програми
особистісного розвитку і професійного становлення студентів, розроблена викладачами
кафедри психології Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана
Франка. Пропонована програма особистісного розвитку і професійного становлення з
першого року навчання майбутнього педагога у педагогічному університеті дозволяє
кожному студенту покроково визначати перелік проблем у особистісному розвитку та у
процесі засвоєння курсів психологічних, педагогічних дисциплін їх поступово долати,
використовуючи арсенал теоретичних знань і практичних вмінь з курсів «Загальна
психологія», «Соціальна психологія», «Вікова та педагогічна психологія», «Педагогіка».
      Перспективним засобом розвитку духовного потенціалу майбутнього педагога є тренінг
як метод активного соціально-психологічного навчання. Елементи тренінгу слід вводити у
викладання усіх курсів психологічних дисциплін. Він дозволяє ефективно розв’язувати
завдання, пов’язані із розвитком навичок самопізнання і здорового самосприйняття,
управління власними емоційними станами та емоційно-мотиваційними станами учнів,
педагогічного спілкування, формування індивідуального стилю навчання та майбутньої
педагогічної діяльності. Тренінг є методом активного навчання майбутніх педагогів та одна
із форм групової роботи, що забезпечує поглиблення знань з усіх курсів психологічних
дисциплін, напрацювання професійних навичок, вмінь, установок майбутньої педагогічної
діяльності та використання отриманих знань у практичній педагогічній діяльності. Тренінг
сприяє реалізації виховних тенденцій педагогічного університету, забезпечуючи арсеналом
психологічних засобів виховної діяльності студентів під час проходження практики в школі,
поглиблює формування морально-духовних уявлень студентів.
       Тренінг як процес передачі, засвоєння і створення технологій ефективних дій майбутньої
педагогічної діяльності на основі концепції навчання, виховання і розвитку майбутнього
педагога створить умови для ефективної взаємодії у системі «вчитель-учень» і як
багатофункціональний метод цілеспрямованих змін психологічних станів студента, групи
дозволить гармонізувати професійне і особистісне життя майбутнього педагога,
стимулюватиме розвиток педагогічної та наукової творчості.

Проведення тренінгу забезпечує готовність студентів до першої педагогічної практики та
майбутньої професійної діяльності у школі, коледжі, гімназії та інших навчальних закладах.
       Досвід проведення тренінгу перед першою педагогічною практикою позитивно
позначився на особистісному розвитку студентів-педагогів, сприяв професійному
становленню у педагогічній діяльності (позитивна адаптація), формуванню індивідуального
стилю педагогічної діяльності; відпрацювання психологічних знань, вмінь та навичок,
одержаних під час вивчення курсів психологічних дисциплін; гармонізації професійного і
особистого буття майбутнього педагога (подолання внутрішніх перешкод, що заважають
ефективному особистісно-професійному самовизначенню, використання внутрішніх
ресурсів, розвитку спонтанності, розкриття творчого потенціалу, емоційного інтелекту),
формування професійної компетентності; розвиток особистості студента, надання
психологічної допомоги і підтримки, що дозволяє знімати стереотипи й вирішувати
особистісні проблеми студентів-практикантів під час взаємодії учнями та педагогічним
колективом школи; укладання чіткої та інформативної психолого-педагогічної
характеристики на учня (клас) з метою пізнання основних тенденцій психічного розвитку
учнів у навчально-виховному процесі та позаурочний час;володіння методами вивчення учня
(класу).
       Тренінг особистісно-професійного розвитку студентів-практикантів – це певна
психологічна дія та форма спеціально організованого спілкування, заснована на активних
методах групової роботи, у якій 25% займає теоретична частина, 50% - практичні вправи та
завдання, 25% - групові обговорення. Завдання групи ТОПР - допомогти учаснику виразити
себе індивідуальними засобами. З метою створення феномену «групового навчання» ми
пропонуємо використовувати базові методичні прийоми – дискусію та гру (ситуаційно-
рольову, дидактичну, творчу, імітаційну, ділову, організаційно-діяльнісну) та індивідуальна
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робота (роздуми про себе самого), парна робота, психодрама (моделювання професійних,
педагогічних, життєвих ситуацій), парна робота, бесіда, велике тренінгове коло, масова
вільна діяльність.
       Результати проведення тренінгу та включення його елементів у практику викладання
курсів загальної,  соціальної,  вікової та педагогічної психології дають підстави робити
висновки про те,  що позитивно і адекватно змінилось ставлення майбутніх педагогів до
власної особистості та педагогічної діяльності (за результатами проведеного опитування 70%
студентів вказують на такі зміни, а 90 % респондентів - на необхідність проведення тренінгу
до першої педагогічної практики). У програмах особистісного розвитку, які студенти
реалізовували протягом року з’явились позитивні зрушення у роботі над собою та плани
щодо подальшого розвитку та саморозвитку.

Висновки. Отже, духовний потенціал майбутнього педагога – це системна якість, котра
функціонує як єдність цілеспрямованого і систематичного впливу на особистісний розвиток
та професійну сферу студента арсеналом психологічних засобів і забезпечує ціннісне
ставлення до себе, інших людей, свого життєвого проекту і досягнення професійного «акме».
Гармонійне та креативне співтовариство, інноваційне і модернізоване освітнє середовище
створює належні умови для формування професійно компетентного педагога із вагомим
духовним потенціалом. Тому, усі форми діяльності викладацько-професорського складу
педагогічного університету мають спрямовуватись на формування духовних цінностей
особистості майбутнього педагога, творчих та інших пріоритетних для обраної спеціальності
особистих і професійних якостей протягом усіх років навчання у педагогічному університеті.
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Мельничук М.М., Полтавський національний
педагогічний університет імені В.Г. Короленка

РОЗВИТОК ТОЛЕРАНТНОСТІ
 ЗАСОБАМИ  КІНОМИСТЕЦТВА

Психологічні аспекти духовних цінностей у системі управління.
Вивчення психологічного впливу творів мистецтва на особистість дозволяє зрозуміти

закономірності розвитку особистості у процесі її соціалізації як входження у культуру.
Сучасний культурно-історичний підхід у психології (С.Д. Максименко, О.Г. Асмолов,
М. Коул та ін.) визначає вплив культури на особистість як необхідний та багатоплановий
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процес, дія якого залежить також від активності самої особистості. Освоєння культури
відбувається  у процесі соціалізації особистості як інтеріоризація зовнішньої соціальної
діяльності за допомогою різноманітних засобів (знаків). Кінофільми, що є важливими
феноменами, артефактами культури, можуть виступати, таким чином, знаряддями (знаками-
символами), за допомогою яких відбувається соціалізація особистості. У багатьох
зарубіжних дослідженнях йдеться про вплив засобів масової інформації, в тому числі
телебачення, у якості агента соціалізації (Н. Смелзер, Р. Харрис, А. Бандура та ін.).
Символічний зміст мистецтва сприяє формуванню певних цінностей та смислів особистості,
спричиняючи глибокий вплив на процес соціалізації.

Кіномистецтво володіє виховними можливостями, які доцільно використовувати для
формування морально-етичних якостей особистості у підростаючого покоління. Ця
обставина спонукає до спеціального дослідження змісту і форм розвитку та виховання
молоді. Потенційні можливості кіномистецтва не тільки доповнюють, але й багато в чому
перевершують традиційні методи виховання. За кілька годин біля екрана можна «пережити»
багато інших доль, збагатитися досвідом інших людей, певною мірою «присвоїти» його, що є
аналогом процесу накопичення власного досвіду.

Наступні особливості кіномистецтва, на нашу думку, є перевагами кіно перед іншими
виховними засобами: документальна (фотографічна) достовірність; наочність; доступність;
синтетичність (фільм впливає комплексно: словом, зображенням, звуком); просторово-часові
особливості (розвиток сюжету у часі та просторі, динамічні художні образи); залучення
глядача в реальність екрану (інтеріоризація життєвого досвіду через ідентифікацію з
героями, співчуття, співпереживання їм).

Толерантність – інтегративна якість особистості, яка сьогодні, під час зростання
зовнішньої та внутрішньої агресії в суспільстві, піддається великим випробуванням. На нашу
думку, зміст роботи з розвитку толерантності у молоді доцільно буде розглянути через
структурні компоненти цієї морально-етичної якості особистості.

Системний підхід до вивчення толерантності дозволяє виокремити три рівні цього
інтегрального особистісного феномену: психофізіологічний, індивідуально-психологічний та
соціально-психологічний (М. Мельничук).

Психофізіологічний рівень чи аспект розгляду толерантності, який включає стійкість
до зовнішніх впливів, зокрема, до нервово-психічної «парціальності» (за  В. Нєбиліциним)
властивостей різних індивідів, здатність зберігати  стан нервово-психічної рівноваги,
стабільність при дії стресорів і чинників, що фруструють (Г. Солдатова, Л. Шайгерова,
О. Шарова) пропонується назвати витривалiстю. Одним з найбільш релевантних
репрезентантів відповідної складової толерантності є нервово-психічна стійкість, що
пов’язана з емоційною рівновагою і стійкістю, здатністю зберігати успішне виконання
діяльності в емоційно складних умовах. Індивідуально-психологічний аспект вивчення
толерантності (С. Братченко, І. Шкуратова, О. Скрябіна), який включає психологічні
особливості, що допомагають особистості розбудовувати позитивні конструктивні стосунки
як з оточуючими,  так і з самою собою визначаємо як поблажливість. Показано, що
дивергентне мислення, емпатія, і, більш широко, емоційний інтелект, низка поведінкових
умінь і здібностей  можуть розглядатися як когнітивні, емоційні й поведінкові
неконгруентності індивідуальностей, що складають індивідуально-психологічний рівень
детермінації толерантності. До соціально-психологічного виміру толерантності
(Н. Асташова, О. Бенькова, Л. Рюмшина) належить насамперед певна ціннісно-сенсова
система визнання іншості суб’єктів міжособистісної взаємодії, у якій центральне місце
посідають цінності поваги  людини як такої та її права вибору світогляду й життєвої позиції.
Цей рівень толерантності, який є вищим стосовно всіх інших рівнів і може розглядатися як
«системоутворюючий фактор», що інтегрує й регулює дію всіх інших «периферійних»
психологічних складових толерантності,  пропонуємо назвати,  разом з В.  Моргуном та
В. Павленко, прийняттям. Отже, зріла толерантність поєднує в собі компетентність у
толерантній поведінці, когнітивну складність у сприйнятті суперечливого світу, емпатійну
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готовність до «іншості», особистісні сенси, цінності, установки на співіснування зі світом.
Для вивчення цього феномену потрiбно системно враховувати його психофізіологічні,
когнітивні, емоційні, поведінкові та ціннісно-смислові аспекти.

Когнітивний компонент толерантності полягає в усвідомленні й прийнятті людиною
складності, багатомірності – як самої життєвої реальності, так і варіативності її сприйняття,
розуміння й оцінювання різними людьми, а також відносності, неповноти й суб'єктивності
(щонайменше – часткової) власних уявлень і своєї картини світу. Толерантність у
когнітивному «вимірі» найяскравіше проявляється саме в ситуаціях протиріч – при
розбіжності думок, зіткненні поглядів – і дозволяє розглядати цю розбіжність як прояв
плюралізму, багатства індивідуального сприйняття та інтерпретацій, не зводити розбіжності
у думках (когнітивний дисонанс) до міжособистісного конфлікту.

Основними напрямками діяльності педагога для розвитку та виховання толерантності
у молоді, на нашу думку, мають бути розширення культурного кругозору та руйнування
негативних стереотипів по відношенню до інших. Для того щоб бути толерантним до
«інакших», розуміти та визнавати їх право бути іншими, людина повинна мати певну
освітньо-культурну базу. Зокрема, володіти хоча б елементарними знаннями (етнічного,
культурологічного, релігійного, медичного змісту тощо) про об’єкти інтолерантного
відношення. Кіно як засіб масової комунікації та як мистецтво несе глядачу
найрізноманітнішу інформацію.

Оскільки саме необ’єктивні, неповні, спотворені знання про меншинства, що
дискримінуються (етнічні, релігійні, сексуальні, хворі на СНІД, психічні захворювання та
інші категорії)  можуть ставати причиною інтолерантності, яка ґрунтується на забобонах,
міфах та стереотипах, гіпертрофованого відчуття власної цінності, зарозумілості та агресії
проти несхожих на тебе, «інших». Отже, освітній компонент може сформувати у молоді
широкі та різнобічні знання про об’єкти інтолерантного відношення, збагатити культурну
базу й, тим самим, зруйнувати забобони, міфи та стереотипи по відношенню до інших.

Багато дослідників відмічають, що найбільш дієвим засобом руйнування негативних
стереотипів по відношенням до «інших» є можливість «наживо» спілкуватися з
представниками інших етносів, конфесій, культур. Кіномистецтво за допомогою
комунікативної функції, які наближені до «живого» спілкування, створює ефект присутності
й змінює менталітет, знаходить те загальне, що є у різних людей. Ідентифікуючись з героєм,
глядач спілкується з ним, стає на його місце, бачить світ його очима – здатен «пройти милю в
мокасинах друга», як кажуть американські індіанці.

Все це,  у свою чергу,  розвиває у того,  хто сприймає фільм,  здібності до емпатії,
емоціонального розуміння  інших, співчуття – емоційний  компонент толерантності. Роль
емпатії у толерантних стосунках досить вагома.  Однією з головних функцій емпатії в системі
толерантності є компенсація як можливих розбіжностей між співрозмовниками в когнітивній
або поведінковій площинах (індивідуально-психологічний рівень), так і недостатньої
нервово-психічної стійкості (психофізіологічний рівень), що перешкоджає нетерпимості.

Через екранні зразки, через емоційне сприймання, яке включає психологічні
механізми емпатії та ідентифікації, молоді люди ефективно засвоюють норми, цінності,
ідеали, іноді кардинально змінюючи свій світогляд, своє відношення до себе і до інших, а,
отже і свою поведінку.  Таким чином,  кіномистецтво сприяє розвитку поведінкової
толерантності індивіда:  здатність до толерантного висловлення й відстоювання власної
позиції як точки зору (Я-висловлювання тощо); готовність до толерантного ставлення
стосовно висловлювань інших (сприйняття думок і оцінок інших людей як вираження їх
точки зору, що має право на існування – незалежно від ступеню розбіжності з власними
поглядами); здатність до «взаємодії різномислячих» і вміння домовлятися (узгоджувати
позиції, досягати компроміс і консенсус); толерантна поведінка в напружених й ексквізитних
ситуаціях (при відмінностях в точках зору, зіткненні думок або оцінок). Допомогти придбати
такі уміння може не тільки перегляд кінофільму,  але й дискусія після нього під час
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обговорення картини. Якщо такі обміни стануть регулярними, то поступово у молоді буде
формуватися культура ведення дискусії, повага до думки іншого.

Згідно з Л.І. Рюмшиною, вивчення толерантності як стійкої позиції повинно
проводитись через дослідження особистісних установок, цінностей і змістів, тому що саме
вони визначають, з одного боку, внутрішній світ особистості, її відчуття й переживання, а з
іншого боку – є мотиваційно-регулюючими корелятами, що впливають на реальну поведінку
особистості. Говорячи про освітньо-виховний потенціал кіномистецтва, ми перш за все
маємо на увазі пізнавально-виховний потенціал творів мистецтва,  їх вплив,  що збагачує
духовний та життєвий досвід кіноглядачів. У даному випадку пізнання світу та людей,
соціального життя у всіх його проявах, глибин людської психології здійснюється через
художню комунікацію (контакт глядача з фільмом). Створюючи умови для такого
спілкування, кінофільми гуманного спрямування сприяють задоволенню різноманітних
соціальних та духовних потреб своїх учасників, зокрема потреб пізнавальних, моральних та
естетичних. Узяті всі разом, вони визначають спрямованість особистості на засвоєння таких
загальнолюдських цінностей, як істина, добро та краса, що, зокрема, має наслідком і
підвищення рівня розвитку толерантності глядачів.

Милян Л.М., Загальноосвітня середня школа № 23,
м Львів
Закалик Г.М., Національний університет
«Львівська політехніка»

ДУХОВНІ ЦІННОСТІ УПРАВЛІНЦЯ В СИСТЕМІ ОСВІТИ

Духовний або внутрішній світ людини – це світ найрізноманітніших почуттів і
відчуттів, емоцій і настроїв, задумів та ідей, понять і образів, фантазій та ідеалів, цінностей
та теорій. Духовність є індивідуальною вираженістю особистості у системі двох
фундаментальних потреб:

- потреби пізнання світу, себе, сенсу й призначення свого життя;
- соціальної потреби жити, діяти для інших (готовність прийти на допомогу, розділити

радість і горе).
Потреби мають визначальний характер на спосіб діяльності людини, її ставлення до

виконуваної роботи, її світоглядну позицію тощо. Дана спрямованість особистості відіграє
значущу роль в діяльності управлінця в системі освіти.

На відміну від інших сфер діяльності людини (наука,  техніка,  мистецтво)  –
педагогічна діяльність вимагає від педагога створювати свою педагогічну технологію як у
керівництві педагогічним колективом, так і в системі виховання підростаючого покоління.
Тому вивчення духовних цінностей освітян є актуальною темою, що має важливе значення в
умовах нинішнього життя країни.

Як зазначає П. Щербань, складовими духовної культури особистості є:
інтелектуальна, моральна, національна, художньо-естетична, християнська, родинно-
побутова, політична та екологічна культури. Своїм багатством та різноманіттям вони
формують національну самосвідомість, збагачуючи і розширюючи світогляд особистості.
Духовні цінності зумовлюють усі інші цінності і людини, і суспільства. Головні якості
духовної людини: любов, радість, спокій, терплеливість, доброта, милосердя, віра,
стриманість. Духовна цінність – це те, що має зв’язок з внутрішнім психологічним життям
людини; те, що ми високо цінуємо; це те, що варте поваги.

Визначаючи роль духовних цінностей, український геній, філософ Г. Сковорода
писав, що людина народжується двічі: фізично й духовно. Розвиток духовності відбувається
на тлі позитивних якісних та кількісних змін, досягнення цілісності та гармонії всіх
структурних характеристик особистості. Тільки та людина, яка пізнає світ і себе, усвідомлює
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й розуміє свою істинну духовну природу, яка здатна творити добро через своє призначення в
світі, може називатися духовною людиною.

Духовність тісно пов’язана з творчістю педагога, його здатністю впровадити ціннісне,
нове, оригінальне у свою роботу. Адміністрація освітньої установи, кожен вчитель, який є
керівником, наставником і порадником групи дітей зобов’язані прищеплювати їм високі
моральні якості віри,  надії,  любові,  глибокої поваги до рідної землі,  свого роду,  народу,
етносу, держави. А ще – і це найголовніше, віра у найвищу духовну силу – віра у Бога.

Духовний та моральний розвиток дитини – одне з головних завдань виховання
школярів. Власне на таких засадах будується робота адміністрації школи та вчителів у
загальноосвітній школі № 23  м.  Львова.  Саме тому у школі значна увага приділяється
морально-етичному вихованні учнівської молоді.

З метою формування християнських цінностей та орієнтирів, морально-духовного та
превентивного виховання налагоджена співпраця з церквою Бл. Свмч. Миколая Чернецького.
Стало доброю традицією починати і закінчувати навчальний рік молитвою у даному храмі за
участю дітей, вчителів та батьків (Свято Першого дзвоника з посвятою ранців, Подячний
молебень). За участю вчителів школи, в храмі систематично проводяться відкриті уроки з
християнської етики, «Веселі канікули з Богом», фестиваль колядок «Коляда, коляда,
Україна молода!», гаївки.

У школі духівник храму о. Тихон Кульбака проводить години спілкування з учнями,
тренінги з ненасильницького спілкування серед учнів, вчителів, батьків.

Проводиться також квест-гра «Як козаки скарб шукали» на свято Покрови Пресвятої
Богородиці. Доброю традицією є проведення катехизації для дітей, приготування до першої
сповіді та причастя.  У перший вівторок кожного місця вчителі школи відвідують
реколекційну науку для освітян, яку проводить о. Володимир Груца. У школі щоденно за
системою оповіщення здійснюється молитва з наміренням на щодень. Взимку відбувається
Йорданське окроплення свяченою водою.

Учні брали активну участь в благодійних акціях: «Замість купівлі квітів – допоможи
військовим»,  «Святий Миколай допомагає бійцям АТО»  (співпраця з ГО «Рабів до раю не
пускають»); Фестивалю добра «Червоні носики».

З метою розвитку духовних цінностей проведено екскурсії до маєтку Святого
Миколая (с. Пістинь, Івано-Франківська обл., НПП «Гуцульщина»), Національного музею
ім. А. Шептицького, де учнями переглянуто виставку старовинних ікон під назвою «Коли
святі усміхаються», до Крехівського монастиря.

Для педагогів також організовуються поїздки до святих місць, а саме: участь у
Всеукраїнській прощі у с. Зарваниця на Тернопільщині; прикладання до святих мощей у
ц. святої Анни (м. Борислав Львівської області), проща у храм в с. Кохавино (смт. Гніздичів,
Жидачівського району Львівської області),  Маріїнський духовний центр,  на батьківщину
А.Шептицького в с. Прилбичі Яворівського району.

В рамках щорічної акції «16  днів проти насильства»  та проекту «Свобода від
насильства» представником МБФ «Українська фундація громадського здоров’я»
С. Нарольською проведено цикл тренінгів для учнів, вчителів, батьківської громади, під час
яких учасники мали змогу отримати вичерпну інформацію про те, що таке «насильство»,
види та шляхи запобігання прояву насильства у різних сферах життя.

Школа співпрацює з національною скаутською організацією України «ПЛАСТ» та
громадською організацією «Рабів до раю не пускають», з якою проведені спільні
волонтерські акції. Зокрема, збір коштів, речей та провіанту для воїн АТО.

На нашу думку, постійне самовдосконалення вчителів та залучення учнівської молоді
до спільних духовних заходів сприяє морально-етичному та духовному розвитку учнів,
розширює їх світогляд і формує вищі духовні цінності кожної окремої особистості, що має
важливе значення у становленні громадянина України.

1. Щербань П. Формування духовної культури особистості. // Рідна школа. – 1999. – № 7.
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Михасюк І.Р., Львівський національний
університет імені Івана Франка

ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В ЧАСІ ВОЄННОГО КОНФЛІКТУ
З РОСІЙСЬКИМ АГРЕСОРОМ

Революція гідності відкрила можливість вирішення суттєвих першочергових завдань
сьогодення. Але будь-яка революція, навіть найрадикальніша, не може трактуватися як
розрив історії1.

Економічна система в Україні, враховуючи збитки від російської агресії,
характеризується нестійким проміжним становищем між конкурентним порядком та
централізованою системою, коли регулювання економічними процесами здійснюється
владними економічними угрупуваннями. Слід погодитись з думкою про це, що конкуренція
за таких умов не може ефективно відігравати регулюючу функцію. Узгодження економічних
інтересів між окремими корпоративними угрупуваннями та їхніми окремими учасниками
відбувається, за висловом Ф.Гаєка, у рамках так званої «торгово-переговорної демократії».
Предметом домовленостей є ціни, податкові пільги, прямі бюджетні преференції, тарифні
зовнішньоекономічні бар’єри, сфери впливу і т.д. Таким чином відбувається пряме
втручання у функціонування ринків, про що більш детально висвітлюється в ряді
літературних джерел2.

У найскладніші часи для України – у  боротьбі за незалежність з нашим споконвічним
ворогом – Московією-Росією нинішня війна внесла радикальні зміни в наше життя, з надією
на нашу державу посилити співпрацю з цивілізованим світом в колективній обороні проти
російського агресора, який окупував частину території України з намірами подальшої
ескалації в Західну Європу.

Однак війна не дає нам підстав припинення реформ в країні, наукових пошуків.
Навпаки, сьогодні слід зміцнювати нашу економіку, збільшувати витрати на оборону, на весь
воєнно-промисловий комплекс (ВПК).

Оскільки Україна взяла на себе перший удар російського агресора,  Європа,  світ
допомагають нам, зокрема, кредитами для оборони і перемоги над ворогом.

При цьому ряд авторів вважає, що закономірним результатом зниження координуючої
дії конкуренції є зростання регулюючої ролі держави.  І,  як висновок:  або ми рухаємося до
конкурентного порядку або – до централізованої економіки. Третього, як при  цьому
вважається, не дано. Але де ж тоді держава, де регулювання на макрорівні? Бо, як відомо,
дерегулювання на макрорівні – це хаос і втрата державності, тим паче в екстремальних
умовах, за яких слід вести мову про зміцнення держави на основі позбавлення впливу
олігархічних угрупувань на функціонування державних органів, ведення конкуренції в
економічній, а не в політичній площині. Основним призначення держави стає встановлення
однакових для всіх правил ведення конкуренції. Тоді держава перетворюється на важливий
якісний чинник формування політики конкурентного порядку, насамперед, у підприємництві
державної власності, особливо у військово-промисловому комплексі.

В цих екстремальних умовах – в умовах війни з РФ, – Україні доцільно посилити роль
держави у справі регулювання національної економіки, відмовитись від ідеї “Ринок все
відрегулює”, “Невидима рука Адама Сміта”, (а сьогодні – й “невидимий кулак”). Все це світ
вже проходив як через економічну теорію, так і практику. Проте в екстремальних, в умовах
світової кризи, воєнних конфліктів від цієї ідеї відмовились навіть у найрозвинутіших
країнах і заговорили про необхідність державного регулювання ринку й втручання держави в

1 Гальчинський А. Соціалізм проти соціалізму. Дзеркало тижня, № 12 (208), 2015 р.
2 Магас В.М. Економічна система України як система корпоративного ринку//Проблеми формування та
реалізації конкурентної політики: Матеріали Ш міжнародної науково-практичної конференції 19-20 вересня
2013 року. – Львів: «АртДрук», 2013, с.140-141.
Мустафа Найом: Ринат Ахметов шантажирует государство (документ) 24 квітня 2015, 02:22
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економічні відносини. Звичайно, держава повинна послідовно позбавлятись функцій
регулювання та адміністрування у сферах, функціонування яких може бути забезпечено
ринковими механізмами або неурядовими інституціями. Держава повинна утримуватися від
будь-яких кроків та рішень, які обмежуватимуть права приватних власників. Проте в умовах
викривлення дій ринкових сил та механізмів, інших надзвичайних обставин, втручання
держави необхідне, а тим паче в умовах війни. Прикладом в цьому для України може
служити досвід регулювання економіки Ізраїлю,  який десятиріччями веде війну з сусідом-
агресором Палестиною.

В часі нинішньої неоголошеної війни Росії проти України держава для виконання
макрозавдань повинна посилювати використання інструментів регулювання, зокрема
принцип плановості та принцип стабільності функціонування економіки. Йдеться,
насамперед, про розроблення на державному рівні науково-обгрунтованих
середньотермінових та стратегічних прогнозів розвитку економіки, місця національної
економіки у світогосподарських зв’язках.

Глобалізація в умовах воєнних конфліктів виступає як конкуренція, в якої нема
визначених меж і твердих правил; навпаки, правила гри постійно змінюються. Тому слід
посилити регуляторну роль держави, регіонів і компаній у підвищенні
конкурентоспроможності вітчизняних підприємств. Дії урядових структур повинні бути
спрямовані передусім на підтримку закордонних операцій своїх транснаціональних
компаній, просування вітчизняних товарів на ринки інших країн, а також на захист
внутрішнього ринку через жорсткі вимоги до якості, екологічності, зведення до мінімуму
торговельних відносин з країною-агресором – Російською Федерацією.

Війни ставлять перед урядами країн необхідність враховувати сучасне розширення
горизонту та багатовекторності конкуренції, що змінює класичні уявлення про конкуруючі
підприємства як про такі,  які мають схожість з точки зору споживачів,  до появи
нетрадиційних конкурентів, нав’язаних екстремальними умовами. В цих  умовах чинник
воєнних конфліктів набув першорядного значення і жодний уряд жодної країни не може не
враховувати його. Вже сьогодні глобалізація сягнула тієї точки, коли уряди неспроможні
чинити опір швидким коливанням міжнародних потоків самостійно. Втручання і
регулювальна функція міжнародних організацій набуває в умовах такої глобалізації
вирішального значення.

Одним із наслідків глобалізації може стати деяке послаблення ролі національної
держави. Адже багато параметрів і напрямів розвитку задані ззовні, зі світового
співтовариства, що слід враховувати в планах держави.

До цього ж в глобальних масштабах відбувається підпорядкування держави і влади
могутнім корпораціям та їх власникам. А економічна безпека країни суперечить вимогам до
національних урядів запроваджувати дерегуляцію ринків. Це означає не що інше, як вимогу
передати реальну економічну владу держави глобальному капіталу.
Перемоги держави на фронті необхідно посилити перемогами в реформуванні в економіці.
Адже це є необхідною умовою перемоги України в війні з Росією.

Визначення вектору руху в бік європейського ринку,  стандартів і цінностей дало
змогу Україні здійснювати прорив у сфері реформування національного законодавства, щоб
переорієнтуватися на ринок Європейського Союзу.  Все це вимагає від український
бізнесменів, виробників вирішити питання припинення торговельних відносин з агресором –
Російською Федерацією, які дісталися нам у спадок від Радянського Союзу. Сьогодні перед
українським бізнесом стоїть завдання виходу на сформований європейський ринок, що
вимагає спеціальних знань, які б дозволили конкурентно торгувати і поступово завоювати
європейський ринок.

Перед Урядом України в час війни повстає першочергове питання про посилення
державного регулювання економіки в бік зміцнення військово-промислового комплексу з
одночасним дерегулюванням розвитку на підприємствах оборонного сектору. Це крім
іншого посилює мотивацію бізнесу військової продукції до зростання, дасть змогу
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долучитися підприємствам, що виготовляють продукцію подвійного призначення до
Державної програми розвитку озброєння і військової техніки.

Мних О.Б., Гречин Б.Д., Національний університет
«Львівська політехніка»,
Брицький Р.М., Національний авіаційний
університет

СУЧАСНІ ВИКЛИКИ МЕНЕДЖМЕНТУ В УМОВАХ ГЛИБОКОЇ
ФІНАНСОВОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ КРИЗИ  В УКРАЇНІ   ТА НЕОБХІДНІСТЬ

ПІДВИЩЕННЯ ЦІННОСТІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ І РЕСУРСУ ЧАСУ

Глобалізація українського бізнесу через  проникнення фінансових інструментів  та
інформаційних технологій у всі сфери  економіки розширює поле дії правових відносин
щодо об’єктів інтелектуальної власності. Інтелектуальна власність – це лише частина
нематеріальних активів підприємства (НМА), яка отримала юридичний захист, тому істотне
значення у забезпеченні економічного зростання кожного господарюючого суб’єкта  і
національного багатства України відіграватиме процес трансформації тих нематеріальних
активів (НМА) в об’єкти інтелектуальної власності. Це визначає необхідність виявлення в
першу чергу тих проблем,  які пов’язані із розвитком інтелектуального капіталу (ІК)   і
постановкою потенційних НМА на баланс підприємства, що, відповідно,  вимагає
виокремлення ідентифікованих та неідентифікованих НМА (невіддільних від підприємства
активів) та їх адекватної ринкової оцінки.

Рівень капіталізації бізнесу і подальші можливості розгортання його діяльності
залежатимуть   від справедливого  оцінювання об’єктів інтелектуальної власності, якими
володіє підприємство. Зростаюча інфляція в країні, спадаюча ліквідність активів через
проблемну дебіторську заборгованість є відображенням  тої ситуації, коли клієнтські
контракти  і трудові договори , як різновид споживчого капіталу в структурі
інтелектуального капіталу,  не відносяться до НМА і поза сферою правових відносин і
захисту інтелектуальної власності опинилися важливі інструменти   партнерського
інноваційного маркетингу, без використання яких неможливо забезпечити цільову
орієнтацію розвитку суспільних виробничих відносин і наповнити їх новим якісним змістом
при посиленні процесів європейської інтеграції після  входження України в зону вільної
торгівлі з країнами ЄС з 1 січня 2016 року. В умовах неефективної державної промислової
політики та наростаючих конфліктів інтересів державного і приватного капіталу
збільшуються розриви в часі життєвих  циклів виробників і клієнтів, поглиблюється
соціальна та екологічна криза,  істотно погіршується  фінансова база для інвестування
розвитку галузей,  знижуються конкурентні позиції   українських підприємств і
призупиняються раніше розпочаті інноваційні програми. Неодноразово припинялося
приймання заявок на деклараційні патенти на винаходи, через що  українським
винахідникам,  яким вірили на слово,  доводилося під власну відповідальність оформлювати
свої розробки. Тому формування національної інноваційної системи   необхідно розглядати
через призму інтересів різних господарюючих суб’єктів, де важливу роль повинні
відігравати  не тільки відносини між людьми і речами, але й правова структура бізнесу,
контроль зі сторони держави за процесами корпоратизації, приватизації та  соціологізації та
екологізації.

Через недосконалу статистичну звітність, а саме, відсутність структуризації за
рівнями технологічних укладів ( нині така система  діє  за видами економічної діяльності –
КВЕД),  а також подібної структуризації в інноваційних центрах для визначення пільг щодо
диференційованого оподаткування прибутку,  неможливо, на наш погляд,  провести
критичний аналіз відхилень досягнутих показників у напрямку оцінювання реального стану
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забезпечення комплексних галузевих програм з енергозаощадження, екологізації тощо, і
різних стадій формування інтелектуального капіталу в мережевій економіці. Ще у  2006р.
НАН України прийняла концепцію розвитку сегменту грід-систем –складової  галузі
електронної комп’ютерної мережі, де було задіяно 592 процесори, які могли обробляти 54
терабайти інформації, що в 1,5 рази перевищувало на той час  потужності російського грід-
сегменту, проте через  недооцінювання державою стратегічної ролі ІТ- технологій , зокрема,
з точки зору формування економічної та національної безпеки , було пригальмовано
розвиток грід-систем в Україні. Негативні соціальні та економічні наслідки такої
недалекоглядної державної політики в нашій країні в сфері інформатизації економіки
проявилися в 2014-16рр. в періоди загострення військового конфлікту з РФ. Тому виявлення
нових сфер спільних інтересів, як передумови  налагодження довготривалих прямих і
зворотних зв’язків з партнерами та інвесторами, повинно базуватися на національній ідеї
формування економічної безпеки, на ідентифікації стратегічної цільової групи споживачів
на вітчизняних та закордонних ринках і  нових цінностей українського суспільства.

Посилення міжнародної конкуренції істотно підвищує цінність часу в системі
управління економікою,  як важливого ресурсу, який, за умови високої  ефективності
інтегрованого менеджменту на макро-і мікрорівнях, трансформується у вагомий актив як
тривалу конкурентну перевагу.  Логічно вважати ,  що  модель часу,   як певний період
кристалізації вартості взагалі й і об’єктів  інтелектуальної вартості , зокрема,  може
виступати як  ефективний практичний інструмент вдосконалення управлінського обліку,
здійснення контролю за виробничо-господарськими, ринковими і фінансово-інвестиційними
ситуаціями в напрямку зростання доданої вартості, як важливого макроекомічного показника
національного багатства. Аналіз самого поняття часу і  зосередження уваги на його
“ресурсній функції”  ,  тобто  на тій обставині,  що власне час несе нову інформацію і нову
якість (  позитивного чи негативного характеру)  ,  може  виступати основою для вирішення
деяких суперечностей ( наприклад,  „нова економіка” – „стара економіка”, легальний і
нелегальний бізнес,   реальний і фіктивний капітал).  Штучне завищення територіального
чинника, як ресурсу розвитку економічних систем, зокрема, відомчий підхід до управління
розвитком інноваційних процесів в регіонах України,  утруднюватиме координацію науково-
дослідних робіт на міжгалузевому рівні і не дозволить  задіяти інтелектуальний потенціал
регіонів.

В Україні  при високій поляризації регіональних економік і суспільства посилюється
глобальна інтелектуальна конкуренція, загострюється конфлікт мотиваційних інтересів
домінуючих бізнес-структур та „ординарних” учасників ринкових відносин як в сфері
виробництва, так і споживання, що вимагає зміни філософії управління не тільки вартістю, але
й  цінністю.  Вітчизняна статистика не викликає довіру в закордонних і вітчизняних інвесторів і
свідчить про значні приховані затрати праці , в тому числі й інтелектуальної. Тому проблему
формування національного багатства України необхідно розглядати в контексті створення
передумов для підвищення якості життя працівників - потенційних споживачів і  носіїв
інноваційних ідей,  та для їх мотивації.   Це актуалізує проблему реалізації в практиці
господарювання принципів  обмеженості та гарантованого результату в підприємницькій
діяльності, зумовленими необхідністю впровадження  соціально-технологічних та екологічних
стандартів. Відповідно, в якісно іншій площині необхідно розглядати так звані показники-
стимулятори і показники-дестимулятори при високій поляризації суспільства (відношення 20%
найбагатших до 20% найбідніших в Україні складає близько 40:1,    а  в країнах з розвиненою
ринковою економікою критичним вважається  показник 10:1), а також при  зростанні
неформальної економіки.

Розгортання бізнесу на закордонних ринках через розкручування брендингу товарів
«бізнес-бізнес» (В2В) і використання «політичного капіталу» олігархів , як особливої торгової
марки  для створення престижу підприємства та організації мережевого маркетингу,  змінює
взаємовідносини «держава-інвестор-виробник-посередник-споживач» і ускладнює дослідження
цінності інтелектуального капіталу в діловому бізнесі і в суспільстві.   Нові виклики
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менеджменту та маркетингу при стабільно низькій конкурентоспроможності країни ставлять
господарюючі нині структури перед необхідністю ідентифікації нових джерел і чинників
створення вартості коротко- і довготривалого характеру, адже  принципово змінюється
співвідношення зовнішніх і внутрішніх витрат при нових   глобальних цінових тенденціях на
ринках енергоресурсів, при появі нових джерел екологічних загроз.

Практика засвідчує про недосконалість діючого механізму стимулювання розвитку
інноваційної ризикованої діяльності та інституційних  важелів регулювання розвитку
інтелектуального капітал , похідними від яких є низький  попит на інтелектуальні ресурси та їх
недооцінювання в активах підприємств, недостатній попит на кошти венчурних фондів, тому
впровадження  стратегій технологічного прориву, задекларованих урядом, є малоймовірним у
найближчій перспективі.

Відсутність в Україні закону про акціонерні товариства  (аж до 17 вересня 2008р.) і
неефективний правовий механізм захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності породили
сприятливе середовище для нагромадження спекулятивного капіталу, вимивання активів і
штучного створення підприємств-банкрутів.  В  ситуації недостатнього контролю за діяльністю
топ-менеджерів і досі проходить інтенсивне споживання вартості через виведення активів  з
підприємства, спрацьовують стимули зниження їх ефективності.  Подібні проблеми є особливо
гострими для АТ, в яких  частина боргів знаходиться у власності банків державної власності.
Такі банки мають високу зацікавленість в кредитному обслуговуванні структур, наближених до
владних політико-економічних структур. В такій ситуації власники компаній мають подвійний
стимул: по-перше, не визнавати збитків,  як результату банкрутства; по-друге,   збереження
політичних зв’язків, як важливого споживчого капіталу.

Варто зауважити, що окремі холдингові структури, як «своєрідні ядра» експорту
металопродукції, замикають технологічні ланцюги, створюючи ринкове середовище зі всіма
складовими ринкової інфраструктури, включаючи локальний медіа-ринок та нагромаджуючи
мультиплікативний ефект від  трансфертного ціноутворення і переливання грошових потоків
між окремими структурами  для вигідної зміни  об’єктів оподаткування та сфер їх діяльності.
Тому активізація інновацій на товарних ринках і трансфер технологій в конкурентному
середовищі  визначає потребу володіння засобами ринкового аналізу чинників політико-
правового середовища.

Особливо актуальною залишається  проблема щодо спекулятивного використання
сучасних фінансових інструментів, що дезорієнтують інвесторів при виборі об’єктів
інвестування.    Зазначимо,  що  відношення Р/Е (ціни акцій до прибутку )   восени 2008р.
складало близько 20, а в Росії, Польщі та ін. країнах – лише 10-15, тобто фондовий ринок і
Україні був значно переоцінений.  Такі ситуації актуалізують дослідження циклічних
випереджувальних показників для прогнозування кон’юнктурних та соціально-економічних
змін в економіці.

Вирішення вищезазначених проблем в умовах глибокої системної кризи в країні
підвищуватиме практичний інтерес до таких інтелектуальних продуктів як: організація моделі
економічної безпеки на макро- і  мікрорівнях, освоєння сучасних методик проведення
маркетингових досліджень інституціонального і конкурентного середовища, розроблення
маркетингової інформаційної системи, формування дієвих  моделей управління
взаємовідносинами  із клієнтами та інвесторами, а також стратегій   управління вартістю
підприємств та важелями формування його безпеки. Особливо важливим є вивчення поведінки
держави як агента ринку, зокрема: державної структурної політики, яка  впливає на: економічну
безпеку, ризикованість бізнесу, швидкість і вибір способу передачі-купівлі технологій шляхом
впливу на процентні ставки і умови доступу до іноземної валюти; підтримання окремих
економічних агентів в їх прагненні до максимізації індивідуальної користі через використання
контрольованих ними ресурсів; вимушену зміну  моделей поведінки господарюючих суб’єктів
через створення для них штучно завищених витрат, які неможливо компенсувати в разі відмови
від умов підпорядкування владним структурам; зміну умов перетворення ресурсів (включаючи
потенціал людини) у матеріальні, інтелектуальні та духовні блага.  Здійснення позитивних
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структурно-функціональних реформ неможливе без побудови якісно нової системи
регулювання  конкуренції , і відповідного правового механізму.

Мойсеєнко І.П., Львівський державний
університет внутрішніх справ

ДОВІРА ЯК ФАКТОР ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Усвідомлення значимості інституційних чинників у розвитку національної економіки
та розробки шляхів антикризового управління можливе лише за умов розвитку демократії,
національної самосвідомості, економічної культури та довіри населення до суспільних
інститутів. Як відомо добробут країни та її здатність до розвитку визначається однією
універсальною культурною характеристикою – властивим її суспільству рівнем довіри [1].

Довіра не може існувати лише як система норм та правил, для її відтворення необхідні
певні інститути. Вона свідчить про потенційну готовність суб’єктів господарювання до
взаємодії та готовність до залучення у спільні справи. Довіра базується на
самоідентифікації суб’єкта господарювання з певною “моральною спільнотою”, до всіх
членів якої він відчуває довіру, вважаючи, що вони поводитимуться у загальноприйнятий
спосіб. Довірчі відносини впливають на формування  таких економічних ефектів: узгодження
інтересів господарських партнерів; заохочення до співпраці; зниження інвестиційних
ризиків, особливо в довгострокових проектах;  скорочення трансакційних витрат.

Підвищення рівня довіри в економіці досягається шляхом: 1) розробки владними
інститутами господарського законодавства та контролю за його дотриманням; 2) підвищення
суспільної моралі, культури ділових відносин; 3) використання таких організаційно-
правових форм діяльності, що зменшують невизначеність та ризики.

Взаємодія, яка ґрунтується на неофіційних нормах, залишається важливою складовою
сучасних економік,  більш того –  її роль стає ще значущішою,  оскільки ускладнюється
природа економічної діяльності та технологій. Через значну вартість багатьох послуг
контроль за їх наданням доцільніше здійснювати шляхом застосування професійних
стандартів, а не формальних механізмів. До того ж формальний обмін інтелектуальними
технологіями в межах діяльності економічних суб’єктів призводить до значних витрат.
Фактором їх зменшення дедалі частіше виступає підвищення ролі довіри в неформальних
відносинах. Довіра сприяє полегшенню передачі інформації, зниженню витрат на контроль,
формування  та використання ринкових і струкурних складових інтелектуального капіталу.

На макрорівні найважливішим елементом механізму державного управління
розвитком в Україні є відновлення довіри з боку громадян та суб’єктів господарювання до
державних та фінансових інститутів. Довіру до інститутів держави в суспільній науці
називають інституціональною довірою, зміст якої розкривається через виконання нею
наступних функцій: адаптаційної, комунікативної, розвиваючої, функції пізнання та
самовдосконалення особистості. В умовах кризи єдиним дієздатним інститутом,
спроможним мобілізувати зусилля всього суспільства, виступає держава. Синергетичний
ефект недовіри дезорганізує суспільство в цілому, що призводить до архаїчності в організації
та управлінні національною економікою, а значить, суттєвим чином знижує її потенційну
можливість до самовідтворення та розвитку.

З іншого боку довіра як форми соціально-економічних відносин на різних рівнях
взаємодії (особливо в економіці, бізнесі) сприяє встановленню балансу між економічними і
соціальними цілями, між індивідуальними і суспільними інтересами. Все більшого значення
набувають етичні сторони суспільних відносин і бізнесу — порядність, надійність, соціальна
відповідальність тощо, тобто такі поняття, які характеризують довіру.
Поняття “довіра”, вивчаючи форми прояву соціального капіталу, вводить до наукового обігу
П. Бурдьє. Воно сприяє виникненню економічної вигоди, оскільки соціальний капітал – “це
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кредит,  але тільки в найширшому розумінні цього слова,  тобто свого роду аванс,  завдаток,
позика, які одна тільки віра усієї групи може надати тому, хто дає їй матеріально-символічні
гарантії” [2, с. 234]. Індикаторами суспільного соціального капіталу є міжособистісна довіра,
членство в суспільних об'єднаннях і соціальні норми. У даному випадку довіра виступає
одночасно як ресурс (джерело) і позитивний результат соціальної активності.

Довіра – це наявне у членів спільноти очікування того, що інші її члени будуть вести
себе  передбачувано, чесно у відповідності до загальних норм. Деякі з цих норм відносяться
до сфери “фундаментальних цінностей” (наприклад, справедливості), інші відносяться до
соціальної сфери – такі як професійні стандарти і корпоративні кодекси поведінки. Завдяки
довірі зростає економічна ефективність суспільства, полегшується координованість дій,
стимулюється розвиток кооперації та взаємодії.

Дослідження іноземних вчених засвідчили, що високий рівень довіри й участь
населення у громадських організаціях сприяє у довгостроковій перспективі підвищенню
якості життя й економічному зростанню завдяки збереженню добрих традицій, полегшенню
передачі інформації, зниженню витрат на примус та контроль.

Довіра як економічний інститут – це специфічні обмеження і переваги формального і
неформального характеру, що забезпечують взаємодію господарських агентів на основі
методологічного принципу – “довіра – зобов'язання без санкцій”.

Спільні для партнерів цінності і норми та спільна довіра ведуть до позитивної
взаємодії. Однак макро і мікрорівневі інституції зазнають невдачі в координації коли вони
керуються різними нормами і цінностями, що зменшує обопільну довіру й співпрацю.

Наявність довіри у суспільстві сприяє зростанню окремих структур так і створенню
мереж дрібних компаній. Довіра дозволяє швидше опановувати нові організаційні форми,
потреба в яких виникає з розвитком технологій і ринків. Нестача, напроти, сповільнює
трансформаційні чи реформаційні процеси.

Як економічний фактор довіра є необхідною умовою росту на всіх рівня економіки.
Бізнес структури, де панує довіра, здатні організовувати трудові відносини в

гнучкому режимі і колективістських принципах, з використанням можливостей  делегування
відповідальності. І навпаки, суспільство, де панує недовіра, повинне огородити робоче місце
кожного парканом бюрократичних правил. При цьому людина, зазвичай, здатна більш
повноцінно працювати і отримувати від цього задоволення,  якщо на роботі до нього
ставляться як до того, хто самостійно і добровільно робить свій внесок у загальну справу, а
не як до "гвинтика"  у величезному виробничому механізмі,  мета і задачі якого його не
стосуються. Система “полегшуваного виробництва”, яка вперше з'явилась на заводах
компанії “Toyota” стала певною впорядкованою версією колективістські організованого
робочого місця, викликала стрімкий ріст ефективності праці, показала, що колективізм і
ефективність цілком сумісні [3]. Таким чином, в цих випадках довіра розглядається як
елемент організаційною культури та ділової етики з одного боку, а з іншого як стимулятор
економічного розвитку.

Стан довірчих відносин, як на мікро- так і на макрорівнях обумовлений станом
використання людського та інтелектуального капіталів. Високоінтелектуальне суспільство з
високим рівнем освіти і культури схильне більш повно сприймати і реалізувати у поведінці
людей загальнолюдські цінності такі як довіра, взаємоповага, взаємодопомога, співчуття
тощо. Саме такі якісні характеристики людей у суспільстві на всіх його рівнях сприяють
формуванню досконалих суспільних, управлінських та економічних відносин.

 Інститут соціології НАН України здійснює  соціологічний моніторинг різних
соціальних феноменів і явищ, що впливають на формування довіри в суспільстві. За даними
цих досліджень історичні події останніх двадцяти років, що мали у своїй основі часто
інституційну і суспільну нестабільність, зумовлену економічними, політичними й
соціальними трансформаціями, справили відчутний вплив на рівень довіри в українському
суспільстві. Для економічного розвитку, для зміни характеру суспільного та економічного
життя і поведінки людей, а також системи управління важливо оцінити як змінилася
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особистісна довіра в Україні за роки трансформації. Згідно досліджень, виконаних
міжнародним проектом WVS (Усесвітнє дослідження цінностей), динаміка питомої ваги
українців, які вважають, що “більшості людей можна довіряти”, характеризується як
негативна – від 28,8% (1995–1998) до 24,5% (2005–2008).

  Згідно з моніторингом Інституту соціології НАН України, 1992 року рівень
міжособистісної довіри в українському суспільстві становив 42,8%7.  Потім він знизився до
32,4% (1999), але 2004 року, оскільки населення було налаштоване на позитивні зміни,
пов'язані з виборами президента, цей показник підвищився до 39,6%. Після цього знову
почав падати. З 1999-го по 2004 рік в Україні міжособистісна довіра мала тенденцію до
посилення, й пов'язувати це треба передусім із політичною стабільністю того часу та
позитивними змінами в економіці. При цьому домінували політичні процеси, бо економічне
зростання тривало й після 2004 року, але політична криза в країні, що почалася цього самого
року і не завершилася до кінця 2009-го, впливала на ступінь довіри. Політичні процеси
впливають на психоемоційне ставлення людей одне до одного.  Не випадково в періоди
глибоких суспільних змін можливі глибокі міжособистісні конфлікти, бо втрачається довіра.

В умовах суспільних трансформацій важливою є інституційна довіра – до державних
інститутів (президент, парламент, уряд, силові та регіональні органи влади), неурядових та
політичних організацій тощо. За нинішніх умов високий рівень довіри до церкви цей
інститут може відіграти консолідуючу роль у розвитку державності, подоланні роз'єднаності
та конфліктності в суспільстві. Проте конфліктність між конфесіями в Україні не дозволяє це
реалізувати сповна.

Що стосується засобів масової інформації, то кількість тих, хто вірить ЗМІ, зросла з
19,9% (1994) до 30,7% (2010). Та оскільки вони зазвичай контрольовані власниками й не
завжди є об'єктивними, їхня роль у підвищенні довіри між людьми в Україні не може бути
вирішальною. Результати досліджень рівня довіри населення до політичних інститутів,
таких, як партії та профспілки, які належать до неурядових інститутів, свідчать, що загальна
тенденція така: партіям не вірили 2010-го – 60,4% населення,  а профспілкам не довіряли
2010 року 43,5%. Повністю або частково цього самого року партіям довіряли 7,7%
населення, а профспілкам – 15,8%. Низький рівень довіри до партій пояснюється тим, що
ідеологічна складова діяльності партій в незалежній Україні практично відсутня. Політична
мотивація визначається метою отримання доступу до влади, державних коштів і майна.

Органи законодавчої та виконавчої влади в українському соціумі довірою не
користуються: не вірять зовсім і переважно Верховній Раді України станом на 2010 рік 60,4%
населення. 1995 року Президентові не вірили зовсім або переважно 23%, 2010-го – вже
32,9%. Уряду 1995 року не вірили 49,5%, а 2010-го – 43,5%. Аналіз співвідношення недовіри
й довіри до центральних і місцевих органів влади, судів та правоохоронних органів свідчить,
що і на регіональному, і на центральному рівнях існує значний відрив влади від народу. Це
відчуження сформоване внаслідок корумпованості та непрофесіоналізму, а також прагнення
до поєднання сили влади і сили капіталу.

1.  Фукуяма Ф. Що таке соціальний капітал? / Ф. Фукуяма // День. – 2006. –  № 177.
2. Бурдье П. Социальное пространство и генезис запасов / П. Бурдье // Социология политики. — М., 1993.

— 234с.
3. Мішин Ю. Р.  Довіра в структурі соціальної взаємодії/Ю. Р. Мішин // Економіка та держава.- №1,

2015.- С. 47 – 50.
4. Геєць В.Розвиток соціального капіталу – найбільше багатство у світі Електронний ресурс. Режим

доступу http://www.viche.info/journal/2359/

http://www.viche.info/journal/2359/
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Молнар Н., Національний університет
 «Львівська політехніка»

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КОПІНГ-СТРАТЕГІЙ

Умови, в яких протікає життя сучасної людини, часто по праву називають
екстремальними і стимулюючими розвиток стресу.  Це пов'язано з багатьма факторами і
загрозами, в тому числі політичними, інформаційними, соціально-економічними,
екологічними, природними. Для опанування стресових ситуацій, людина протягом свого
життя виробляє так звані копінг-стратегії,  тобто систему цілеспрямованої поведінки для
свідомого оволодіння ситуацією аби зменшити шкідливий  вплив стресу на організм.

Як вже було зазначено, ситуація загрози життю в сучасному світі стає звичним
атрибутом «мирного життя». Це пов'язано в першу чергу з підвищенням загрози фізичного та
іншого насильства, терористичних актів, техногенних та екологічних катастроф. Тим більше
ця проблема актуальна для підлітків, чиї адаптаційні ресурси вважаються в цьому віці ще
дещо зниженими.

На розвиток особистості підлітка впливають багато чинників, які або сприяють або,
навпаки, заважають розкриттю його потенційних можливостей. Неодмінною умовою
успішної самореалізації молодої людини є віра в себе,  свою компетентність,  у можливість
впоратися зі складними завданнями та труднощами. Мовою наукової психології все це
дістало відображення у понятті «самоефективність», яке ввів канадський психолог
українського походження Альберт Бандура. На думку вченого, рівень самоефективності не є
сталим показником і залежить від багатьох факторів,  які можуть мати сприятливий або
негативний вплив.

У психологічній літературі використовується низка термінів: копінг, копінгові дії,
копінг-стратегії, копінгові стилі, копінг-поведінка, за допомогою яких визначають
індивідуальну адаптаційну реакцію людини до складної життєвої ситуації [1]. Під складною
життєвою ситуацією більшість дослідників розуміють ситуацію, що об'єктивно порушує
нормальну життєдіяльність особистості і є важкою для її самостійного вирішення.

Природно, що успіх у розв'язанні такої ситуації залежить передусім від самої людини.
Якщо вона не володіє цим видом поведінки, можливе настання несприятливих наслідків для
її діяльності, здоров'я і благополуччя. Не випадково досліджувати копінг або подолання (у
термінології Л. І. Анциферової) першими почали клінічні психологи (Н.Хаан, Р. Лазарус,
С.Фолкман, К. Олдвін та ін), в тому числі і в Росії (Н. Сирота, В. Ялтонський, І. Нікольська,
Р. Грановська).

Сучасний підхід до вивчення копінг-поведінки враховує наступні положення:
1) людині характерний інстинкт подолання (Е.Фромм, 1992), однією з форм якого

виступає пошукова активність (Аршавський, Ротенберг, 1976);
2) на вибір способів подолання впливають індивідуально-психологічні особливості:

темперамент, рівень тривожності, тип мислення, особливості локус контролю, спрямованість
характеру, установки, переживання, досвід тощо. Згідно даного положення, ті складні
ситуації, що виникають на життєвому шляху людини, будуть мати не тільки зовнішні
(середовищні), але й внутрішні (особистісні) передумови;

3) стратегії копінг-поведінки у складних ситуаціях будуть залежати від рівня
самоактуалізації особистості – чим вищий рівень розвитку особистості людини, тим
успішніше вона вирішує труднощі.

Роботи, присвячені вивченню копінг-поведінки, з'явилися у зарубіжній психології у
другій половині XX  століття.  Поняття "копінг"  походить від англійського "cope"
(переборювати). Німецькі вчені Х. Вебер, Г. Хайнес, описуючи копінг-поведінку,
використовували термін "bewaltigung" (подолання). Копінг – індивідуальний спосіб взаємодії
з ситуацією у відповідності з її особистісною логікою, значимістю в житті людини та її
психологічними можливостями.  Копінг реалізується на базі копінг- ресурсів за допомогою
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копінг-стратегій. Копінг-ресурси – це набір характеристик особистості та соціального
середовища, що дозволяють здійснювати оптимальну адаптацію до стресових ситуацій.
Копінг-стратегії (стилі подолання) – актуальні відповіді особистості на загрозу. Стиль
копінг- поведінки є досить стійкою особистісною характеристикою (подібною до
когнітивного стилю), активне становлення якої припадає на підлітковий вік.

Вперше термін "копінг" з'явився у психологічній літературі у 1962 році при
дослідженні Л. Мерфі способів подолання дітьми потреб, що висуваються кризами розвитку.
Він зазначав, що способи подолання пов’язані з активними зусиллями особистості,
спрямованими на подолання складної ситуації. У межах когнітивного підходу він дає
визначення копінгу – це "деяка спроба створити нову ситуацію: або загрозливу, або
небезпечну, або радісну". Отже, виходячи із цього твердження, термін "копінг" визначає
прагнення індивіда вирішити певну проблему.

Дані теоретичних та експериментальних досліджень вказують на те, що для
подолання стресу особистість використовує власні стратегії (копінг- стратегії) на основі
наявного у неї досвіду та психологічних резервів (копінг- ресурсів). Тому копінг-поведінку
розглядають як результат взаємодії копінг-стратегій та копінг-ресурсів. Відсутність або
послаблення психоемоційних копінг-ресурсів призводить, зокрема, до синдрому хронічної
втоми та емоційного вигорання, а також до психосоматичних захворювань. Саме тому
необхідно вивчати копінг-ресурси особистості та їх вплив на здоров'я.

Психоемоційні копінг-ресурси складаються в першу чергу, з вміння адекватно
виражати свої емоції і почуття та розуміти їх прояв у інших людей.  У медичній психології
відоме таке психологічне явище,  як алекситимія,  при якому людина відчуває труднощі при
позначенні і розумінні власних і чужих почуттів, що ускладнює процес спілкування.

   Отже,  під  копінг-стратегіями  ми  розуміємозасоби  управління стресовим
фактором,   яке  використовує  особистість  для  відповіді  на сприйняту  нею  загрозу.
Поняття  об'єднує  емоційні,  когнітивні  та поведінкові  стратегії,  які  використовує  людина
для  того,  щоб  подолат вимоги  сьогодення.  Єдина  концепція  копінг-поведінки  відсутня,
що  свідченням  складності  вивчення  поведінки  людини  у  складних  життєви ситуаціях.

1. Анцыферова Л.И. Личность в трудных жизненных условиях: переосмысливание, преобразование ситуации
и психологическая защита //Психологический журнал. – 1994. – 17 с.

2. Анцыферова Л.И. Психология повседневности: жизненный мир личности и "техники" ее бытия //
Психологический журнал. –1993.- 196 с. Психология совладающего поведения: материалы II Междунар.
науч.-практ. конф., Кострома, 23–25 сент. 2010 г

3. Анцыферова Л.И.  Личность в трудных жизненных условиях: переосмысливание, преобразование ситуации
и психологическая защита//Психологический журнал. – 1994. –17с.

4. Бандура А. Теория социального научения. – СПб.: Евразия, 2000. – 320с.
5. Басалаева Н.В. Проблема смысла в контексте деятельностного подхода //"Психологические проблемы

смысла жизни»  - 2007 - 28 с.   12.
6. Березуцький В.В., Бондаренко Т.С., Василенко Г.Г. та ін.. "Основи охорони праці". Навчальний посібник. 2-

ге видання, перероб. і доп. – К.: 2007. - 480 с.
7. Бодров В.А., Обознов А.А. Система психической регуляции стессоустойчивости человека-оператора

//Психологичекий журнал. – 2000. –36с.

Моргун В.Ф., Полтавський національний
педагогічний університет імені В.Г. Короленка

ПСИХОЛОГІЯ  ДОВІРИ  ЯК  ЗАПОРУКИ  УСПІХУ,
або  ПАРАДОКСИ  ДИСКРЕДИТАЦІЇ
  ПЕДАГОГІКИ  А.С. МАКАРЕНКА

Феномен, здавалося б, ще донедавна переважно інтимно-психологічних почуттів
довіри-недовіри між двома людьми сьогодні загострився і розрісся до масштабів довіри-
недовіри між інститутами влади і громадянським суспільством (приклад Майдану як
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гострого вияву недовіри владі), між державами (у наслідок, наприклад, неоголошеної війни
Росії довіра до неї впала,  а до колись так званого «агресивного блоку НАТО» зросла),  між
етносами і великими групами людей (проблема біженців зі Сходу в Європі) тощо.

Водночас, у багатьох психологічних словниках це поняття відсутнє. В.П. Зінченко у
«Великому психологічному словнику» приєднується до того розуміння Брокгауза і Ефрона,
що довіра –  це «психічний стан,  в силу якого ми покладаємося на яку-небудь думку, що
здається нам авторитетною, і тому відмовляємося від самостійного дослідження питання, яке
може бути нами дослідженим» [2, с. 144-145].

А.Б. Купрейченко, С.П. Табхарова, аналізуючи онтогенетичні передумови довіри,
стверджують,  що згідно з Е.  Еріксоном базальна довіра (відчуття єдності,  тотожності з
матір`ю)  –  це те,  що дано від народжения.  На думку Б.Ф.  Поршнєва,  слід зробити
припущення, що воно первинніше, ніж відчуття незалежності. Відділення від матері і
одночасне входження у світ (відкритість йому) порушує звичний комфорт немовляти в
утробі матері, викликає ряд неприємних відчуттів, які і формують e кінцевому підсумку
почуття фізичних кордонів з матір'ю і навколишнім світом [5].

Це поєднання відкритості світу і закритості від ньогоі є справжня незалежність,
автономність,  тобто саме те новоутворення,  яке формується на першій стадії
психосоціального розвитку особистості, назване Е. Еріксоном «наріжним каменем
життєздатності особистості». Автономність людини, в числі інших елементів, включає
усвідомлення ним кордонів власного Я, свого психологічного простору і кордонів
навколишнього світу. Побоювання, пов'язані з вторгненням оточуючих людей в ці межі, а
також порушенням суб'єктом кордонів навколишнього світу і інших людей, є основою
недовіри. Підставою довіри виступають очікування користі (доброго і справедливого
ставлення) від тих, кому особистість відкриває кордони власного психологічного простору,
або тих,  в чиї кордони вона проникає сама.  Основні функції довіри –  пізнання,  обмін і
забезпечення взаємодії суб'єкта зі світом. Основна функція недовіри – самозбереження і
відокремлення [5].

У класичних «Началах соціальної теорії» Джеймс Колеман пропонує наступне
чотирьох-часткове визначення довіри [1]:

· Установлення довіри дозволяє дії, котрі в інших умовах є неможливі (тобто довіра
дозволяє дії в умовах недостатньої інформації про ситуацію та шляхи виходу з неї).

· У випадку,  коли ми маємо особу,  наділену довірою (довірун/trustee)  і вона є варта
довіри, тоді довірнику (trustor) буде краще, коли довіруну довіряють. Навпаки, коли
(довірун/trustee) є не вартий довір'я, тоді довірнику (trustor) буде гірше, коли довіруну
довіряють (це є ремінісценсія класичної дилеми в'язня).

· Довіра є дія,  що включає довільну (волюнтаристську)  передачу ресурсів (фізичних,
фінансових, інтелектуальних, чи тимчасових інших) від довірника (trustor/truster/settler) до
довіруна (trustee).

· Існує певна затримка між процесами надання довіри та довірчою поведінкою.
В.П. Зінченко у статті «Довіра» справедливо зазначив: «Психологічна культура довіри

найміцнішим чином пов`язана з культурою особистості та міжособистісних стосунків.
Одним із головних критеріїв особистості (поруч із її свободою) є флюїди довіри, що
надходять від неї. Довіру в якомусь сенсі можна вважати синонімом особистості» [3, с. 145].

А.Б. Купрейченко, С.П. Табхарова встановили, що для довіри значимі наступні
характеристики оцінюваної людини: 1) сила, 2) активність, 3) оптимізм, 4) сміливість,
5) моральність, 6) приязнь, 7) надійність, 8) відкритість, 9) розум, 10) освіченість,
11) винахідливість, 12) незалежність, 13) організованість, 14) ввічливість, 15) близькість
світогляду,  інтересів і життєвих цілей.  Саме вони,  на нашу думку,  є психологічними
цінностями довіри. Значущими критеріями недовіри виступають: А) аморальність,
Б) ненадійність, В) агресивність, Г) балакучість, Д) приналежність до ворожої соціальної
групи, Е) конфліктність, Ж) конкурентність, З) неввічливість, І) прихованість, К) дурість.

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81_%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA&action=edit&redlink=1
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Найбільш значущими критеріями довіри / недовіри виступають, у першу чергу:
моральність-аморальність, надійність-ненадійність, відкритість-скритність, розум-дурість,
незалежність-залежність, толерантність-конфліктність [5].

Якщо зробити проекцію вказаних характеристик з метою впорядкування на
багатовимірну структуру особистості, яка запропонована автором [8; 9], то побачимо, що
вони охоплюють всі п`ять інваріантів, що її складають. Найбільше навантаження має третій
інваріант «змістових спрямувань особистості» (6-ть характеристик довіри стосуються
спрямованості на спілкування – «моральність», «відкритість», «толерантність»,
«ввічливість», та на самодіяльність – «незалежність», «сміливість»). Перший, другий і
четвертий інваріанти охоплюють по три характеристики довіри: інваріант «просторово-
часових орієнтацій» – «надійність», «організованість», «близькість життєвих цілей»;
інваріант «потребо-вольових переживань» – «оптимізм», «привабливість», «близькість
інтересів»; інваріант «рівнів опанування досвідом» – «розум», «освіченість», «кмітливість».
П`ятий інваріант структури особистості, «форм реалізації діяльності», містить дві
характеристики довіри – «сила», «активність», які стосуються перед усім моторно-
праксичної форми дії.

Варвара Міжтал у своїй книзі «Довіра в сучасних спільнотах» спробувала об'єднати
всі посилання на довіру разом. Вона відмічає – «довіра робить три основні речі в житті
людини»: вона створює соціальне життя передбачуваним, вона створює почуття спільноти,
та вона полегшує спільну роботу людей разом [1], тобто є запорукою успіху.

Застосуємо отримані теоретичні конструкти стосовно довіри як потужного чинника,
що «полегшує спільну роботу людей разом», до сучасного стану в освіті, яка, наче, і не проти
існування музеїв видатного українського педагога А.С. Макаренка, але його система,
зокрема – педагогічного управління, фактично ігнорується. Відбуваються дивні парадокси,
на фоні ще неподоланого комплексу меншовартості (недовіра українцям),  до уряду
запрошені прогресивні представники української діаспори та колишні іноземці (!?), які
пропонують проект буджету на 2016 рік, що найгірший за всі попередні (!?), його латали
усім миром і в день,  і вночі (недовіра колишнім іноземцям).  Чи не те саме відбувається і в
нашій освіті з Макаренком: відкинули його систему, кращої не знайшли (бо її й немає!),
зупинити підліткової злочинності не можемо…

Очевидне припущення полягає в дискредитації довіри як до спадщини так і до особи
педагога. Найбільше постарався російський доктор педагогічних наук Ю. Азаров, який, в
гонитві за славою Герострата, написав книгу-пасквіль на педагогіку Макаренка: «Не
подняться тебе,  старик».  В Україні відбувається приховане ігнорування.  Правда,  до
відкритого вандалізму вдався мер Харкова Г. Кернес, який 24 жовтня 2011 р. демонтував
пам`ятник Макаренку на центральній вулиці Сумській (!?). Спасибі працівникам ФЕДу, які
не дали його зруйнувати, а встановили за парканом на території свого режимного заводу.
Іронія долі: педагог витягав дітей з-за паркану, а ми на знак подяки його пам`ятник заховали
за паркан. (Історія достойна пера Гоголя та Салтикова-Щедріна!).

Ось який випадок наведено у книзі автора «Історії з великими,  або Психологи теж
жартують» (2015) під назвою «Доктор психології з Криму: «Навіщо мені хороша педагогіка
Макаренка?»:

«У відрядженні в одному з великих міст Криму зайшов до місцевого університету і у
давнього знайомого, доктора психологічних наук, попросив дозволу на зустріч зі
студентами.

–  Про що ж Ви плануєте з ними говорити? – спитав він.
–  Про полтавські здобутки в психології, зокрема, про психологію особистості в

педагогіці А.С. Макаренка…
–  Ви що! – перебив мене господар, – пропагуєте цього тоталітарного педагога?
–  Запрошую Вас на бесіду зі студентами про Макаренка, і через  10 хвилин

переконаєтесь, що він – не тоталітарний педагог! – відповів я.
–  Ні, не прийду, бо не маю часу, – сказав господар і прохопився (майже за Фрейдом):

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B8&action=edit&redlink=1
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–  Та і навіщо мені хороша педагогіка Макаренка, якщо вона загрожує зменшити
кількість… моїх клієнтів (?!).

У повітрі повисла пауза зніяковілості…
–  Жартую, жартую!, – схаменувся господар, усвідомивши сенс сказаного, але на мою

зустріч зі студентами так і не пішов.
…А я й досі перебуваю під негативним враженням від цієї «обмовочки» – антиетичного

прориву підсвідомості титулованого колеги».
Звернемося до інших аргументів дискредитації постаті й педагогіки Макаренка.

Систематизуємо їх у контексті інваріантів багатовимірної структури особистості автора [8;
9], та розглянутих вище характеристик довіри-недовіри [5].

Стосовно просторово-часових орієнтацій лунають такі закиди: педагогіка Макаренка
застаріло-радянсько-сталінсько-російська і обмежена колонією (придатна хіба що для
малолітніх безпритульних злочинців). По-перше, «застаріла» морально-трудова народна
педагогіка Макаренка дала 100-відсоткове безрецидивне перевиховання, а «нова», продукує
зростання криміналу при живих батьках, то що вибираємо: трудову Макаренка чи сучасну
«тунеядсько-кримінальну»? По-друге, брат Віталій, який емігрував до Парижу, не помітив у
ній ніякої радянськості. У своїх спогадах «Мій брат Антон Семенович» він кваліфікує
колонію в Ковалівці під Полтавою як… «суміш кадетського корпусу та панської економії»
(!). По-третє, цитати Сталіна у «Педагогічну поему» вносила дружина Макаренка після його
смерті під тиском цензури. А з листування педагога дізнаємося – якої невисокої думки він
був про тогочасних комуністів. До речі, цікаво також – а що цензура вилучала? Російський
макаренкознавець С. Нєвская видала автентичну «Педагогічну поему» без купюр, яка
збільшилася в півтори рази! Вилучене цензором набрали курсивом, тому текст має строкатий
вигляд.  Немає жодної сторінки без курсивних слів,  немає глави без сторінок,  що повністю
курсивні, три глави суцільно курсивні. Одна з них називається: «На педагогических ухабах»
(згадаємо про «сміливість» як характеристику довіри). У Росії книга видана у 2003 р., в
Україні й досі не перекладена українською (!?). По-четверте, Білопілля на Сумщині,
Кременчук,  Полтава,  Харків,  Киів,  де жив і працював Макаренко –  це міста України,  тому
вважати Макаренка, за місцем смерті та поховання, російським педагогом – знову рецидив
розкидання талантами. Навіщо? По-п`яте, говорячи про обмежену колоністську педагогіку,
забуваємо про те,  що колонію Макаренко очолив у останній третині свого життя,  маючи за
плечима великий досвід рядового вчителя та менеджера освіти у Кременчуці, на
Дніпропетровщині, у Полтаві. Тому феномен Макаренка полягає не у вигадці якоїсь спец-
колоністської педагогіки, а в тому, що він, не знаючи ніякої пенітенціарної педагогіки,
залучив до колонії морально-трудову педагогіку звичайних дітей зі звичайних закладів – і
переміг!

Неспростовним доказом універсальності системи Макаренка є досвід його ровесника,
данського педагога Ганса Кофода (Кофоєда), який, не знаючи Макаренка, паралельно з ним
будує в Данії низку «шкіл самопомочі»  з тотожною навчально-виховною системою.  Дві
відмінності від колонії Макаренка полягали в наступному: вік вихованців – від 18 років і до
пенсії (освіта дорослих!) та добровільності входу-виходу із закладу. Дякуючи Кофоду,
зазначимо, що педагогіка Макаренка ефективна не тільки з дітьми, а також і з дорослими!

Другим доказом універсальності системи Макаренка є досвід його послідовника,
нашого сучасника Олександра Антоновича Захаренка (який прочитав не тільки «Педпоему»,
«Прапори на баштах», але і «Книгу для батьків»!), колишнього директора Сахнівської
авторської школи імені О.А. Захаренка, що в Корсунь-Шевченківському р-ні на Черкащині.
Дякуючи колективу однокомплектної сільської школи, переконуємося, що гуманна народна
трудова педагогіка Макаренка, у варіанті Сахнівської родинної «школи-толоки» Захаренка,
ефективна не тільки з безбатченками, а і з дітьми, що виховуються у триярусних родинах
дітей-батьків-бабусів/дідусів! Принцип єдиного різновікового колективу Макаренка тут
послідовно розповсюджено на всіх мешканців села. Не випадково редактор журналу
«Педагогіка толерантності» Я. Береговий назвав одну із статей про директора школи
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Захаренка – «Директор Сахнівки» («ПТ», К., 2012, № 3-4, с. 79-99). (Хто хоче побувати у
кращій школі світу, їдьте в Сахнівку, отримаєте незабутні враження на все життя!) [4; 8; 9].
Втілення ідей Макаренка у «школі-пансіоні» пропонують М. Лебедик і Ф. Моргун [6].

Стосовно потребо-вольових емоційних переживань, то лідер «соцвиху»
(соціалістичного виховання) тих часів Н. Крупська, з подачі «доброзичливців»
звинувачувала Макаренка ледь не в садизмі (саджав до карцеру!?). Насправді він сповідував
принцип «переможного мажору» в педагогіці, принцип трьох перспектив: «завтрашньої
радості, проміжної і віддаленої перспектив» розвитку особистості. Чи були покарання? Так,
у карцері, наприклад, стояв диван, щоб відіспатися, і поличка з хорошими книгами – для
бібліотерапії порушника. Згадаємо характеристики довіри: «оптимізм», «привабливість»,
«спільність інтересів».  Вихованці підтримували дружні стосунки не тільки до смерті
Макаренка, а все своє життя!

Стосовно змістових спрямувань особистості, то Макаренка звинувачують і в
експлуатації дітей під час праці, і в педофілії, і у військовій муштрі, і в приниженні
особистості (в угоду колективу). По-перше, за працю випускник отримував три книжки –
кваліфікаційну, трудову і ощадну (частину зарплатні кожен вихованець залишав на
«кишенькові», частину – на нужди закладу). Окрім того, всі здібні учні йшли на «робфаки»
при різних вишах і отримували стипендії від закладу. Тому – ніякої експлуатації! По-друге, у
Макаренка завжди складалося з жінками, при собі мав у кращі часи аж трьох – матінку,
племінницю (доньку брата Віталія) і дружину, тому було не до педофілії. По-третє, військова
муштра – це ігрові елементи воєнізації у виховній роботі, що були підказані братом Віталієм
(підйом з трубою, лінійки, парад з духовим оркестром тощо), які долали розгільдяйство і
виховували організованість, дисципліну, відповідальність. Щодо, по-четверте, приниження
особистості, то діти мали свободу вибору: на загальних зборах приймали рішення (пряма
демократия, аналог Майдану), які були обов`язковими для виконання і «завколом»
Макаренком, обирали профіль праці, обирали власну професію (професійну освіту),
супутника життя (нареченим дівчатам дарували «придане»). Доходило до того, що батьки
«шибеників» просили Макаренка взяти дітей до колонії «по-блату» на перевиховання, щоб
офіційною посадкою в колонію не псувати біографію.

Цікаву історію про вибір назви колонії в Ковалівці знайшла Н. Тарасевич.
«Гуманісти» наросвіти запропонували – Колонія для неповнолітніх правопорушників.
Макаренко повстав: не можна навіювати дітям кожен день, що вони злочинці. Наросвіта
змінила формулювання – Колонія для соціально дефективних дітей. Макаренко не
погоджується,  бо «хрін за редьку –  не солодше».  Тоді здогадалися спитати в нього.
Макаренко пропонує – Дитяча трудова школа імені М. Горького. Представники НКВС
наполягають на недоторканності слова «колонія». Підсумкова назва – Дитяча трудова
колонія імені М. Горького. Хіба негуманна людина стала б дратувати керівництво спротивом
відносно деталей якоїсь назви?

Стосовно рівнів опанування досвідом, то парадоксальний аргумент проти
впровадження педагогіки Макаренка – це визнання його… геніальності (!?). Логіка проста,  в
народі говорять –  «задушили в обіймах»:  він геній,  ми не генії,  тому нам відтворити його
геніальну педагогіку, зась – неможливо. Але працю придумав не геній Макаренка, а народ.
«Все краще дітям» ми спотворили до споживацтва, а Макаренко втілює через залучення
дітей до кращих видів праці та спілкування з кращими людьми довкілля і світу. Автор якось
спитав учителів літератури: чи запрошують вони до своїх учнів місцевих письменників,
поетів? Запрошують одиниці, а Макаренко організував листування з… Максимом Горьком, і
діти долистувалися до того,  що той…  сам приїхав до колонії!  Кого тренує кращий
футбольний тренер Харкова? Комунарів Макаренка. У кого веде гурток кращий
авиамоделіст Харкова? У комунарів Макаренка. Хіба це великий геніальний секрет
Макаренка, щоб діти спілкувалися з достойними людьми? Цей «секрет» звучить так – з ким
поведешся, від того й наберешся – і його знає кожна бабуся.
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І, нарешті, щодо форм реалізації діяльності (моторної, наочної, словесної, розумової),
зокрема –  творчої.  Ми довіремо дитину закладу,  де панує словесний метод навчання
(вербалізм), гарантована короткозорість, сколіоз і дитині загрожує комп`ютерна залежність?
Не довіремо? Боюся, що вже довірили. Макаренко ж включає дітей у працю, організовує
екскурсії й походи історичними місцями (подолання вербалізму у вивченні історії, географії
за допомогою моторики і сприйняття), створює драмгуртки, де грають не тільки класику, а і
власні «капусники» (виготовлення реквізиту, декорацій, поведінка на сцені – це подолання
вербалізму у вивченні літератури) тощо [7; 8].

Оскільки духовність і віра передбачають не лише раціональне переконання, а й
ірраціональні сугестивні флюїди [2;  7],  тому спробуємо повернути довіру до Антона
Макаренка та його педагогіки також віршем автора – «Антиномії Макаренка».

АНТИНОМІЇ   МАКАРЕНКА
Макаренко – великий педагог!?
Та хто вас надурив, шановні друзі?
Він для хлоп'ят своїх – завкол і Бог!
А нам, нащадкам, – «пугало» Союзу!?
Азаров Ю. «брюзжит»: він – автократ,
що колективом нищив особистість!?
Хоча насправді, був він – демократ,
якого так любили колоністи!
Нам брешуть, що дитяча праця – «бяка»,
і для щасливого дитинства, прям, біда!?
Насправді ж праця для дитини – благо!
Хай згине лиш – експлуатація труда.
В нас дармоїдства з безробіттям – о-го-го!
Невже Антон – король, що без вбрання!?
Росія ж конкурс імені його
проводить…  дружби – праці й навчання!
Він працею дітей замордував
і на заводах змушував гнобити!?
Ні, на робфаки кращих посилав,
щоб потяг до освіти підхопити!
Він – отаман сиріт-одинаків,
ми ж не втнемо з батьками що робить?!
Та ні, бо він у «Книзі для батьків»
дорослих вчив, як чад своїх любить!
До слави Горького примазатись хотів
й самому у письменники пробратись (?!).
Доля ж Альошки – приклад був живий,
та й «Педпоему» все ж Антон зміг написати!
Він неслухів у карцер заганяв!?
Педметод «вибух» запровадив круто!?
Але у карцері – канапка, щоб поспав,
і книги теж – усе для баламута.
З Америки несуть – він «педофіл»!?
Ви «Педпоему» не давайте дітям!?

Авжеж, був «гріх», жінок Антон любив
і не одну, на цьому білім світі.
Манкурт в Украйні «Педпоему» геть
повилучав зі всіх літератур?!
Росія ж за Макаренка  – на смерть
і видала бестселер без… купюр!
Діяч із Укрмінкульту дав наказ,
щоби Макаренка з бібліотек прибрали!?
Колись у Гітлера подібний був маразм:
і вогнища із книг повсюдно запалали!?
Мер харківський, немов дикун-вандал,
якому раптом вулиць стало мало,
Макаренка вмить скинув з п’єдестала
і  за паркан безжалісно сховав?!
«Премудрий» академік наш верзе:
Макаренко –  «російський педагог»!?
Полтаву, Суми, Харків, хіба вже
в Украйни відібрав жорстоко Бог?!
Вірменське радіо спитали якось в лоб:
– Чим наші педагогіки відмінні?
 – Макаренко з шпани ростив народ,
а ми з дітей – «шпану», як це не дивно!?
Ганс Кофод, данець, світові довів,
що педагогіка Макаренка годиться
не тільки для зелених отроків,
дорослим – з вісімнадцяти й за тридцять!
Захаренко Макаренка читав,
сам пише «Книгу-родовід» навзаєм!
Дітей сахнівців всіх до праці залучав,
й «школу-толоку» – кращу в світі маєм!
…Макаренко – це порох старини!?
Йому в музеї місце, не інакше!?
Не так! Він – у майбутнє провідник!
До нього ще, як в Київ… «на карачках».
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СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ДІЯЛЬНОСТІ
ПРАЦІВНИКІВ ЛІТНЬОГО ВІКУ

Сьогодні перед вітчизняними підприємствами виникли нові проблеми, розв’язок яких
є неоднозначним і викликає різні тлумачення серед демографічних прошарків працівників і
населення – це праця робітників літнього віку.

На підприємствах спостерігається стійка тенденція до старіння працюючих. Молодь
не хоче працювати на старих підприємствах з неналежними умовами праці і невисокими
заробітними платами, на що погоджуються працездатні літні люди. Тому задача керівництва
підприємств полягає в тому,  щоб всі працюючи як можна довше зберігали своє здоров’я і
працездатність, творчу активність та ясний ум.

Зрозуміло, що інтенсивність старіння людини залежить від впливу як внутрішніх, так
і зовнішніх чинників, що обумовлені прискоренням інтенсифікації виробництва та нервово-
психологічним і  емоціональним перевантаженням життєдіяльності людини.

Звичайно, інколи людям похилого віку важко знову вчитися, змінювати професію та
адаптуватися до нових умов виробництва, яке зараз швидко змінюється. Вважають, що з
віком знижується інтелектуальна діяльність та вповільнюються розумові процеси,
знижується розумова, психомоторна, рецептивна діяльність, знижується жвавість,
образність, ефективна чуйність, здатність до співчуття тощо. Відмічається також
консерватизм, вперте несприйняття інновацій, послаблюється увага, знижується широта
інтересів, образне мислення, хоч психологи й відмічають, що ці процеси починається у
людини вже з тридцяти років.  Однак слід відмітити,  що існує високий інтелектуальний
рівень розвитку і результатів у високообдарованих людей, а також рівень їх професійних
знань та тривале тренування розумової діяльності, що загалом затримує процес старіння
людини.

Згідно останніх досліджень у сфері нейронаук американський геронтолог Gene Cohen,
директор Медичного центру університету імені Джорджа Вашингтона (США) стверджує, що
мозок літньої людини набагато більш пластичний, ніж прийнято вважати [1]. Впродовж
життя наш мозок кодує думки і спогади, формуючи нові нейронні зв'язки. Cаме в зрілому
віці ми робимо більш точні висновки і приймаємо мудрі рішення. Крім того, було виявлено,
що з віком наш мозок спокійніше реагує на негативні емоції та стресові ситуації,  з якими
зараз ми постійно зіштовхуємося.
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Встановлено, що мозок людини починає працювати на повну силу у віці 60-80 років, а
пік його інтелектуальної активності припадає приблизно на 70  років.  З часом у головному
мозку збільшується кількість мієліну - речовини, яка змушує сигнал швидше проходити між
нейронами. За рахунок цього загальна інтелектуальна сила мозку підвищується до 3000
відсотків в порівнянні з середнім показником, а пік активності виробництва мієліну припадає
на 60-80 річний вік.

Вченими встановлені такі особливості роботи мозку в 60-70 років:
· нейрони головного мозку не відмирають (раніше вважалось,  що відмирає до 30

відсотків), але зв'язок між ними може зникнути, якщо людина не займається
серйозною розумовою працею;

· надлишок інформації в «оперативній» пам’яті приводить до неуважності й
забудькуватості;

· людина стає більш стійкою до стресів і може більш ефективно працювати в умовах
сильного емоційного навантаження;

· значно зростає інтуїція;
· досягається пік когнітивних функцій;
· при здоровому способі життя інтелектуальна «міць» з віком не знижується, а тільки

зростає, досягаючи піку в 80, а іноді в 90 років;
· з 60 років людина при вирішенні проблем використовує одночасно не одну півкулі, як

у молодих людей, а обидві одночасно (мозкова амбідекстрія), що дозволяє вирішувати
значно складніші завдання [2].
Проф. Мончі Урі з Монреальського Університету вважає, що "мозок літньої людини

вибирає найменш енергоємний шлях, відкидаючи непотрібні та залишаючи тільки правильні
варіанти вирішення завдання" [1].

На цей процес має також вплив і життєвий досвід літніх людей, отриманий впродовж
всього життя. Вони менш схильні до сум'яття через незвичайну або емоційну інформацію,
ніж молодь.  Як заявив професор Університету Каліфорнії Діліп Джейст,  "мозок людини,  за
плечима якої десятиліття життя, менш імпульсивний та більш раціональний".

Знання і підсвідомий досвід дозволяють літній людині приймати швидкі та правильні
рішення.

За даними відомого вченого Д.Чебаторьова [3] стан людини похилого віку в
трудовому колективі та його працездатність залежать від:

· необхідних умов і режиму праці;
· розробки заходів по підвищенню соціальної активності, соціальної адаптації та

раціоналізації способу життя в пенсійному періоді для збереження активної старості;
· розробки оптимальних норм потреб людей старшого віку, а саме харчування і енергії

з врахуванням образу життя в різних кліматично-географічних зонах країни;
· рекомендацій в галузі соціально-демографічної політики, спрямованих на зниження

темпів старіння населення та збільшення народжуваності;
· розробки форм і методів організації медичної допомоги населенню похилого віку;
· розробки нормативів і заходів з покращення санітарно-побутового обслуговування

населення похилого віку.
Зараз в умовах глибокої економічної кризи деякі заходи із-за відсутності

фінансування просто неможливо здійснити, тому керівництво підприємств повинне саме
приймати відповідні рішення. Якщо керівник зацікавлений в даному працівникові, тоді,
звичайно,  буде думати,  як його зберегти,  а якщо не зацікавлений,  то байдуже ставиться до
«старечих» проблем, а це, в першу чергу, невпевненість у завтрашньому дні, загроза
лишитися без коштів до існування, неможливість власної допомоги своїм родичам, а також
дискримінація робітників пенсійного та передпенсійного віку. Інколи цім людям багато не
треба, їм потрібне добре слово, дружня підтримка і розуміння зі сторони членів колективу.
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Керівництву необхідно враховувати, що старіння людини є складним процесом, в
якому біологічні фактори тісно пов’язані з соціально-психологічними, де, в першу чергу, це
положення людини в родині, в суспільстві, а також можливість використання своїх
здібностей в трудовому колективі. Особливу увагу необхідно також звертати формуванню
сприятливої суспільної думки до питань положення пенсіонерів в колективі, в соціальному
оточенні, та гідної оцінки їх праці і життєвого досвіду.

Сьогодні кожний керівник підприємства повинен враховувати демографічну ситуацію
в колективі і виходити з того, що його досвідчені працюючи пенсіонери – це не менш цінні
кадри, ніж працездатна молодь, а молоді інколи це важко зрозуміти, так як її життєвий шлях
тільки починається.

1. Коваль Андрій. Мозок не йде на пенсію за віком, 21.01.2016. – [Електрон. ресурс]. – Режим доступу:
http://www.uamodna.com/articles/mozok-ne-yde-na-pensiyu-za-vikom/.

2. Как развить навык работы правого и левого полушарий мозга, 2016. – [Електрон. ресурс]. – Режим
доступу: http://www.ynataly.info/interesnye-stati/462-ambidekstrija-chto-jeto/.

3. Чеботарёв Д.Ф. Гериатрия / Д.Ф. Чеботарев, В.В. Фролькис, О.В. Коркушко // Под ред. Д. Ф.
Чеботарёва – М.: Медицина, 1990 - с.240.

Мотлюк З.В., Лвівський національний університет
імені Івана Франка

ФОРМУВАННЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

    У межах міжнародного руху «Освіта для всіх» (Education For All (EFA)), ініційованого
ЮНЕСКО, першочерговим завданням суспільного розвитку стає забезпечення кожного
правом на задоволення освітніх потреб, отримання якісної базової освіти. У цьому контексті
особливої актуальності набуває проблема задоволення освітніх потреб дітей і молоді з
обмеженими можливостями, зокрема проблема інклюзивної освіти.
    Термін «інклюзія», уведений у науковий обіг М. Уілл (США), позиціонується зі
структурним реформуванням шкіл відповідно до потреб усіх без винятку дітей.
Концептуальні основи освітньої інклюзії становлять теорія соціальної справедливості, прав
людини, теорія соціальних систем щодо розвитку особистості, соціальний конструктивізм,
структуралізм, ідеї інформаційного суспільства й соціальної критики, що покладені в основу
соціальних технологій інноваційного розвитку освіти.
     На кожному історичному етапі розвитку освіти для дітей з особливими потребами
існувала відповідна освітня модель, ядром якої виступали провідні підходи до подолання
освітніх проблем цієї категорії.

Медична модель (або модель «об’єкт жалю», «об’єкт вимушеної благодійності»)
забезпечувала освітні потреби дітей і молоді цієї категорії через створення спеціальних
закритих установ. Фактична ізоляція в умовах цих установ і подальше виключення дітей цієї
категорії з життя суспільства довела неспроможність даної моделі і, як наслідок, призвела до
постановки питання щодо зменшення кількості установ даного типу та поступового їх
закриття.  Уперше повну відмову від медичної моделі було здійснено у Великій Британії та
Італії.
Ідея «нормалізації» (уперше використана у країнах Скандинавії, США, Канаді) як
альтернатива медичній моделі передбачала формування «партнерів культурно-нормативного
життя тих, хто був виключений з суспільства» засобами інтеграції(комбінованої, часткової,
тимчасової, повної) або асиміляції через прийняття норм домінуючої культури й слідування
їм у своїй поведінці. Основними недоліками моделі «нормалізації» визнано фізичну складову
інтеграції через тиск на суспільство з метою формування змін у ставленні до таких дітей,
тиск на дитину з метою примусового стимулювання до навчання і розвитку.
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В основу моделі «включення» покладено ідею соціального прийняття через модифікацію
стилю поведінки й ціннісних норм домінуючої групи.
     Важливим станом сучасної освіти, зокрема в Україні, є упровадження інклюзивного
навчання –  політики і процесу,  що надає можливість кожній дитині брати участь в усіх
можливих програмах.
 Інклюзія –  це політика й процес,  що дає можливість всім дітям брати участь у всіх
програмах.
     Головний принцип інклюзії: «Рівні можливості для кожного».
     Інклюзивна освіта – це система освітніх послуг, що ґрунтується на принципі забезпечення
основного права дітей на освіту та права навчатися за місцем проживання, і передбачає
навчання дитини з особливостями психофізичного розвитку в умовах загальноосвітнього
закладу з обов’язковим фаховим психолого-педагогічним супроводом.
Цінності інклюзивної освіти:
– рівний доступ до навчання в загальноосвітніх закладах та здобуття якісної освіти кожною
дитиною;
– визнання спроможності до навчання кожної дитини та, відповідно, необхідність створення
суспільством належних для цього умов;
– забезпечення права дітей розвиватися в родинному оточенні та мати доступ до всіх
ресурсів місцевої громади;
– залучення батьків до навчально-виховного процесу дітей як рівноправних партнерів і
перших вчителів своїх дітей;
– навчальні програми, в основі яких лежить особистісно орієнтований, індивідуальний підхід
і які сприяють розвиткові навичок навчатися упродовж усього життя та повноцінній участі у
житті громади, суспільства;
– визнання факту, що інклюзивна освіта потребує додаткових ресурсів, необхідних для
забезпечення особливих освітніх потреб дитини;
– використання результатів сучасних досліджень і практики під час реалізації інклюзивної
моделі освіти;
– командний підхід у навчанні та вихованні дітей, що передбачає залучення педагогів,
батьків і спеціалістів;
     Переваги для дітей з особливими освітніми потребами:
• Завдяки цілеспрямованому спілкуванню з однолітками поліпшується когнітивний,
моторний, мовний, соціальний та емоційний розвиток дітей.
• Ровесники відіграють роль моделей для дітей з особливими освітніми потребами.
• Оволодіння новими вміннями та навичками відбувається функціонально.
• Навчання проводиться з орієнтацією на сильні якості, здібності та інтереси дітей.
•  У дітей є можливості для налагодження дружніх стосунків зі здоровими однолітками й
участі у громадському житті.

Переваги для дітей без особливих потреб:
• Діти вчаться природно сприймати і толерантно ставитися до людських відмінностей.
• Діти вчаться налагоджувати й підтримувати дружні стосунки з людьми, які відрізняються
від них.
• Діти вчаться співробітництву.
• Діти вчаться поводитися нестандартним чином, бути винахідливими, а також співчувати
іншим.
      Переваги для родин:
• Батьки отримують інформацію про типовий і атиповий розвиток дітей.
• Родини одержують підтримку з боку інших батьків.
• Батьки беруть активну участь у визначенні навчальних цілей і завдань для дітей.
• Всі батьки стають частиною шкільної спільноти.
     Переваги для вчителів та інших фахівців:
• Вчителі інклюзивних класів краще розуміють індивідуальні особливості учнів.
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• Вчителі оволодівають різноманітними педагогічними методиками, що допомагає їм
ефективно сприяти розвиткові дітей з урахуванням їхньої індивідуальності.
• Спеціалісти (медики, педагоги спеціального профілю, інші фахівці) навчаються працювати
в команді.
     Якщо корекційні педагоги, практичні психологи, соціальні педагоги, які спеціалізуються
на корекційній роботі, є компетентними щодо роботи з такими дітьми, то вчителі
загальноосвітніх закладів часто не мають ні психологічної, ні методичної готовності до
інклюзії. Тому у загальноосвітніх навчальних закладах має здійснюватися спеціальна
підготовка педагогічного персоналу.
     Наказом Міністерства освіти і науки України «Про створення умов щодо забезпечення
права на освіту осіб з інвалідністю» від 2 грудня 2005 р. №691 передбачено включення у
навчальні плани вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації , що готують фахівців за
напрямком «Педагогічна освіта», дисципліни «Основи корекційної педагогіки», яка
забезпечить професійну готовність до інклюзивної освіти. Досвід інших країн переконливо
доводить,  що для тих фахівців,  які вже працюють у навчальних закладах,  ефективними
шляхами такої підготовки є курси підвищення кваліфікації, теоретичні та практичні
семінари, тренінги.
     Змістом такої освіти мають бути основи корекційної педагогіки і психології з певними
методичними аспектами. Зокрема, вчителі мають бути компетентними у таких питаннях:

· підходи держави і суспільства до організації освіти дітей,  які мають вади
психофізичного розвитку;

· основні поняття корекційної педагогіки і спеціальної психології;
· особливості і закономірності розвитку різних категорій осіб з психофізичними

вадами;
· комплексне психолого-педагогічне вивчення дітей;
· диференційовані та індивідуальні механізми і прийоми корекційного навчання кожної

із категорії дітей;
· зміст та методи роботи з родинами вихованців.

     Однак, як свідчить практика, на сьогодні відсутня належна система педагогічної
підготовки майбутніх педагогів до роботи в умовах інклюзивного середовища. Але разом з
тим, інклюзія спрямовує учителів на зміщення акцентів у корекційно-педагогічній роботі з
дітьми з урахуванням потреб усіх вихованців, а також способів підвищення їхньої участі в
навчальному процесі. У контексті сказаного зазначимо, що інклюзивне навчання передбачає
вдосконалення начального середовища, де педагог і учень повністю відкриті до різноманіття,
де запевняється безпека прав і потреб дітей, пошана до їх здібностей та перспектива бути
успішним. Саме педагог та його компетентність, яка є ключовим поняттям, оскільки поєднує
в собі інтелектуальні та навчальні складники освіти, відіграють важливу роль у навчанні
дітей з освітніми проблемами.  Педагог має повністю володіти інформацією про ті чи інші
вади розвитку, психічні розлади та ін. Обізнаність учителя, його підготовленість допомогти
учневі та розкрити всі його таланти і здібності дозволяє забезпечити процес інклюзивного
навчання значною мірою ефективним та успішним [1; 5].
     Деякі зарубіжні дослідники (І. Н. Хафізулліна, Н.Ф. Радіонова, А. П. Тряпіцина)
поєднують педагогічні завдання з професійною компетентністю інклюзивного навчання, та
виділяють такі етапи:
1) розуміння та знання психолого-педагогічних закономірностей та особливостей вікового й
індивідуального розвитку дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного
освітнього середовища;
2) уміння відбирати найбільш оптимальні способи організації інклюзивного навчання,
розробляти навчальний процес для спільного навчання дітей з особливими освітніми
потребами;
3) виконання різноманітних способів педагогічної взаємодії між усіма учасниками освітнього
процесу;
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4) формування середовища, що сприяє корекції і всебічному розвитку в умовах інклюзивного
навчання;
5) організація педагогічного проектування і здійснення професійного саморозвитку з питань
навчання, виховання й розвитку дітей умовах інклюзивного навчального середовища [4; 5].
     Інклюзивна компетентність педагога має проявлятися в майстерності його роботи
організовувати спільну діяльність учнів різних категорій, цілком відповідально оцінювати
рівень засвоєних знань навчального матеріалу з різними типами порушень розвитку,та вмінні
вибирати відповідні прийоми виховного впливу на дітей у класі. Сучасний вчитель – це носій
освітніх суспільних знань. Найважливіше завдання компетентності педагога – виховати
творчу, компетентну та освічену особистість, здатну до життя й діяльності в суспільстві
сьогодення [7]. Тому лише вчитель з духовно-моральним потенціалом, високою
компетентністю та інтелігентністю з розвиненим творчими, дослідницькими здібностями та
ерудованості, здатний забезпечувати учневі якісну освіту.
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внутрішніх справ

ГЕНЕЗИС ДОВІРИ ДО СЕБЕ І СВІТУ

Усім відоме твердження,  що довіряють тим,  кого знають.  І не дивно,  адже справжня
довіра виникає у результаті пізнання іншої людини після тривалої взаємодії. Досвід взаємодії
суб'єктів виступає основою для перевірених часом і коректованих у міру зміни відносин
взаємних очікувань (довіри). Криза довіри стає чи не найактуальнішою у сучасному
суспільстві, а сама довіра – найвищою цінністю як внутрішньо особистісною, так і в
міжособистісних відносинах.

Е. Еріксон вважає довіру і недовіру базовими почуттями, що визначають подальший
розвиток практично всіх основних відносин до інших
людей,  до себе самих і до світу в цілому.  Віковий етап від народження до 1  року життя Е.
Еріксон пов’язує із формуванням в дитини почуття базової довіри до себе і світу (стійке
позитивне ставлення до себе і світу) або ж із формуванням базової недовіри до себе і світу
(нерадісний настрій протягом усього життя, схильність до втечі в себе в періоди стресів або
гострих соматичних захворювань). У першому випадку – довіра, сформована в період
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немовляти,  переростає у віру людини у свій внутрішній і зовнішній світи;  віру у здоров’я,
життєвість і здатність свого організму здолати недугу і труднощі. Причини виникнення
базової недовіри Еріксон вбачає у спектрі недоліків догляду за малям.  І найважча форма –
емоційна депривація, яка є джерелом не тільки невротичності, але й різних психосоматичних
розладів у дітей.

Ідея розгляду довіри як соціальної емоції розвинена Дж. Барбалет. Свою точку зору він
аргументував тим, що соціальна структура пов'язана з певними емоціями, такими як
впевненість (confidence). За Барбалет, впевненість описана як «емоція безпечних очікувань»,
причому емоція-впевненість виступає як «підстава до дії ». Дж. Барбалет пише, що довіра –
це «впевненість, пов'язана з очікуваннями щодо інтенцій інших».

Подібне розуміння довіри є у В. П. Зінченко. Він пише, що «Довіра у величезній своїй
частині відноситься до емоційної,  тобто до нераціональної сфери людської психіки.  Більше
того,  вона являє собою базове почуття,  яке здатне породжувати багато інших почуттів (від
любові до ненависті), стану (від комфорту до стресу і фрустрації), соціальні установки (від
прийняття до відторгнення).

У якості основних соціально-психологічних функцій довіри і недовіри визначають такі:
пізнання і самопізнання; забезпечення самоорганізації суспільства (у тому числі за рахунок
підтримки моральних засад і соціальних норм співробітництва, взаємодопомоги, підтримки,
участі, злагоди); формування та відтворення соціальних відносин та соціальної структури;
створення почуття безпеки, захищеності всередині групи; створення відчуття цілісності
колективного суб'єкта діяльності; полегшення взаємодії, мотивація взаємодопомоги;
формування, захист, відтворення соціально-психологічного простору і Я-концепції
особистості; оптимізація соціальної взаємодії; забезпечення емоційного комфорту (як
наслідок прийняття, розуміння з боку інших людей); зниження рівня напруженості і стресу у
відносинах (у тому числі і за рахунок прояву агресивності в ситуації недовіри).

На нашу думку, довіра до себе може розглядатись як рефлексивний феномен
самосвідомості, такий, що дозволяє людині усвідомити себе як цінність і, зайнявши певну
ціннісну позицію стосовно себе, будувати власну життєву стратегію.

Адекватним та обґрунтованим для визначення змісту поняття „довіра до себе”  є
використання категорії „базова соціальна самоустановка”. Соціальна установка (атитюд)
визначається як стійка схильність суб’єкта сприймати, оцінювати, усвідомлювати й діяти
відносно об’єкта певним чином.  Базові соціальні установки,  до яких,  на нашу думку,
відноситься і довіра до себе, є третім, передостаннім за складністю рівнем. Їх функціональна
роль – визначати загальну спрямованість активності людини. Розуміння довіри до себе як
базової соціальної установки допомагає уявити її структуру не як випадковість і
непостійність (що припускають почуття), а як постійне утворення, що має складну
структуру, і багато в чому зумовлює увесь психічний розвиток.

У наукових дослідженнях використовуються також терміни, близькі за змістом до
поняття довіри до себе: віра в себе та впевненість у собі.

Віра людини в себе впливає на самоідентифікацію особистості. Внаслідок віри в себе
ми усвідомлюємо власне існування і суть власної особистості як визначеність протягом
усього життя, незважаючи на різні обставини та мінливість почуттів, інтересів та суджень.
Хитка віра у себе викликає почуття меншовартості, внутрішньої слабкості власного „Я”,
викликає бажання покладатися в усьому на інших.  Завдяки вірі в себе людина створює
цілісну й зрозумілу картину світу,  що допомагає їй визначити власне місце в житті та
подолати власну тривожність і невпевненість, почувати себе психологічно комфортно.
Дослідники, які займалися проблемами віри та довіри (І.В. Антоненко, М. Бубер, А. Гьоррес,
В.О. Дорофєєв, О.А. Євстіфєєва, В.П. Зінченко, К. Роджерс, О.В. Сидоренков, Т.П.
Скрипкіна) переконані, що віра перевищує силу усіх формально-логічних та фактичних
доказів.

Отже, віра в себе – апріорне й беззаперечне прийняття людиною власної цінності.
Довіра до себе є рефлексивним феноменом самосвідомості, пов’язаним із
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самовідстороненням і зайняттям певної ціннісної позиції як до себе,  так і до інших.
Відмінність між ними полягає в тому, що в основі віри лежить акт беззаперечного прийняття,
а в основі довіри – прийняття усвідомленого, на основі перевірки власним досвідом.

Науковці визначають впевненість у собі як стабільну особистісну рису, що
проявляється у використанні впевненої поведінки (А.Бандура, М. Зелігман, В.Г. Ромек, І.Г.
Скотнікова).

На нашу думку, віра в себе, довіра до себе та впевненість у собі є трьома різними
взаємопов’язаними феноменами. Функціональний орган довіри включений у соціально-
психологічний механізм формування та прояву довіри. У цей механізм входять: 1) ситуація
довіри, 2) суб'єктивна даність ситуації, 3) орган довіри і 4) актуальний прояв довіри. Під
ситуацією довіри розуміється така ситуація, яка вимагає прояву довіри.

Без довіри людини як до інших (частини світу), так і водночас до себе неможливий
творчий характер життєдіяльності та неможливе самопроектування майбутнього. Довіра до
себе передбачає перш за все ставлення до себе як до самоцінності, а довіра до інших –
ціннісне ставлення до інших.

Таким чином, ознаками високого рівня довіри є: здатність до самостійного вибору і
постановки цілей, побудови стратегії їх досягнення відповідно до цінностей особистості;
висока оцінка своїх можливостей, яка в умовах невизначеності дозволяє людині відчувати
себе апріорно здатною до досягнення мети; здатність орієнтуватися в ситуації, вибирати
прийнятні способи реалізації цілей відповідно до умов в кожній конкретній ситуації;
здатність відстоювати свої кордони під тиском зовнішніх обставин, впевнену поведінку на
дорозі досягнення цієї мети,  що ґрунтується на переконанні в правильності і цінності
обраного шляху. У разі невдачі характерна адекватна оцінка дій, пошук нових способів
досягнення мети і розгляд помилок, а  у разі успіху  – приписування його собі, а не випадку
чи обставинам;   прийняття як свого успіху,  так і невдачі на тлі позитивного ставлення до
себе.

У генезисі довіри фундаментом слугує базова довіра (позитивне емоційне ставлення
до навколишнього, перш за все соціального світу) і формується у дитини в ранньому
дитинстві за умови психологічної атмосфери любові, тепла і підтримки з боку дорослих.
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Гнатюка

ПРОБЛЕМИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

На даному етапі розвитку освіти відчувається гостра потреба в підвищенні якості
надавання освітніх послуг, яка полягає в оновленні змісту освіти, методів та технологій
навчання. Однією з рушійних сил, що впливають на зміни в сучасному освітньому
середовищі є поява новітніх та більш передових комунікаційних та комп’ютерних
технологій. Ці засоби освіти дозволяють розвивати дистанційну форму навчання та
інтегрувати її в традиційний навчальний процес.

У наукових джерелах існують різноманітні визначення понять «дистанційне
навчання», «дистанційна освіта» або «навчання на відстані». Дуже часто ці поняття
плутаються із формою навчання, де використовуються комп’ютерні технології, зокрема
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«електронне навчання». Спробуємо розібратися та уточнити визначення кожного із
вищевказаних термінів, а також побудувати структуру цих видів навчання.

Ще в другій половині ХІХ ст. у зв’язку із виникненням телеграфу, а також із
вдосконаленням системи поштового зв’язку виникла форма навчання за допомогою
листування, або «кореспондентське навчання». Це дозволяло забезпечувати студентів, які
проживали у віддалених місцевостях, необхідною навчально-методичною літературою, а
також підтримувати зв’язок із педагогом.

Засновником кореспондентської освіти вважають Айзека Пітмана, який в 1840 році
створив курси стенографії із використанням поштових пересилок.

У 1856 році в Німеччині викладач французької мови Шарль Туссен та член
Товариства сучасних мов у Берліні Гюстав Лангеншайдт організували кореспондентське
навчання за допомогою поштової служби

В 70-ті роки ХІХ сторіччя активно почалося розвиватися кореспондентське навчання
у США. Так, в  1873 році Анна Еліот Тикнор запровадила систему навчання по пошті для
жінок під назвою «Товариство Тикнор». В її основу була покладена англійська програма
«Товариство підтримки домашньої освіти».

В 1877 році один із найвідоміших шотландських вищих навчальних закладів
«Університет Святого Андрія» запропонував програму віддаленого навчання для жінок на
отримання звання магістра мистецтв. Також, по цій програмі навчалися жінки в Палестині,
Кенії та Китаї

В 1892 році в університеті штату Вісконсин започаткували заочні курси
кореспондентської освіти. Саме тут вони отримали назву «дистанційне навчання». То ж цей
термін має саме американське походження.

В переважній більшості кореспондентське навчання застосовувалось в закладах
додаткової освіти, які пропонували різноманітні курси підвищення кваліфікації: стенографія,
бухгалтерський  облік, різні види перекладу тощо [1].

Сьогодні дистанційне навчання визначається, як будь-яка форма процесу набування
знань, де студент не знаходиться під довготривалим чи безпосереднім керівництвом
педагогів, але яка має переваги  в плануванні управлінням та навчанням освітніх організацій.

У Положенні Міністерства освіти і науки України під дистанційним навчанням
розуміється «індивідуалізований процес набуття знань, умінь, навичок і способів
пізнавальної діяльності людини, який відбувається в основному за опосередкованої взаємодії
віддалених один від одного учасників навчального процесу у спеціалізованому середовищі,
яке функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних
технологій» [2].

Дистанційна освіта є мультимедійною (мультимедіальною) формою  контрольованого
самостійного навчання, що координується навчальним закладом за участю відповідних
педагогів-консультантів (тьюторів) в безперервному освітньому процесі, які фізично
відділені від тих, хто навчається. Мультимедіальність тут означає використання всіх
доступних та значущих дидактичних елементів та технічних засобів, котрими можна донести
навчальну програму, спілкуватися зі студентами, здійснювати постійне оцінювання
прогресу, а також кінцевих результатів навчання.

Водноас процес впровадження дистанційного навчання у вищій школі
супроводжується не лише проблемами мультимедійного і технічного забезпечення, але й
певними проблемами психолого-педагогічного характеру.

Зазвичай це пов`язано з сутнісними відмінностями традиційної і дистанційної освти.
Сробуємо проаналізувати ці відмінності.

Уявлення про студента (включаючи і післядипломну освіту),  про можливості,  цілі і
задачі освіти, про вчителя, педагога і основні їхні характеристики – увесь цей комплекс ідей
окреслює парадигму освіти і відтворює загальну картину світу, притаманну тій чи іншій
епосі. Особливо важливим виступає реалізація освітньої парадигми в умовах індустріальної,
постіндустріальної та інформаційної епох.
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 На Заході найбільш поширені та впливові філософські концепції освіти втілилися у
дві основні освітні парадигми: репродуктивно-консервативну та прогресивно-гуманістичну.
При цьому репродуктивно-консервативна в узагальнювальному вигляді об'єднує дві освітні
парадигми: формувальну (традиційну, технократичну), згідно з якою особистість у
результаті освітнього процесу цілеспрямовано привласнює соціально задані та ідеологічно
орієнтовані якості й одержує певні рольові обов'язки в суспільстві;  та поведінкову
(раціоналістичну), основними показниками якої є дисциплінованість, ретельність, що
призводить до ігнорування внутрішнього світу особистості при здійсненні освітнього
впливу. Натомість прогресивно-гуманістична парадигма спрямована на виявлення та
реалізацію творчого потенціалу особистості, її самотворення та самореалізації як власне в
освітньому процесі, так і в майбутній професійній та життєвій діяльності.

Являючись по своїй суті консервативною, традиційна освіта опирається на школу, як
інститут соціалізації особистості, в якому відбувається процес передавання знань,
формування умінь і навичок учня. Ключовою фігурою виступає педагог, як суб’єкт
навчального процесу. Натомість, учні чи студенти є об'єктами навчання, виховання та
управлінської діяльності в чітко визначених та регламентованих умовах навчально-
виховного процесу.

На відміну від традиційного навчання, дистанційна освіта характеризується
особистісно-орієнтованим підходом та забезпечує процес формування неповторної,
гармонійно розвиненої особистості учня чи студента. Останні тут виступають вже як
суб'єкти самоосвіти, самопізнання та самовиховання з можливістю самостійно обирати зміст
навчального матеріалу, вид і форму виконання завдань. То ж особистісно-орієнтована
освітня технологія, в яку входить дистанційне навчання, перетворює пасивного спостерігача,
який засвоює знання та досвід, на активного співрозмовника, суб'єкта навчально-виховної
діяльності, продуктивної праці.

У рамвах дистанційного навчання спільна діяльність педагога та студента є
динамічною та взаємопов’язаною. І вона спрямована на засвоєння студентом в активній
навчально-пізнавальній діяльності змісту освіти, самовизначення особистості, становлення
культури її життєдіяльності. Основними складовими цього процесу є викладання, під яким
ми розуміємо діяльність викладача в процесі навчання, яка передбачає постановку мети
співпраці зі студентом та її реалізацію (повідомлення нових знань, організацію всіх процесів,
пов'язаних із засвоєнням, закріпленням, застосуванням знань, перевіркою та оцінкою
результатів навчання); та учіння – діяльність студента, результатом якої є знання, уміння,
навички, способи діяльності, готовність до самостійного навчання і життя.

Таким чином, дистанційне навчання передбачає формування у студентів
психологічної готовності на активне самостійне осмислене учіння, становлкння студента як
суб`єкта учбово-професійної діяльності.
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2. Положення про дистанційне навчання / Електронний ресурс. –  Режим доступу:
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13

Огірко О.В., Львівський національний університет
ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.
Гжицького

ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РЕЛІГІЙНОЇ ВІРИ

Віра посідає ключове місце в релігії, психології, оскільки є джерелом і способом її
існування, основою мінімуму релігії. Релігійна віра зустрічається у всіх соціальних
спільнотах, тобто є універсальним феноменом. Зрозуміти її суть можна або визначивши її
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психологічні витоки, або розкривши її психологічні функції. Тому доцільно проаналізувати
етимологію слова “віра”, оскільки в різних мовах воно трактується по-різному.

Англійське слово “faith” – перекладається як довіряти, шанувати, одобрювати.
Німецьке  “Glauben” – означає дозволяти, хвалити, любити. Грецьке “πίστη” – ввірити себе
комусь, ризикуючи собою; слухатися, бути переконаним. Єврейське  “ןומא”  ( mwn)  –
походить від слова істина. Латинське “fides” – посвідчення довірою. Російське слово “вера”
походить від дієслова “довіряти”,  “вірити”  і містить вказівку на моральність того,  кому
вірять.

Таким чином, релігійна віра передбачає наступні основні властивості: довіряти своє
серце Богу, любити, схвалювати, прагнути до моральності. Довіряти – означає визнавати
релігійну істину, не дивлячись на відсутність доказів. В цьому розумінні віра є
ефективнішою за мрії, надії  і навіть впевненість. Оскільки впевненість вимагає високої
ймовірності успіху і передбачає співпадіння багатьох умов, які далеко не завжди можуть
бути реалізовані. Надія – підтримка більш слабка, хоча вона оживає при найменшій
ймовірності удачі, але може зникнути.

Віра ж дозволяє вийти за межі індивідуальних можливостей окремої людини і
подолати сумніви, надаючи дієву допомогу в будь-яких обставинах.  З позиції психології віра
розглядається як вроджена потреба людини. Виділення людей або об’єктів як любимих –
вроджена потреба людини. Створюється враження, що вірять практично всі люди, оскільки
без віри неможливе ніяке  переконання.  Тільки релігійні люди вірять,  що Бог існує,  атеїсти
переконані, що Бога нема, агностики – що немає достатніх доказів для остаточного висновку,
а байдужі люди вірять, що подібні проблеми не мають ніякого значення.

Однак,  у більшості людей слово “віра”  пов’язується виключно з розумінням “віри в
Бога”. В основі потреби віри лежить вроджене прагнення людини до саморозповсюдження
(самотрансценденції) за межі своїх можливостей і знання. У людини іноді не вистачає ні
сили, ні можливостей щось зробити. Тоді потрібен хтось, достатньо схожий, щоб її
зрозуміти, і достатньо всемогутній, щоб виконати те, що їй не під силу. Це все може Бог.

Американський психолог Вільям Джеймс вважав віру впевненістю у тому, що з
теоретичного погляду ще може викликати сумніви.  Віра –  це готовність діяти заради мети,
досягнення якої заздалегідь не гарантоване. У зв’язку із традиційним поділом психіки на
сферу почуттів, мислення і волю, психологія виділяє  три компоненти у структурі релігійної
віри: емоційний; вольовий; раціональний. В своїй первинній формі віра є почуттям особистої
зацікавленості в предметі віри. Віра не може існувати без емоційного забарвлення, що
істотно відрізняє віру від знання. Знати можна багато, що не торкається інтересів особистості
і не викликає емоцій або оціночної реакції. Те, що в знаннях виступає як зміст, у вірі постає
як переживання, тому вона володіє внутрішньою самодостовірністю. Віра людини
ґрунтується на її індивідуальному релігійному досвіді. Людина без жодних сумнівів
сприймає це як зустріч з Богом,  яка породжує щире прагнення брати активну участь у
богослужіннях, молитись, читати священні книги, текст яких стає абсолютно зрозумілим і
духовно близьким. Ця зустріч переживається практично однаково всіма, незалежно від
соціальної, конфесійної належності, особистісних якостей.

Якщо розглянути процес формування досвіду, то він обов’язково починається з контакту
з якимсь об’єктом.  В результаті цього контакту в людини виникають певні відчуття,
переживання і, як наслідок цих переживань, думок, людина отримує досвід. Процес
формування досвіду можна подати у вигляді такої схеми: контакт → переживання → досвід.

Найінтенсивніший релігійний досвід називають містичним екстазом. У містичному
екстазі релігійний досвід набуває надзвичайної яскравості. Люди, які пережили його,
стверджують, що виразити і передати словами такий стан неможливо. Містичному екстазу
властива втрата просторово-часової і предметної чутливості – людина немов перебуває поза
собою, поза часом, простором, у якійсь надзвичайній духовно-енергетичній реальності. Її
тіло завмирає, фізіологічні процеси і реакції сповільнюються. Нерідко в такому стані
з’являються видіння релігійного змісту, чується божественно прекрасна музика. На тілі
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деяких християн утворюються стигми (відкриті рани, що кровоточать, подібні до ран Ісуса).
Тривалість і періодичність його буває різною – від миттєвого і одноразового переживання до
тривалих, по кілька годин і регулярних екстатичних станів. Незалежно від тривалості і
кількості цих станів, кожен, хто це пережив, підкреслює, що навіть миті його вистачає, щоб
усе подальше життя сповнилося щирою доброзичливістю до всіх,  особливо до дітей,
здатністю радісно любити, непохитною впевненістю, що земне життя є лише початком
справжнього, духовного життя.

Саме завдяки яскравому особистому почуттю релігійний досвід є авторитетним для
людини.  Віра є своєрідним посередником між почуттям  і знанням.   Віра –  свого роду
трансформатор, який перетворює розумову енергію в душевну і навпаки. Від того, що розум
впливає на почуття не прямо, а через віру, виникає парадокс: можна не знати, але вірити, а
можна знати, але не вірити. Коли у людини немає здатності вірити, її знання не стають
переконаннями.

Люди схильні вірити в те, що збуджує їх почуття. Віра володіє прекрасною здатністю
навіть найстрашніші страждання людської душі перетворювати в глибоке відчуття щастя,
зокрема за допомогою надії.  Відмічено,  що віруючі люди,  які виконують заповіді,  є більш
врівноважені і успішні. Віра несе їм втіху, послаблюючи страх перед бідами життя,
перекладаючи важливі рішення на Бога. І, звичайно, неабияку роль відіграє ідея загробного
життя,  де земні страждання перетворяться на тому світі в щастя.  При цьому виникають
позитивні емоції надії на глобальну справедливість. Саме гама позитивних емоцій привертає
до релігії у важкі і критичні ситуації.

Зовсім інша ситуація виникає, коли перед очима є приклад, зразок. Зразок є особистим
досвідом, він штовхає до мимовільного наслідування, збуджуючи емоції і фантазію.

Христос є ідеалом кожного християнина. Він – не абстрактна норма, а життєвий
приклад для кожної людини.  Характер Христа –  це чудо в історії людства.  В Ньому є
доброта без слабостей, повага без засліплення, постійність без впертості, покора без
приниження, наполегливість без малодушності. Він мав рідкісний авторитет і повагу, а Його
стриманість завжди поєднувалась з великою доступністю і приязню.  Христос –  правдива і
досконала людина. Він розмовляв як людина між людьми, сперечався з фарисеями,
виявляючи їхнє лицемірство перед людьми. Жив нормальним життям людини, відчуваючи
втому від подорожей, співчуваючи народові, який голодний йшов за Ним, пригортав
любов’ю убогих і дітей, ласкаво зустрічав грішників, плакав над гробом Лазаря й над долею
своєї батьківщини. Він мав енергійну волю. Погляд, поведінка й зовнішній вигляд Христа
полонить уяву всіх людей. Він дотримувався “золотої” середини між екстравертом та
інтровертом (скерування Його особистості на зовнішній світ або на себе).

Людина не лише може,  а й покликана пізнавати істину,  добро,  красу,  відповідно
перетворюючи себе та світ.  Такими є шлях пізнання Бога і наближення до Нього в
гуманістичній релігії. Віра без мислення є обхідним маневром, надто далеким від
справжнього життя. Віра виявляється у відповідній активності віруючого.

Віру в Бога і релігійну практику не можна сприймати як ілюзії,  забобони.  Бог,
Об'явлення, вічне життя – це реалії для віруючої людини. Великі вчені – це люди віри.
Вірили в Об'явлення Бога у всіх релігіях. Лютеранський єпископ Натан Содербьом,
наприклад при смерті сказав:  “Бог живе,  можу це доказати з історії релігії”.  Німецький
астроном Кеплер стільки разів схиляв голову, скільки разів говорив слово Бог. А великий
французький мікробіолог Пастер, коли вмирав, то просив щоб прийшов священик зі Святими
Тайнами.

Вірити – отже, уважати щось, що стверджує достойний віри свідок за правду. Св.
апостол Павло називає віру сильним переконанням у чомусь, чого не бачимо (Євр. 11,1).
Багато світських наук опираються лише на віру: географія, історія, природничі науки. На вірі
ґрунтуються і судові вироки. Студенти вірять викладачеві, суддя – свідкам. Так є із правдами
християнської релігії. Тут віра є конечною для спасіння, і віру цю називаємо християнською
вірою.
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Християнська віра – це за допомогою Божої благодаті, сильне переконання в тому, що
все, що навчав Христос і чого з Його наказу навчає Церква є правдою. Ми не можемо
сприйняти християнську віру органами чуття, або сягнути розумом. Наша віра мила Богові,
тому що віримо в те, чого не бачимо і не можемо зрозуміти. Ісус Христос говорив апостолу
Томі: “Щасливі ті, які не бачивши, увірували” (Ів. 20,29).

Християнська віра не вилучає власного, самостійного мислення, бо вона опирається
не лише на розум, але й на волю. “Ніхто не може вірити, як не хоче” (св. Августин).

Без віри немає спасіння. Ще Мойсей не міг без віри ступити на обіцяну землю. Ісус
Христос казав:  “Хто не увірує,  буде осуджений”  (Мр.  16,16).  Хто тут не має віри,  не
доступить оглядання другого світу (св. Августин). Без віри не можна подобатися Богові (Євр.
11,6). Як апостол Петро став потопати, коли вступив у нього сумнів (Мт. 14,30), так потопає
у вічній смерті той, хто втратив віру.

Без віри немає заслугуючих діл. Як дерево без коріння не може видати плоду, так
людина без віри не може робити добрих діл,  не може праведно жити.  Тому немудрою є
думка того, хто каже, що байдуже, у що вірити, аби лише праведно жити.

Віра приводить нас до спасіння,  бо спонукає до добрих діл.  Святий апостол Павло
каже,  що щитом віри можемо відбити усі вогненні стріли злого духа (Еф.  6,16).  “Віра твоя
спасла тебе”, – сказав Христос до недужої жінки, яка діткнулася Його одежі (Мт. 9,22).

Християнська віра – це дар Божий, бо здатність до віри отримуємо лише за
допомогою благодаті Божої. “Ніхто не спроможен прийти до Мене, коли йому того не буде
дано Отцем” (Ів. 6,65). Бог дає нам віру вже під час хрещення, тому хрещення називається
“Тайною віри”. Під час хрещення Бог дає нам, разом з освячуючою благодаттю, здатність  до
віри, або чесноту віри. Але новоохрещений не може з тієї здатності користати, доказувати
свою віру ділами доти, доки не прийде до вживання розуму. Грішник отримує здатність віри
через покаяння. Але для цього йому треба належно приготуватися, бо Бог не уділяє дорослим
благодатей без їх співдії з Ним.

Бог насамперед уділяє благодать християнської віри тим, хто щиро прагне правди;
тим, хто веде бажаний Богові спосіб життя; тим, хто просить Бога правдивої віри.

Хто щиро прямує до правди,  той напевне отримає віру,  бо Христос каже:  “Блаженні
голодні та спраглі справедливості, бо вони наситяться” (Мт. 5,6). Віра є даниною, яку ми
віддаємо Богові. Віра є зайвою і не дає нам жодних заслуг, коли ми щось бачимо власними
очима, або проникаємо розумом. Ось чому християнська віра відрізняється від сприйняття
органами чуттів чи розумом. Вона є певнішою від одного і другого, бо наші органи чуттів,
наш розум можуть помилитися, Бог – ніколи. Ось чому “вірити” – знати напевно, бо це
сказав Бог.

Тобто, ми не можемо сприйняти християнську віру органами чуття, або осягнути
розумом. До віри нас спонукає насамперед правдомовність Божа. Ми віримо у правди,
об'явлені Богом, бо знаємо, що Бог є правдивим та правдомовним. Він ніколи не помиляється
і не говорить неправди.  Події,  якими Бог підтверджує те,  що Він справді говорив є для
кожної розумної людини найважливішим спонуканням до віри.

Бог, уділяючи людям благодать християнської віри, послуговується або звичайним
засобом (проповіддю), або надзвичайним (чудом). Вони спонукають нас до віри. Численні
чуда Апостолів, якими Бог підтверджував їх слова (Мр. 16,20), спонукали поган до
прийняття християнської релігії. До віри нас спонукають також велика кількість мучеників
за віру, їх стійкість, чудесне поширення й утвердження християнської релігії, поширення й
розквіт Церкви, незважаючи на найбільші переслідування. Бог часто використовував
надзвичайні засоби на початку християнства, але часом чинить це і тепер.

Деякі люди ніколи не доходять до християнської віри, бо грішать гордістю і браком
доброї волі. Самі втікають від спливаючого на них світла віри; не хочуть вірити, бо мусили б
змінити своє грішне життя. Вони більше люблять темноту, ніж світло (Ів. 3,19), отже,
грішать проти Святого Духа, “Бо кожен, хто чинить зло, ненавидить світло, тож і не йде до



Збірник тез ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції

213

світла, щоб не виявились діла його. А хто правду чинить – іде до світла, щоб виявилися діла
його, сподіяні бо вони в Бозі” (Ів. 3,20-21).

Однак, однієї віри для спасіння не достатньо, треба ще жити згідно з вірою і
визнавати її не тільки внутрішньо,  а й зовні.  Наша віра мусить бути живою,  тобто мусить
породжувати добрі діла. Христос каже: “Не кожний, хто промовляє до мене: Господи,
Господи!  –  ввійде в Царство Небесне,  лише той,  хто чинить волю Отця Мого,  що на небі”
(Мт. 7,21). Хто не здійсняє справ милосердя, буде осуджений на страшному суді (Мт. 25,41).

Свою віру необхідно також виявляти назовні, “бо серцем вірується на оправдання, а
устами визнається на спасіння”  (Рим.  10,10).  Тим,  хто не виявляє своєї віри,  скаже колись
Господь в день суду: “Істинно кажу вам: Я вас не знаю” (Мт. 25,12).

Тому абсурдною є думка, що релігія суперечить висновкам науки. Як пояснити те, що
абсолютна більшість найзнаменитіших вчених, яким людство завдячує найважливішими
відкриттями: Ньютон, Лінней, Копернік були людьми побожними та віруючими? Чи вірили б
ці знамениті мужі та були б побожними, якщо б переконалися, що наука релігії суперечить
світській науці. Крім цього, не слід забувати, що світська наука часто задовольняється
гіпотезами (здогадками), які змінюються, як мода, залежно від результатів наступних
дослідів, а на їх місце приходять нові здогади. Якщо між релігією та наукою і є конфлікт, то
тому,  що наука,  не розуміючи вчення Церкви,  вважає,  що Церква вчить чогось,  чого вона
насправді не вчить. Або наука показує як факт теорію, яка існує або може не існувати.
Відкриті Богом істини містяться в Біблії і їх представляє Церква. Ми чинимо розумно, коли
віримо словам Ісуса Христа, бо Христос – це Син Божий, Який не може ні помилятися, ні
говорити неправди,  а також тому,  що Ісус Христос підтвердив правду Своїх слів Своїм
воскресінням і численними чудами.

Отже, християнська віра є дорогою до неба. Та, на жаль, не всі, зокрема, викладачі та
студенти, ідуть цією дорогою, багато блукає манівцями. Не мають християнської віри
невірні, тобто ті, що пізнали об’явлену науку, але відкидають її. Вони вірять лише в те, що
бачать, відкидаючи надприродне. Такі люди кривдять і ображають Бога, відмовляючи Йому
навіть такої віри, з якою ставляться до будь-якої людини.

Не вірять найчастіше ті, кому не вистачає досвіду, хто є надто гордим, а також ті, хто
веде грішне життя.  Не мають християнської віри лжевірці,  тобто ті,  хто вперто відкидає
окремі об'явлені правди, хто навмисне сумнівається у правдах віри, що не дбають про правду
та науку релігії.  Люди,  що з власної вини вмирають без християнської віри,  не отримають
спасіння.  Того,  хто безстрашно визнає свою віру перед людьми,  Бог відзначає і на землі,  і
після смерті. Тих, хто відрікається своєї віри зі страху або сорому чи навіть зовсім відступає
від неї, Ісус Христос застерігає: “Хто ж Мене зречеться перед людьми, того й Я зречусь
перед Отцем моїм небесним” (Мт. 10,33).

Отже, віра є джерелом та осередком всього релігійного життя. Права півкуля
головного мозку відповідає за віру, а ліва – за обґрунтування віри в Бога, тобто, за теодицею.
Слова апостола Якова: “Віра без діл – мертва” (Як. 2,20) та апостола Павла: “Праведник з
віри буде жити” (Рим. 1,17) взаємно себе доповняють у розумінні віри.

Віра – це здійснення очікуваного і впевненість у невидимому. Віра вимагає мудрості
розуму, щоб перевірити чи є вірогідною особа, яка пропонує правди і чи ці пропоновані
правди не суперечать розумові. Святий Августин: “Вірю, щоб розуміти і знати, а знаю, щоб
вірити”. Віра направляє людину до надприродної мети. Основний її плід – духовна сила.
Віра мусить бути загальною, міцною, живою, постійною.
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД   ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
АНТИМОНОПОЛЬНОІ  ДІЯЛЬНОСТІ

Важливе значення для вдосконалення вітчизняної антимонопольної політики,
нормативно-правової бази у цій сфері, а також практичної діяльності має дослідження
зарубіжного досвіду. Тому вважаємо за необхідне провести правовий аналіз основних систем
антимонопольного регулювання що склалися у світі, дослідити історію їх становлення в
окремих державах тощо.

Держави з давніх часів намагалися регулювати й обмежувати ринок.  Однак,
починаючи лише з кінця 19  ст.  в країнах Західної Європи і Північної Америки почали
створюватися нормативні акти, що безпосередньо спрямовались на правове регулювання
конкуренції. Однією із основних причин прийняття таких законодавчих актів стала
економічна криза в США.

В наш час у світі склалися дві основні системи антимонопольного регулювання:
американська та європейська. Американська система, що діє в США, Чилі та деяких інших
країнах, заснована на принципі формальної юридичної заборони монополістичної практики
загалом. Це найбільш формалізована та жорстка система антимонопольного регулювання,
що існує вже більше 120 років. Нормативно-правова база такого регулювання складається з
антитрестових законів, адміністративної та судової практики. Юридичну основу
антитрестового регулювання складають три федеральні закони: Закон Шермана, Закон
Клейтона та Закон про федеральну торгівельну комісію.

Крім федерального антимонопольного законодавства існує і законодавство штатів. На
даний час перевага надається федеральним законам, однак на практиці більшість справ
врегульовується саме законами штатів. Також у деяких штатах поряд із федеральними
органами діють окремі агенції, що здійснюють контроль за дотриманням антитрестового
законодавства.

Щодо антимонопольних органів США,  то основними державними органами у цій
галузі правового регулювання є Федеральна Торгівельна Комісія (далі-ФТК)  та
Антитрестовий відділ Міністерства юстиції США. Федеральна Торгівельна Комісія є
незалежним федеральним органом. Формально вона не підлягає контролю з боку виконавчих
органів влади, однак практика свідчить про наявність у останніх значних важелів впливу на її
діяльність. З метою припинення антиконкурентної діяльності Федеральна Торгівельна
Комісія наділена повноваженнями розпочати як адміністративний, так і судовий процес. Для
початку розслідування може бути використана інформація, отримана різними способами,
такими як звертання споживачів або компаній, запити Конгресу, інформація із засобів
масової інформації тощо.  Однак тільки Федеральна Торгівельна Комісія може виступати
ініціатором своїх власних процесуальних дій.

На відміну від Федеральної Торгівельної Комісії, Антитрестовий відділ Міністерства
юстиції є федеральним органом виконавчої влади із значними повноваженнями
правоохоронного органу, що очолюється помічником державного прокурора, який
призначається Президентом США  зі згоди Сенату.  Основною його функцією є
впровадження та контроль за дотриманням антитрестових законів. Також Федеральна
Торгівельна Комісія та Антитрестовий відділ наділені правом видавати відомчі нормативні
акти. Так, ФТК може встановлювати Правила регулювання торгівлі, якщо нею буде доказано
застосування очевидних антимонопольних методів ведення ділової політики. Після
публікації у пресі дані правила отримають юридичну силу, а отже можуть бути оскаржені в
будь-якому Апеляційному Суді США. Відділ і ФТК, як кожен окремо, так і спільно можуть
приймати та встановлювати інструкції. Дані інструкції одночасно узагальнюють практику
застосування антимонопольного законодавства і встановлюють критерії оцінки дій компаній.
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Ними керуються органи при ухваленні рішення щодо конкретної антиконкурентної ситуації
на ринку, а також при виборі стратегії поведінки на ринку з метою уникнення  анти
конкурентних узгоджених дій.

На відміну від антитрестового законодавства США, яке має здебільшого галузевий
напрямок, в Європі, навпаки, отримав перевагу «біхевіористський» (поведінковий) аспект
антимонопольної політики, який передбачає зосередження більшої уваги органів на способі
ведення економічної діяльності суб’єктів ринку. Найвагоміша різниця між антимонопольною
політикою США та ЄС полягає в тому, що Європу характеризує більш ліберальне ставлення
до монополістичної діяльності вцілому. В антимонопольному законодавстві багатьох держав
ЄС дозволяється з метою покращення економічної ситуації надавати дозвіл на укладення
картельних угод. Це означає, що монополістична діяльність як така  не забороняється, але
допускається до тих пір, доки не порушуються встановлені законом умови. Така різниця між
американською та європейською антимонопольними системами пояснюється відмінністю
економічних та історичних умов їх розвитку. Ще до початку другої світової війни, в країнах
Західної Європи діяли закони, що захищали монополістичні організації та їх діяльність. Ці
країни і в наш час залишилися вірними своїм традиціям,  на відміну від формалізованої та
жорсткої системи антимонопольного захисту суспільства в США. Так, у Франції виявилися
сильні тенденції до жорсткого контролю, а картельне законодавство Німеччини зазнало
значного впливу антимонопольного регулювання США. Оптимальне поєднання жорсткого та
ліберального принципів було покладено у основу формування правового механізму
конкуренції у Європейському співтоваристві. Розглянемо докладніше антимонопольне
регулювання економічних процесів у Франції та Німеччині.

У Німеччині антимонопольний контроль відіграє дуже важливу роль у реалізації
державної економічної політики. Антимонопольне законодавство в цій державі
сформувалося на основі Закону «Про скасування обмежень у конкуренції», який був
прийнятий у 1975 р. Контроль за використанням антиконкурентного законодавства здійснює
Федеральна служба картелів (далі - ФСК). Це незалежна адміністративна установа, що
формально входить до складу міністерства економіки Німеччини. ФСК має право приймати
рішення та видавати постанови з антимонопольних питань, а також судові постанови з
питань порушення антимонопольного законодавства. Антикартельні служби федеральних
земель є самостійними структурами, які входять до складу урядів земель та підпо-
рядковуються міністру економіки відповідного земельного відомства.  Незалежним
дослідницьким органом у Німеччині є Монопольна комісія, обов’язками якої є
спостереження за ситуацією та надання один раз на два роки міністру економіки
рекомендацій у галузі економіки, а також визначення тенденцій, що свідчать про
концентрацію ділових операцій у Німеччині, про поведінку на ринку монопольних компаній
тощо. Приватні особи також мають право брати участь у діяльності ФСК та звертатися до
суду з позовом про відшкодування збитків, що були завдані ними у результаті порушень
вимог антимонопольного законодавства.

Багато традицій як з погляду розвитку конкуренції, так і з погляду управління
великим державним сектором в економіці має Франція.  В останні роки був прийнятий ряд
нових правил у сфері конкуренції, що було спричинено значними структурними
перетвореннями у економічній сфері країни.  Уряд виступає за подальший розвиток
конкуренції, виконує програми по реформуванню природних монополій, активно бере участь
у процесах прийняття законів про конкуренцію згідно з законодавством ЄС. Закон «Про
свободу цін та конкуренцію» 1986 р. затвердив цілі та завдання конкурентної політики та
визначив механізм її проведення. Закон стосується усіх сфер економіки і грунтується на
базовому принципі: конкуренція не є самоціллю, вона є засобом регулювання економіки.
Тому конкурентні органи Франції широко практикують так званий педагогічний підхід, при
якому штрафні санкції застосовуються тільки у разі виявлення зловживань монопольним
становищем на ринку.
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Органами державного регулювання конкуренції у Франції є Рада з питань конкуренції
та Генеральна дирекція по конкуренції та боротьбі із зловживаннями.  Справи,  що
розглядаються цими органами підвідомчі Суду першої інстанції. Генеральна дирекція
проводить розслідування, а конкретні рішення ухвалюються незалежною інстанцією —
Радою з питань конкуренції, яка надає зацікавленим особам право на захист своїх інтересів.
При цьому і Рада, і Суд першої інстанції стежать за дотриманням європейського
законодавства, а Генеральна дирекція як державний орган проведення конкурентної політики
Франції представляє країну в європейських конкурентних відомствах, її члени
призначаються рішенням уряду згідно рекомендацій міністра економіки на термін шість
років. Вивести члена Ради з її складу можна тільки у виняткових випадках.

Рада виконує дві основні функції: юридичну і консультативну. Юридична функція
передбачає контроль за укладеними угодами та зловживанням монопольним становищем
шляхом проведення розслідування, яке може бути розпочате як за ініціативою міністра
економіки, так і на вимогу підприємств, професійних організацій або груп споживачів. Крім
того, Рада має юридичні повноваження по припиненню антиконкурентних дій, що заважають
вільному функціонуванню ринків. Вона може не тільки надавати висновки і рекомендації,
але і накладати штрафи за порушення законодавства про конкуренцію.

Консультативна функція Ради передбачає надання консультативних послуг уряду і
парламенту, професійним організаціям і організаціям споживачів з питань регулювання
конкуренції на  ринках Франції, а також за умови виконання директив ЄС по відкриттю
ринків у секторах, що підлягають врегулюванню (наприклад ринків загального транспорту,
зокрема залізниць, аеропортів; телекомунікацій, електроенергетики і газопостачання, ЗМІ, а
також кабельного, супутникового телемовлення тощо).

Отже, зарубіжний досвід правового регулювання антимонопольної діяльності
свідчить про можливість вибору однієї із систем антимонопольного регулювання:
американської або європейської. Американська система характеризується жорсткістю та
безпринципністю у питаннях порушення антимонопольного законодавства, а європейська
система дозволяє займати домінуюче становище на ринку до тих пір,  доки це не шкодить
іншим гравцям ринку. Українська система антимонопольного регулювання повинна
поєднати особливості обох систем з метою мінімізації монополізації ринків, а також
розвитку економіки України загалом.

Олійник А.В., Національний університет
«Львівська політехніка»

ДУХОВНО-МОРАЛЬНИЙ ЗАНЕПАД СУСПІЛЬСТВА
ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ СУЇЦИДАЛЬНИХ ТЕНДЕНЦІЙ МОЛОДІ

Нехтування високими духовно-моральними цінностями, орієнтаціями, руйнування,
втрата ідеалів, які висвітлюють особистості життєву перспективу, сприяє поширенню
суїцидонебезпечних настроїв у суспільстві. У сучасному суспільстві зростає кількість
самотніх, нещасливих, розчарованих людей, молоді не знаходять високого смислу власного
життя, заповнюючи екзистенційний вакуум алкоголем та наркотиками. Життєве
неблагополуччя, безробіття, самотність, крах надій, усвідомлення безперспективності
майбутнього, алкоголізм, наркоманія, зростання злочинності, меркантилізм на тлі
бездуховності – така ситуація сьогодення перебуває у прямому зв’язку з суїцидальністю.
Люди живуть без чітких критеріїв цінності життя. У сучасному індустріалізованому світі, де
з кожним роком поглиблюється тотальний процес формалізації, раціоналізації,
меркантилізації, відчуження у людських взаєминах вже майже не залишилося нічого, що
могло б утримати від занурення на самісіньке дно кризи: «хвороба» цивілізацією, яка
перетворилася на нав’язливу ідею, перекреслює в душі індивіда все, що могло б зберегти



Збірник тез ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції

217

його віру у високий сенс життя. Негативний вплив на людську свідомість в епоху технічного
прогресу здійснюється з вражаючим динамізмом з боку найрізноманітніших технологій. З
однієї сторони, науково-технічний прогрес максимально спростив людське життя, вніс
комфорт та легкість в усі його сфери, але з іншої – надмірний технократизм призвів до
падіння рівня духовності та моральності у суспільстві,  й відтак –  до утвердження хибної
системи цінностей, зневажання високими життєвими ідеалами добра, справедливості, любові
та милосердя.

Самогубство є своєрідним варіантом відповіді на кризу існування. Як вже зазначалося
вище, самогубство як явище індивідуальне існувало в усі історичні часи, але іноді воно стає
явищем соціальним, коли створюється для нього сприятлива суспільна атмосфера. Суїцидент
– невдоволена собою людина, перебуває у конфлікті з діючими цінностями суспільного
життя, які не приймає його власна природа. Суспільство завжди певним чином впливає на
індивіда. Реалії сучасного світу (цинізм, егоїзм, аморальність, жорстока боротьба за
виживання) суперечать істинній сутності людини, призводять до девальвації гуманістичних
цінностей, розчарування, депресії, а відтак – до самогубства. Збільшується чисельність
людей, охоплених почуттям туги, безнадійності, екзистенційного вакууму, пов’язаного із
втратою сенсу життя. Істотним показником і визначальним чинником такої ситуації у світі
стало послаблення віри в Бога, орієнтації на високі духовні ідеали та цінності. Життя без
ідеалів чи з бездуховними ідеалами й тяжкі розчарування є вельми сприятливими щодо
суїцидальності [5, с. 49].

На тлі тотального відчуження індивідів один від одного ця «хвороба» духу
перетворюється на хронічну, нищить людяні властивості душі. У такій атмосфері
розчарована людина не знаходить у собі душевних сил протистояти усім труднощам
власного безутішного існування і може вирішити звести рахунки із життям.

Виникнення психологічних проблем індивіда, зокрема суїцидальних, перебуває у
прямому зв’язку із зростанням рівня суспільної бездуховності. У сучасному цивілізованому
світі спостерігається жахлива асиметрія. Виявляється вона у тому, що основні зусилля
особистості спрямовані на утилітарні цінності нестабільного зовнішнього світу, внаслідок
чого її життя стає обмеженим та дисгармонійним через постійну загрозу втрати значущих
зв’язків, статусу, власності. Життя, позбавлене надособистісного смислу, спрямоване
виключно на задоволення меркантильно-споживацьких цілей, детермінуючим чином
пов’язане з відчаєм, розчаруванням та песимізмом.

Досліджуючи проблему суїциду, психологічного здоров’я особи та суспільства,
З.Фройд висловив припущення,  що вимоги людської природи і суспільства можуть
конфліктувати між собою в силу їх недосконалості; суспільство загалом може бути хворим.
Обґрунтовуючи цю думку, він запровадив поняття «соціальний невроз» (нестача любові й
уваги інших людей, неможливість для індивіда досягти гармонії з соціальною структурою
суспільства тощо), як соціальну зумовленість поширених нервово-психічних розладів  [4, с.
93].

На духовний занепад суспільства як основну причину поширення аутодеструктивних
тенденцій у психіці індивідів вказував Е.Фромм. Він намагався показати, наскільки морально
хворе суспільство із спотвореними ідеалами небезпечне для індивіда, стаючи джерелом
думок про смерть та самогубство. У світі, в якому речі панують над людиною, «мати» панує
над «бути», володіння над буттям, «мертве», механічне – над живим, цивілізація замінила
Бога. Світ живої природи перетворився на механізований, позбавлений усякої життєвості
мертвий світ, людина – на бездуховного робота. Любов до всього механічного, штучного,
всього того, що не росте, не розвивається, стало основою сьогодення, замість любові до
істинного,  природного –  того,  що утверджує й піднімає цінність життя.  Замість того,  щоб
цінити найпрекрасніший дар Бога, любити себе та інших, люди знецінюють життя,
утверджуючи хибні, неістинні смисли існування [8, с.461 – 483].
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Про вплив суспільства на суїцидальну схильність молоді у роботі «Батьки і діти їх ―
самогубці» говорить В.Федоров, звинувачуючи цивілізацію у тому, що вона спричинила його
(суспільства) моральне падіння [7].

Сучасна урбанізована індивідуалістична культура робить людину самотньою, вона не
персоналізується, а лише аномізується, страждає, не витримує самотності як єдиного
середовища самоформування. Людина іноді може бажати самотності, але у сучасному світі
вона найчастіше потерпає від неї: в умовах технократично-бездуховного науково-технічного
поступу вона втрачає зв’язки зі світом та іншими. Людина стає вільною «від усього», а тому
й відчуженою від усього. Такий стан пригнічує її: вона не хоче бути «вільною», прагне
«втекти» від такої свободи (escape from freedom), мати доброзичливі стосунки з іншими, але
навколишній світ не надає такої можливості. Таке відчуження індивідів один від одного
стало фатальною основою міжлюдських взаємин, що переростає в агресію до себе та інших
[9]. Нестерпне почування самотності, надмірний індивідуалізм, байдужість, цинізм,
особистісні розчарування призводять до формування депресивно-невропатичних деструкцій
у психіці індивідів, які є психологічним базисом суїцидальності.

На відсутність моральних ідеалів, духовних орієнтирів буття як чинник зростання
суїцидальності у суспільстві вказував  і засновник теорії еволюційного песимізму Е.Гартман.
Він доводив, що еволюція світового процесу примножує суму болю: у світі сума болю
більша, ніж сума задоволення [5, с.49]. Науково-технічний прогрес, окрім комфорту призвів і
до знецінення життя: відчай і туга стали звичними його супутниками. Люди живуть з
почуванням внутрішньої дисгармонії, без виразних критеріїв цінності життя через
необхідність, всупереч власній природі, приймати проголошені суспільством хибні смисли
буття.

У концептуальному полі суспільно-бездуховної детермінації суїцидальності
знаходиться й фрустраційна концепція М.Ельнера, побудована на потужній емпіричній базі.
Вчений уперше співставив 22 змінні соціально-економічного, географічного та
нозологічного значення з показниками суїцидів у великій кількості країн. За допомогою
факторного аналізу було зроблено висновок, що високі показники суїцидів пов’язані з
негативними тенденціями сучасного технократичного суспільства [6, с.20].

Цей каузальний зв’язок переконливо постав у дослідженні російського юриста
А.Ф.Коні, проведеного на початку ХХ ст. Узагальнивши дані, нагромаджені вітчизняною та
світовою статистикою самогубств за століття, він пов’язав основну причину суїцидальності з
відсутністю високих суспільних ідеалів. Саме цим А.Ф.Коні пояснює той факт, що у Росії в
середині 60-х років ХІХ століття,  «в епоху великих реформ»  кількість самогубств
зменшилася під впливом «духовного піднесення» в суспільстві й різко зросла у 70-х роках,
коли розпочався період реакції й з’явився виключно матеріалістичний напрям суспільної
думки, який заперечував існування Бога, а відтак і християнської моралі [6, с.19 – 20].

Основною причиною зростання кількості самогубств М.О.Бердяєв також вважав
підміну власне людських потреб технократичними. Він був переконаний, що техніка, яка
виробляє непотрібні предмети та знаряддя нищення життя, влада речей та грошей створюють
химери та фантазії, спрямовують людину на хибні фікції, які лише створюють враження
реальності. «Я» людини завжди подвійне: «Я» істинне, реальне, глибоке і «Я», створене
корисливою уявою, пристрастями, фікціями, яке «тягне вниз». Відтак, людина завжди стоїть
перед вибором: між світом буденного життя, світом науковим, світом художнім, політичним,
господарським та світом духовним, який є джерелом світлої й потужної життєвої енергії.
Людина, на думку М.О.Бердяєва, є живою суперечністю, поєднанням кінцевого і
нескінченного, висоти і нікчемності: послаблення її духовного начала, заперечення
богоподібності неодмінно призведе до розпаду, дисоціації особистості. Істинне, глибинне
«Я» людини, органічно пов’язане з духовністю, є могутньою синтезувальною силою, яка
підтримує єдність особистості, суперечить формуванню саморуйнівних тенденцій у її
психіці. Духовність, на думку мислителя, завжди пов’язана з Богом, є здобуттям внутрішньої
сили, опірності, протидії владі світу та суспільства над людиною [2, с.165 – 167 ].
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Людська цивілізація,  на думку М.О.Бердяєва,  потребує глибокої духовної революції.
Трагізм та драматичність людського існування значною мірою залежить від закритості
людей одне від одного, від слабкості тієї синтезувальної духовності, яка веде до внутрішньої
єдності особистості та єднання людини з людиною. Це – духовне єднання людей, духовна
співдружність, духовна єдність людства, яка є одним із шляхів у боротьбі проти гнітючих
настроїв, що ведуть до самогубства, а не єдність еротична, яка, навпаки, роз’єднує, вороже
налаштовує індивідів одне проти одного [1, с.8].

Видатний французький соціолог Е.Дюркгайм зростання чисельності самогубств також
пов’язував з науково-технічним прогресом, «хворобою суспільства» – його неблагоустроєм,
роз’єднаністю, моральним та духовним занепадом. Такий стан суспільства соціолог назвав
аномією і довів,  що цей стан є потужним генератором самогубств [3,  с.261]. За обставин
аномії індивід перебуває у невизначеному стані, не відчуває солідарності із соціумом, не має
чітких орієнтирів, стандартів поведінки; суспільні деструкції у його психіці відображаються
стражданнями, болем, які трансформуються у розчарування, апатію, тривогу, депресії, а
відтак – у суїцидальність. Е.Дюркгайм підкреслював: «…якщо моральне середовище
суспільства розклалося, то його суб’єкти не можуть не зазнавати на собі цього стану,
оскільки вони у ньому перебувають» [3, с.479].

Суспільний занепад спричиняє послаблення й руйнування суспільних зв’язків, що
багатьма свідомо чи несвідомо сприймається як руйнування власних зв’язків із життям.
Найсильніше аномія впливає на тих, хто за попереднього суспільного стану мав високий
статус та статки,  а в новому втратив їх.  Суспільно успішна людина,  як правило,  очікує
кращого у майбутньому, активно працює для цього. Крах надій породжує фрустрацію, яка
може виливатися у розлючені, цинічні прокляття, блюзнірство щодо життя взагалі як
безглуздого, жорстокого, підступного, болісного. Таке життя мислиться, а згодом стає
нестерпним для людини, тому вона вкорочує собі віку.

Аномічний болісний стан, а відтак суїцид, трапляються і в загалом неаномічному,
впорядкованому і динамічному суспільстві. Наприклад, індивід постійно, наполегливо
прагне перевершити свої соціально-статусні й матеріальні здобутки – кар’єру, визнання,
статки. У цьому він убачає сенс свого життя, цьому служить, нехтуючи високими духовно-
моральними цінностями, орієнтаціями. Свою життєву наснагу індивід емоційно підживлює
сильними зовнішніми збудниками, які доступні йому завдяки високому статусу та достатку.
Зіткнення з непереборними перепонами (об’єктивними – збіг несприятливих обставин,
суб’єктивними – завищена самооцінка й непомірні домагання) спричинює аномічну
фрустрацію.  Якщо в душі такого суб’єкта немає любові,  не з’являється щирий порив до
високих духовних цінностей, аномічний біль може призвести до суїциду. Не зазнавши
соціального й морального краху, а психічно виснажуючись своєю непомірною
споживацькою активністю і конкурентною боротьбою, він зазнає психічного болю
егоїстичного характеру, через який можуть виникнути суїцидальні настрої [4, с.29 – 30].

Однієї лише економічної регуляції для лікування хвороб суспільства, зниження рівня
суїцидальності, на думку Е.Дюркгайма, недостатньо. Гармонізації суспільства, моральному
порядку, зниженню чисельності самогубств сприятиме підвищення рівня інтегрованості
суспільних груп, солідаризація, єдність особи та групи. Високий рівень інтеграції суспільства
передбачає суб’єктивну значущість його норм, цінностей та традицій для кожного окремого
індивіда, що заперечує суїцидальність. Невичерпним антисуїцидальним та інтеграційним
потенціалом, який, за Дюркгаймом, за силою перевищує вплив усіх інших чинників, володіє
релігія, особливо конфесії зі стійкою, непохитною доктриною [3, c.162 – 186]. Він
наголошував, що релігія сприяє гармонізації особи та групи, відмовитися від неї означає
сприяти дисгармонії суспільних відносин, а відтак і поширенню суїцидальності.

Таким чином, суспільство істотно впливає на суїцидальність індивідів. Будучи з ним у
нерозривному зв’язку,  людина не може не зазнавати на собі його впливу:  всі позитивні та
негативні суспільні процеси відображаються у її психіці. Деструктивність, яку несе сучасне
цивілізоване суспільство, стає безпосередньою причиною відхилень у поведінці індивіда,
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зокрема його аутодеструктивної поведінки. Ціннісна система технократичного суспільства
призвела до порушення внутрішньої гармонії багатьох людей. Втрата істинних ідеалів життя,
бездуховність, хибна система цінностей, дезінтеграція суспільства, відсутність чітких
моральних орієнтирів поведінки, надмірний меркантилізм – це наслідки утилітарно-
технократичної цивілізації. Все це поглиблює внутрішні протиріччя людини, спричиняючи
глибокі депресії та розчарування, що перебувають у прямому зв’язку з суїцидальністю.
Більшість з тих,  хто вкоротив собі віку,  «не вписалися»  у систему цінностей,  прийнятих у
світі.  Це переконує,  що життєвою необхідністю є глибоке духовне оновлення сучасного
суспільства. Життя людини лише тоді сповниться справжньою гармонією, спокоєм та
смислом, коли вона психологічно звільниться від влади споживацького суспільства над
власною долею, перестане вимірювати свою успішність та благополуччя виключно
накопиченими статками, кар’єрним ростом, а відродиться до нового високодуховного життя
з Богом.

Життєва практика не одного покоління доводить, що відкриття у собі духовного
потенціалу, внутрішнє єднання з Богом сповнює життя людини істинним смислом,
могутньою життєвою наснагою, з неймовірною інтенсивністю допомагає долати
фрустраційні стани, сприятливі щодо суїцидальності. Ідентифікуючи себе з Богом,
керуючись Його завітами, людина морально вдосконалює себе й суспільство, у якому живе,
прокладаючи шлях до всезагального духовного розвитку та єднання. Наголошуючи на
нестабільності матеріальних цінностей, релігія зорієнтовує на істинні смисли буття. Це, на
нашу думку, слугує надійним психологічним бар’єром щодо аутодеструктивних
налаштувань морально зневірених осіб.

1. Бердяев Н. О самоубийстве (психологический этюд) / Бердяев Н. – М.: МГУ, 1992. – С.3 – 23.
2. Бердяев Н.А.Философия свободы / Бердяев Н.А. – М.: Правда, 1989.
3. Дюркгайм Е. Самогубство: Соціологічне дослідження / Дюркгайм Е.; [пер. з фр.]. – К.: Основи, 1998. –

519с.
4. Психологія суїциду: посіб. / [ред. В.П.Москальця]. – К.: Академвидав, 2004. – 288с. – (Альма-матер).
5. Пурич-Пейакович Йу. Самоубийство подростков / Йу. Пурич-Пейакович, Душан Й. Дуньич; [пер. с сербск.].

– М.: Медицина, 2000. – 168с.
6. Старшенбаум Г.В. Суицидология и кризисная психотерапия / Старшенбаум Г.В. – М.: Когито-Центр,

2005. – 376с. – (Клиническая психология).
7. Федоров В.А. Родители и дети их – самоубийцы / Федоров В.А. – Саратов, 1911.
8. Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности / Фромм Э. – М.: АСТ-ЛТД, 1998. – 672с. – (Классики

зарубежной психологии).
9. Фромм Э. Бегство от свободы / Фромм Э.; [пер. с англ.]. – М.: Прогресс, 1989 – 272с.

Олійник О.О., Київський національний університет
культури і мистецтв

СІМЕЙНЕ ДОЗВІЛЛЯ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ДОВІРЛИВИХ
СТОСУНКІВ І РЕАЛІЗАЦІІЇ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ

Трансформація соціально-культурних умов існування обумовлює необхідність
всебічного гармонійного розвитку людини, здатної до індивідуального зростання, активного
включення в соціальне життя країни. Важливу роль у вирішенні поставленої проблеми
відіграє сім’я як провідний інститут соціалізації, осередок формування базової довіри,
отримання людиною перших вражень про навколишній світ, знань про себе, першого
соціального досвіду, першої допомоги і підтримки. Здійснення такої допомоги можливе за
умов створення і підтримки в сім’ї сприятливого психологічного клімату, атмосфери
взаємодовіри, зміцнення стосунків, розвитку спільних інтересів, системи цінностей у процесі
взаємодії і довірливого спілкування членів сім’ї.  Провідне місце в реалізації означеного
займає організація спільного сімейного дозвілля.
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На важливості дозвіллєвої роботи з сім’ями наголошує сучасний вітчизняний
культуролог І.В. Петрова, яка узагальнює досвід роботи сімейних центрів дозвілля в
зарубіжних країнах, аналізує широкий спектр їх пропозицій і послуг. На значущості
сімейного дозвілля в розвитку морально-естетичної культури людини, у формуванні навичок
регулювання вільного часу батьками і передачі цього досвіду дітям наголошує сучасний
український психолог В.Й. Бочелюк. Значущість сім’ї і близьких доброзичливих відносин у
важких напружених ситуаціях, у переживанні радісних подій в особистій, професійній
сферах, в житті суспільства підкреслює В.М. Дружинін. Він зазначає, що в таких життєвих
умовах сім’я стає чи не єдиним осередком допомоги людині і дає сил для розв’язання
проблеми, перетворення ситуації.

У соціологічних і психологічних дослідженнях сучасна сім’я розглядається як
соціально-психологічний і соціокультурний феномен, що детермінує поведінку і діяльність її
членів. Сім’я суттєво впливає на соціальне, психологічне, культурне і фізичне благополуччя
кожної людини, допомагає долати труднощі повсякденного життя або, навпаки, штовхає
людину до дисфункціональності і дезадаптації (А.Я. Варга, Ю.В. Постилякова). Відповідно,
одним із напрямів вирішення означеної проблеми є надання психологічної допомоги людині
і її сім’ї. Дослідженню методів і технологій психологічної допомоги сім’ям присвячено
доробки психологів і психотерапевтів. Так, особливостям сімейного консультування
приділено уваги в працях Ю.Є. Алешиної, Б.Б. Грюнвальд, Г.В. Макабі. Етапи сімейного
профконсультування проаналізовано в дослідженнях Є.Є. Григор’євої, О.Л. Махаєвої,
Л.М. Мітіної, О.О. Олійник, Б.А. Федоришина. Характеристика основних технік арт-терапії,
їх аналіз та практичні рекомендації щодо самостійного використання здійснено в
експериментальних дослідженнях психологів О.І. Копитіна, О.В. Тараріної.

Аналіз культурологічних, психологічних, соціологічних, педагогічних досліджень
показав, що проблема сімейного дозвілля як форми психологічної допомоги залишається
розробленою, проаналізованою лише частково в контексті окремих аспектів сімейних
відносин, організації сімейного дозвілля, збереження сімейних традицій. Дещо бракує
культури використання сім’єю різноманітних психологічних технологій для відновлення
фізичних і психічних сил людини, для покращення сімейних відносин, практики
психологічної допомоги в сфері сімейного дозвілля. Перелічені аспекти значущості даної
проблеми визначають її актуальність, яка зумовлена кризовими явищами в розвитку окремої
людини, сім’ї, низьким рівнем її культури, запитами сучасного суспільства, трансформацією
культурних умов його існування і потребує комплексного підходу до її вивчення.

Провідну роль в організації сімейного середовища, оптимізації його функціонування
відіграє культурний розвиток сім’ї,  зокрема,  його дозвіллєва діяльність.  Сімейне дозвілля є
необхідною умовою створення сприятливого психологічного клімату для гармонійного
розвитку кожного члена сім’ї, розвитку взаєморозуміння і взаємоповаги, зміцнення
подружніх, батьківсько-дитячих, дитячих стосунків, формуванню довіри один до одного.
Головним принципом сімейного дозвілля є спільна участь у дозвіллєвих заходах батьків та
дітей.

В сучасному суспільстві організація і якість проведення сімейного дозвілля залежить
від ряду факторів, серед яких ми можемо виділити: високу професійну зайнятість дорослого
населення і перевантаження навчальною діяльністю дітей, що значно обмежує час для
дозвілля; нездатність дітей і дорослих організовувати і регулювати свій вільний час; низький
рівень культури дозвілля і психологічної культури батьків, що відображається на вихованні і
розвитку дітей в сім’ї; знецінення ролі дозвілля у функціонуванні сім’ї; обмеженість
взаємодії між членами сім’ї, емоційну прохолодність, відсутність взаємодовіри; занепад
сімейних цінностей, традицій, обмеженість сфери інтересів кожного члена сім’ї.

Власне психологічна допомога у роботі з сім’ями може бути спрямована як на
підтримку окремої особи в процесі її становлення і розвитку, так і на розвиток її взаємодії з
іншими членами в системі сімейних відносин, в організації сімейного дозвілля. Така
допомога здійснюється спеціальними психологічними методами, які стимулюють прояв
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здатності кожної людини піклуватися про себе,  своїх близьких,  розкривати і реалізовувати
внутрішній потенціал, вирішувати актуальні життєві завдання. Психологічна допомога
здійснюється в найрізноманітніших сферах життєдіяльності сучасної людини, зокрема, в
сімейному дозвіллі: в сімейних центрах, закладах сімейного дозвілля в процесі
консультативної і профконсультативної діяльності, соціально-психологічного тренінгу,
організації клубів молодих батьків, арт-терапії тощо. Основною особливістю використання
означених технологій психологічної допомоги в роботах з сім’ями є їх доступність,
можливість включення в природне середовище сім’ї.

Так, основною метою сімейного консультування є досягнення членами сім’ї
диференціації самих себе в сімейній системі. Диференційованість означає здатність членів
сім’ї вступати в близькі довірливі взаємовідносини і, одночасно, бути самодостатніми, не
виправдовуватися і не намагатися змінювати інших, а бути орієнтованими на власні цілі,
легко переносити розбіжності у поглядах з членами своєї сім’ї.

В батьківських клубах, клубах молодих батьків здійснюється психологічна допомога
подружжю. Порушення подружніх стосунків коригується психологом поступово, по мірі
виявлення кожним з подружжя особливостей своєї позиції в сім’ї.

На нашу думку, збагаченню різноманітності сімейного дозвілля сприяє використання
різноманітних технік арт-терапії: мовленнєва креативність, креативна візуалізація, музична
терапія, танцювально-рухова терапія, образотворча терапія, пісочна терапія, глинотерапія і
тістопластика, гримотерапія, лялькотерапія, казкотерапія тощо. Основна мета їх
використання полягає у знятті психічної напруги, створенні сприятливої психологічної
атмосфери в сім’ї,  зміцненні фізичного і психічного здоров’я,  організації й регулюванні
вільного часу, розвитку культури сімейного дозвілля. Цінність методів арт-терапії
визначається відсутністю вікових обмежень, спеціальної підготовки та доступністю
матеріалів і засобів для їх використання.

Соціально-психологічний тренінг як метод психологічної допомоги сім’ям сприяє
формуванню комунікативної готовності до побудови партнерських стосунків між дітьми і
батьками, сприяє системному розвитку особистості з упевненою міжособистісною
взаємодією.

Означені методи психологічної допомоги є доступними і результативними у роботі з
сім’єю, сприяють гармонійному розвитку всіх її членів, налагодженню довірливих відносин
між ними, допомагають організовувати і реалізовувати сімейне дозвілля. Сімейне дозвілля
може бути рекомендовано як одну з ефективних форм психологічної допомоги людям
різного віку, статі, соціального статусу, професій.

Онищенко Г.І., Український інститут
консультативної психології та психотерапії

ПРОЦЕС  ТРАНСФОРМАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА – ПОШУКИ ІДЕНТИЧНОСТІ

     Трансформація суспільства в Україні, що відбувається зараз, – пов’язана з процесом
державотворення і пошуком ідентичності, рухом у напрямку гуманістичних цінностей,
формування громадянського суспільства, – передбачає  сильний спротив старої політичної
системи і суспільної свідомості частини громадян.  Криза, що супроводжує зміни, викликана
передусім світоглядним конфліктом у середині спільноти. і обтяжена зовнішнім втручанням
колишнього союзника. Проривом соціальної інтенції у напрямку прогресивних змін у
суспільній свідомості, зорієнтованої на підвищення цінності людини, її життя і гідності, став
подвиг Небесної сотні.  Прагнення змінити життя в Україні –  як мотив виходу на Майдан,
зазначили близько половини його учасників [1]. Разом з тим, у період суспільно-політичних
змін збільшується прошарок соціально незахищених людей, що страждають і відчувають
себе відкинутими суспільством у матеріально-економічному, соціально-психологічному чи
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ідеологічному планах. Очевидно, що держава не в змозі достатньо підтримати всіх
нужденних, тому діла милосердя, соціальне служіння: волонтерство, благодійництво,
духовне окормлення і підтримка – мають особливе значення в Україні сьогодні.
     Формування нової ідентичності українського суспільства як  належного до європейської
спільноти, відбувається на основі прийняття і відстоювання відповідних цінностей. Серед
таких цінностей, які відповідають уявленням про європейські, філософи і соціологи
найчастіше називають цінності свободи, демократії і розвитку. Соціологічні опитування
студентської молоді учасників  Майдану, виявили їх орієнтацію саме на дані цінності.
Протилежними цінностям розвитку, демократії і свободи виступають цінності  стабільності,
автократії і залежності. Останні цінності були характерними для суспільства  попередньої
формації і знаходяться у конфронтації з цінностями нового порядку. Різкі зміни в житті
країни можуть лякати певну частину людей, орієнтованих на цінності стабільності,
упорядкованості, передбачуваності подій, викликати усвідомлюваний чи неусвідомлюваний
опір.( Тим більше у тих людей, що зазнали втрат).
     Розглянемо духовне і соціально-психологічне значення трьох зазначених цінностей
Євромайдану.
     Свобода. «До  свободи покликані ви, браття…» (Гал. 5:13). Свобода, як філософська
категорія, передбачає полюс відповідальності, свободу вибору людини, її здатність бути
суб’єктом і творцем свого життя. Свобода і гідність людини в цивілізованому суспільстві
забезпечена правовим полем.  При владі В.  Януковича була спроба,  за думкою Олега
Гавриша, повернути рабство в країну, що знаходиться в центрі Європи, в ХХІ столітті[2].
Люди, що вийшли на Євромайдан, інтуїтивно сповідували ідею свободи людини – як
духовної цінності, як Божого дару; ідею гідності  людини, яка створена за образом Божим і
подобою.  І готові були покласти за це свої життя,  у мирний час…  І в цьому духовне
звершення, християнська правда революції гідності.

Демократія. Демократія – як можливість впливу народу на політику – здійснюється лише
за умов громадянського суспільства. А поки йде процес його становлення, загострюється
конфлікт між інтересами влади і народу. Варто розуміти, що повномасштабні демократичні
перетворення в державі не наступлять, допоки у громадян України залишатиметься ілюзія,
що влада все вирішить сама, домінуватиме почуття зневіри, апатії і безсилля впливати на
політичні процеси. Майдан виступив каталізатором процесів стихійного об’єднання людей у
гурти, спільноти для вирішення соціально-політичних проблем. Революційний підйом не
може тривати довго, тому попри спад ентузіазму, розчарування у можливості швидких
кардинальних змін, напевне продовжується і потребує усвідомленої участі громадян процес
формування громадських організацій, рухів, що повинен переростати у створення партій,
появи нових лідерів із вираженою громадянською позицією. Можна лише сподіватися,
довіряючи суспільним процесам, що з часом у політику прийдуть громадські і державні
діячі.

Розвиток. Цінність розвитку задає напрямок руху українського суспільства у бік свободи
і демократії, євроінтеграції. Розвиток – як трансформація, поява нової якості вищого
порядку, – передбачає зміни. Власне і самі зміни, реформи очевидно виступають зараз
цінністю в суспільному житті. Хоча, як відомо, певна частина людей, особливо  на сході
України і в Криму,  цих змін у державотворенні, цінностей розвитку не бажала і не
сприйняла. (Загострення  світоглядного конфлікту особливо яскраво проявляється у
сепаратистських настроях, бойових діях у зоні АТО). Сучасне життя громадян у період
перемін досить складне і для багатьох болісне. Воно пов’язане із загальним погіршенням
матеріального рівня життя громадян, із внутрішньою міграцією, людськими втратами,
збільшенням кількості безробітних, розривом певних соціальних зв’язків. Це життя в
ситуації невизначеності, слабкої передбачуваності,  саме по собі є стресовим чинником.
Складність ситуації, зокрема, відсутність світоглядної єдності в самому суспільстві,
розходження у політичних. національних питаннях, стримують рух суспільства в напрямку
реалізації цінності розвитку.
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     Названі цінності ймовірно складають основу становлення  ідентичності народу України
сьогодні. Згідно епігенетичної теорії Е. Еріксона, становлення ідентичності відбувається
поетапно і вирішує певні задачі розвитку особистості людини на вікових етапах.
Епігенетична теорія Е. Еріксона (теорія життєвого циклу) поділяє онтогенез на вісім стадій
психосоціального розвитку,  на кожній з яких людиною вирішується певна проблема –  і
наслідком вирішення є певне вікове психічне новоутворення[3]. У вирішенні проблеми
базової довіри-недовіри до світу народжується надія; у протистоянні автономії та сорому й
сумніву – сила волі; у виборі між ініціативою та почуттям провини – цілеспрямованість; у
протиборстві працелюбності й меншовартості – компетентність; у обранні ідентичності
всупереч змішанню ролей – вірність; у конфлікті близькості й ізоляції – любов; у
ствердженні генеративності проти стагнації - опікування; у здобутті цілісності всупереч
відчаю –  мудрість.  В разі змоги відстояти свою суверенність і гідність –  при  підтримці
інших країн світу – у  народу України з’явиться довіра до оточуючого світу, ствердиться
здатність до автономії; якщо народ зможе проявити свою ініціативність у справі
державотворення – то матимемо таку якість  як цілеспрямованість, яка  передбачає спільно
створену мету.  Остання надихає працелюбність,   і веде до формування соціальної
компетентності, впевненості в собі. На етапі інтеграції ролей суб’єкту потрібно дати
відповідь на питання:  хто я,  який  і навіщо я? Молода держава України мусить вирішувати
задачі становлення власної ідентичності – до  свого «юнацького віку» – у  найближчі роки,
щоб виконати розпочату Майданом справу самовизначення (духовну, національну,
державну)  і стати гідним партнером європейських держав.

1.  Від Майдану-табору до Майдану-січі: що змінилося //Фонд «Демократичні ініціативи Ілька
Кучеренка.- лютий 2014.

2. Гавриш О.  Христианство и Евромайдан: общее и различное. www.risu.org.ua. 06-10-2015.
3.  Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис / Пер. с англ.; общая. ред. и предисл. А. В. Толстых. - М.:

Прогресс,  1996.

Пантєлєєва Н.М., ДВНЗ «Університет банківської
справи», Черкаський навчально-науковий інститут

ГАРАНТУВАННЯ КОМПЕНСАЦІЇ ВТРАТ ВІД ЗНЕЦІНЕННЯ ГРОШОВИХ
ЗАОЩАДЖЕНЬ НАСЕЛЕННЯ – СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВИ

Одним із напрямів реалізації соціальної відповідальності держави є соціальний захист
і державні гарантії, зокрема забезпечення державою захисту приватної власності, а саме
заощаджень громадян.

В умовах економічного спаду, високих темпів інфляції розв’язання проблем,
пов’язаних із забезпеченням мінімального рівня соціального захисту, які надаються
державою незахищеним верствам населення, безсумнівно, слід вважати важливою її
функцією як інституційної основи розвитку суспільства. Однією з важливих для України
проблем є забезпечення державою захисту приватної власності, а саме заощаджень громадян.
На сьогодні невирішеними залишається проблема повернення (компенсація) знецінених
заощаджень внаслідок розпаду СРСР, втрачених заощаджень внаслідок кризових явищ,
дедовірізації – тотального зниження рівня довіри до банківської системи, адже населення під
жодним приводом, у жодній валюті та в жодному банку не робить депозитних вкладів. Для
розв’язання першої проблеми необхідні нові механізми формування фінансових ресурсів та
активна економічна політика держави. На вирішення другої спрямована діяльність Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб. Однак, фінансова криза загострила проблеми, пов’язані
з ефективністю його функціонування, що викликало незадоволеність суспільства. Поряд із
цим на сьогодні він гостро відчуває додаткове навантаження,  яке додала політика
Національного банку України щодо реструктуризації банківської системи. Слідством
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означеного є загострення проблеми дедовірізації. Все означене ставить нові виклики та
вимагає пошуку нових рішень забезпечення державою захисту заощаджень громадян.

Проблемні питання захисту власності населення знайшли висвітлення в наукових
публікаціях вітчизняних учених:  І.  Алексєєва,  П.  Бєлєнького,  О.  Дзюблюка,  М.  Долішного,
М. Козоріз, М. Крупки, А. Мороза, М. Савлука. Зокрема, проблеми захисту депозитних
вкладень населення в банківських установах перебувають у центрі уваги зарубіжних і
вітчизняних фахівців, а саме Д. У. Блекуела, Н. Бондара, С. Власовича, А. Вожжова,
Ж. Гарсіа, О. Заруцької, Л. Конопацької, Р. Макдональда, Ф. С. Мишкіна, Т. Смовженко,
Р. Тиркала, Н. Уманціва, О. Ходарчука. Але, невирішеність означеної проблеми потребує
постановки нових завдань, поглиблення досліджень у напрямку впровадження нових і
розвитку існуючих механізмів повернення та збереження заощаджень населення, які воно
довіряє фінансовим посередникам.

Метою дослідження є аналіз стану та проблем функціонування системи захисту
банківських вкладів громадян, зокрема механізму забезпечення державних гарантій
компенсації втрат від знецінення грошових заощаджень громадян України, розробка
науково-методичних рекомендацій і практичних заходів його подальшого розвитку.

Державні гарантії щодо захисту заощаджень громадян реалізуються через систему
механізмів, яка являє собою систематизовану, впорядковану сукупність взаємопов’язаних,
взаємообумовлених, цілеспрямованих інструментів, важелів, форм і методів сприяння з боку
державних і недержавних структур збереження та гарантованого повернення депозитних
коштів у повному обсязі. Аналіз зарубіжних і вітчизняних наукових публікацій свідчить про
відсутність єдиного підходу до класифікації механізмів захисту вкладів.  Зокрема,  при
систематизації механізмів захисту банківських депозитів можна виокремити такі: за сферою
дії (зовнішні, внутрішні, змішані), за ступенем впливу (прямі, непрямі), за формами і
методами (диверсифікація, страхування) тощо [1, 2, 3]. Такі підходи не є вичерпними, але
вони дозволяють визначити основні суб’єкти механізму захисту інтересів банківських
вкладників,  а також інструменти,  форми і методи,  які використовуються в рамках кожного
механізму. Вони можуть бути розвинуті, насамперед, залежно від рівня нормативно-
правового регулювання, а також з позиції оцінки ризиків втрати банківських вкладів [4].

З огляду на високий пріоритет проблеми збереження фінансової стабільності
Міжнародна асоціація депозитного страхування (IADI) розробила загальні рекомендації
щодо захисту коштів вкладників на підставі вивчення та детального аналізу практичного
досвіду великої кількості країн, рекомендацій міжнародних фінансових організацій. Ключові
принципи згруповані та присвячені різним аспектам функціонування і відображають сучасне
уявлення про ефективний механізм захисту майнових інтересів вкладників. Згідно документа
IADI, найбільш ефективним механізмом забезпечення захисту вкладників сьогодні
визнаються законодавчо регламентовані системи страхування депозитів з обмеженим
лімітом відшкодування [5]. Очевидно, що ці міжнародні принципи можуть бути адаптовані
до специфіки конкретної країни. Так, діюча система захисту вкладів в Україні побудована на
таких основних засадах: експліцитне правове регулювання; повноваження керівних органів;
обов’язкова участь у системі захисту вкладів банківських установ та обмеженість їх
відповідальності установленою квотою відшкодування депозитів; покриття; єдина ставка
відрахувань. Національна система гарантування вкладів фізичних осіб у цілому відповідає
міжнародним принципам її побудови і функціонування, розвивається в руслі сучасних
світових тенденцій, оскільки майже всі ключові принципи значною мірою виконуються в
Україні.

Якщо механізм гарантування вкладів від втрат внаслідок кризових явищ та/або втрати
банківськими установами фінансової стійкості можна вважати діючим, то успішне і повне
виконання в майбутньому державою своїх зобов’язань щодо компенсації за знеціненими
заощадженнями залишається невизначеним. Така ситуація склалася через величезний обсяг
зобов’язань держави відносно знецінених заощаджень населення, а також у зв’язку з
відсутністю в законодавстві положень про чіткі терміни виконання зобов’язань разом з їх
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обсягами та зважаючи на непросту економічну ситуацію в Україні. Аналіз зарубіжного
досвіду компенсації знецінених заощаджень виявив, що лише дві республіки виконали
зобов’язання перед вкладниками колишнього Сбербанку –  це Литва і Казахстан.  Для
більшості країн СНД проблема повернення знецінених заощаджень залишається не
вирішеною, першопричиною чого є відсутність достатнього фінансування та дієвого
механізму його формування для надання процесу компенсації за знеціненими
заощадженнями системності та постійності.

Оцінка стану повернення знецінених заощаджень населення України показала, що
важливим кроком у реалізації цього важливого завдання стало створення ефективної системи
електронної реєстрації та обліку вкладників на базі АТ «Ощадбанк». Проте темпи загальної
динаміки виплат компенсацій громадянами за втраченими знеціненими заощадженнями
протягом 17 років є досить низькими. Загалом у 2012 році здійснено компенсаційні виплати
5,3  млн.  вкладників і спадкоємцям вкладників на загальну суму понад 4,5  млрд грн.  За
17 років виплати за знеціненими заощадженнями проведені на суму близько 14,75 млрд грн.,
що складає 12,58 % від номінальної вартості зобов’язань і 1,81 % від їх реальної вартості.

Головною проблемою в умовах дефіциту бюджету залишається пошук джерел
формування фінансового забезпечення виплат за знеціненими заощадженнями. Компенсація
знецінених вкладів за діючим механізмом може бути відновлена та набути системного
характеру лише тоді, коли в державному бюджеті зможуть знайти «додаткові грошові
кошти» на їх виплату. Відповідні суми необхідно закласти у видаткову частину бюджету, а
для того щоб це зробити, треба збільшити дохідність бюджету, або здійснити запозичення.
Збільшення дохідної частини бюджету у свою чергу,  неможливе без зростання ВВП,
внесення змін до бюджетного кодексу та перерозподілу коштів на державному і місцевому
рівнях, через внесення змін до Закону «Про місцеве самоврядування». Заслуговує на увагу
створення спеціального компенсаційного грошового фонду за рахунок встановлення
обов’язкових відрахувань зі зростання ВВП на певному рівні, наприклад 1-1,5 %. Іншим
джерелом збільшення дохідної частини бюджету є зменшення тіньової частки економіки, на
яку припадає 40-60  %  ринкової економіки країни.  Але це тривалий процес.  Отже,  єдиною
вагомою підставою для здійснення виплат і компенсацій стане реальне зростання показників
розвитку економіки.

Поряд із цим необхідно вдосконалити нормативно-правове забезпечення механізму
компенсації за знеціненими заощадженнями населення. До проблем, які потребують
вирішення відносяться не виконання окремих положень ЗУ «Про державні гарантії
відновлення заощаджень громадян України».  Зокрема частини другої ст.  1,  якою
встановлено, що компенсації підлягають також грошові заощадження громадян України,
поміщені в установи Ощадного банку України та колишнього Укрдержстраху протягом
1992-1994 років. Проте порядок, джерела та розмір компенсації за цими заощадженнями та
страховими внесками, строки їх виплати досі законодавчо не визначені. Вiдповiдно до вимог
ст. 2 цього закону, держава зобов’язувалась забезпечити збереження та відновлення реальної
вартості заощаджень громадян. Для цього, ч. 2 ст. 3 закону було передбачено компенсаційну
iндексацiю цих заощаджень відповідно до індексу інфляції. Однак, ЗУ вiд 28.12.2007 року
№107-VI «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких
законодавчих актів України», ця норма була скасована. Зазначене унеможливило
відновлення реальної вартості заощаджень. На нашу думку, формування та реалізація
ефективного механізму поступової компенсації громадянам втрат від знецінення грошових
заощаджень доцільно здійснювати після створення справедливого, адекватного економічним
умовам правового поля,  яке,  з одного боку,  має забезпечити фактичну реалізацію права
громадян на отримання компенсаційних виплат поряд з необхідністю забезпечення інших
соціальних виплат, а з другого боку – не допустити негативних наслідків для розвитку
національної економіки.

Отже, розв’язання проблеми компенсації за знеціненими заощадженнями населення
не набуло системності та не втратило надзвичайно важливого загальнодержавного значення.
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При повному розумінні, що на сьогодні для влади компенсація за знеціненими
заощадженнями населення не є першочерговою програмою, вважаємо, що для повернення
довіри в рамках діючого механізму подальші ініціативи повинні бути спрямовані на:

– удосконалення нормативно-правового та організаційно-технічного забезпечення
повернення та компенсації заощаджень;

– оптимізацію системи ведення Реєстру вкладників для уточнення суми боргу та
визначення його структури (зокрема, за віковими групами, для забезпечення першочергової
компенсації вкладникам, які досягли віку, який відповідає показнику середньої тривалості
життя);

– визначення джерел фінансування та щорічне затвердження державним бюджетом
розрахункової суми, що спрямовуватиметься на погашення цієї заборгованості;

– визначення механізмів використання вкладів на вирішення необxiдних питань
життєзабезпечення (лікування, оплата житлово-комунальних послуг для пенсіонерів та
інвалідів із недостатнім рівнем забезпечення тощо).

Таким чином, компенсація за знеціненими заощадженнями населення – важливе
завдання соціальної відповідальності держави, крок до підвищення довіри населення в
реальність і результативність реформування національної економіки.
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МОЛОДИМ МЕДИКАМ ПРО ЕТИКУ

«Ніяка причина не вбачає неввічливості»
Т.Г. Шевченко

Ми йдемо далі й далі дорогою пізнання, опановуючи складні науки, вільно
розщеплюємо атом, владно проникаємо в таємниці Світового океану і космосу, виконуємо
найскладніші операції, а от пізнати самих себе нам іноді дуже нелегко.

Найбільше прикрощів завдають нам буденні невдачі, дрібні конфлікти, з яких
виникають великі непорозуміння. Навіть рідні та друзі , буває, сваряться через дрібниці - і не
тому, що від природи злі, нелагідні, а тому , що в кожного свій стиль поведінки , не завжди
прийнятний для інших.

Якщо об’єктивно проаналізувати причини таких незгод, то виявиться, що нерідко ми
самі в них винні.  І провина буває до смішного просто -  легковажне ігнорування вимог тієї
чемності , котра, як відомо, дається так дешево, а цінується так дорого і в основі якої лежить
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звичайнісіньке доброзичливе ставлення до людей. Якби не ця легковажність – скількох
непорозумінь і конфліктів можна було б уникнути!

Безконфліктне співжиття людей – велике мистецтво. Одначе не настільки велике, щоб
ми при бажанні не змогли оволодіти ним, навчитися легко, невимушено застосовувати набуті
знання у повсякденному житті.

Дехто серед нас молодих сумнівається в потребі правил доброго тону, вважає, що без
них наша поведінка більш розкута , природніша. Проте така думка хибна. Навіть скромна
делікатна людина , не знаючи правил етикету, може опинитися в скрутному становищі.

Життя вчить,  що мало бути добрим,  треба ще бути тактовним.  Чуйність -  доброта
серця, тактовність - його розум. Щоб бути тактовним завжди і всюди, треба знати основи
культури поведінки. Без такого знання людина справляє враження невихованої, хоч би якою
доброю вона була.

В Україні одвіку склалися традиції оточувати піклуванням старших,  поважати жінку,
радо зустрічати гостей, вітатися з сусідами, знайомими. Чи ж розумно сумніватися в їх
доцільності? Якщо ввічливість і тактовність бережуть наші нерви, здоров’я , треба доводити
їх важливість? Основні етичні принципи поведінки мають давні традиції, що беруть свої
витоки із загальнолюдської культури.

Протягом свого історичного розвитку людство виробило структурну систему правил і
норм культурної поведінки, які в різні часи називалися ще етикетом, правилами
пристойності, манерами доброго тону. До всіх тих правил треба ставитися так, як ми взагалі
ставимося до культури минулого: все краще сприймаємо , все гірше відкидаємо. Найкраще,
коли етичні норми і принципи, тонкощі ввічливості людина засвоює з дитинства і згодом - у
молодому віці. Мистецтво спілкування, людських взаємин - не такий предмет, щоб його
опанування можна було відкладати « на потім».

Дуже важливо бачити себе. Є немало людей, які теоретично добре знають правила
поведінки і все ж справляють враження невихованих, бо не вміють бачити себе ніби збоку,
очима інших. Їхні дії і вчинки видаються нам егоїстичними або наївними. Про таких кажуть,
що їм бракує психічної культури.

Кожна людина повинна навчитись стежити за своєю поведінкою, об’єктивно
аналізувати свої вчинки, перевіряти себе: чи бачить вона в собі, в людях, явищах природи й
суспільного життя головну суть,  чи тільки поверхові,  другорядні деталі?  Чи розуміє зміст
того, що каже? Чи може точно висловити словами те, що думає? Наскільки глибоко,
пізнаючи навколишній світ, вона здатна пережити такі почуття, як радість, захоплення,
подив, сум, тривогу, гнів, обурення, ніяковість, докори сумління?..

Виховання чутливості до слова та його відтінків – одна з передумов гармонійного
розвитку особистості. Від культури слова, емоцій, моральності до психічної культури - такий
шлях до гармонії розуму і серця. Не секрет, що окремі молоді люди ще повільно рухаються
вперед або тупцють  на місці в своєму духовному розвитку.  Однак той,  хто прагне бути
сучасним,  не має права відставати від завойованого.  Вибір свого місця в житті є великою
відповідальністю молоді, котра не застрахована від загальнолюдських вад. Молодій людині
вкрай важливо усвідомити і реалізувати в поведінці свою соціальну та національну гідність.

Ти -   громадянин України.  Це значить,  що ти повинен дбати про її благо,  про її
майбутнє , про її славу.

Ти – син свого народу. Народ дав тобі мову і культуру. Твої предки жили і трудились
на своїй, Богом даній, землі, захищали її від ворогів. Народу  маєш віддати свої вили, йому
належить твоє життя.

Особистістю стає той, хто спрямовує творчі сили на службу істині, добру народу і
суспільству, у кого міцна віра, світла надія, незгасна любов до життя і людей опирається на
мудрість.

З усіма сферами духовного життя тісно пов’язане виховання культури волі. Той, хто
готується переступити поріг самостійного життя, має навчитися ставити перед собою
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досяжну мету і долати труднощі на шляху до неї.  Процес від визначення мети до її
досягнення відкриває широке поле для самоспостереження й самооцінки.

Важливе місце в психічній культурі посідає виховання пам’яті.  Чим глибше ви
вдумаєтесь у зміст того, що вивчаєте, чим ясніше уявляєте суть фактів, явищ подій, тим
глибше вона запам’ятовуються. Водночас у процесі дослідження й аналізу нових і нових
фактів відбувається виховання пам’яті,  що дуже важливо для боротьби із забудькуватістю.
Випускники медичного університет повинні мати більш-менш чітке уявлення про власний
характер, вміти правильно оцінити свої здібності, інтереси. Психічна культура в цих сферах
духовного життя нерозривно пов’язана з культурою моральною, громадською активністю
людей.

Пізнати та оцінити об’єктивно самого себе нелегко. Давньогрецький лікар Гіппократ
ще за 400 р.  до н.е.  поділив усіх людей за темпераментом на 4 групи:  холерики,  сангвініки,
флегматики і меланхоліки. Мудрець одразу завбачливо зазначив, що жодної з цих категорій
не буває,  так би мовити,  в чистому вигляді.  Навпаки,  все тут страшенно перемішано й
заплутано. Найбезнадійніша річ на світі - пробувати точно визначити свій темперамент. А
що вже казати про характер!

Типи темпераментів загалом відомі:
Холерик - енергійний, запальний, галасливий і метушливий. легко збуджується і так же

легко заспокоюється. справляє враження неврівноваженої людини, яка спершу діє і лише
потім замислюється над власними вчинками. Надмірна активність холерика нерідко потребує
обмеження.

Сангвінік – надзвичайно емоційний , позбавлений твердості характеру.  Від сміху легко
переходить до сліз.  Любить  життя ,  шукає в ньому насамперед розваг і насолод.  Друзі
поважають його за життєражісність, щедрість на вигадки і витівки. Сангвінікові треба
тактовно вказувати на його непослідовність.

Флегматик – повільний, байдужий до бурхливого молодого життя. Не любить
поспішності та хвилювань. Йому властиві спокій і незворушність, не терпить холериків, а
вони не сприймають його. Намагається уникати сміливих рішень, активних дій. Зато в
складних, небезпечних ситуаціях це найбільш надійна людина.

Меланхолік – постійно похмурий, нудний, невдоволений собою і всім, що його оточує.
У власних помилках і невдачах завжди звинувачує інших. Тримається осторонь коллективу.
Меланхолік особливо потребує чуйного ставлення, вірної дружби і підтримки.

Звчайно,  люди різняться між собою не тільки типами темпераменту.  Насправді ми
набагато складніші. Кожен від природи відрізняється яскраво виявленим неповторним
психічним складом, особливою настроєністю нервової системи.  Та ще, як ввважють учені,
майже у половини людей ця настроєність має незначні, але постійні відхилення від
загальновизначеної норми.  Прояви тих відхилень можуть бути такі не значні,  що їх важко і
помітити.

Справжня активність несумісна з показухою розрахованою на зовнішній ефект: є серед
молодих такі,  що всіх навчають,  до чогось закликають,  а як тільки треба взятися до діла-
залишаються осторонь. Справжній сучасник наполегливо добивається мети, активно
виробляє в собі імунітет проти зла. Адже ніхто не гарантований, що прикрий випадок не
зіткне його з бездушністю, егоїзмом, бюрократизмом й підлістю..

Нерідко ми вважаємо: чим молодший, тим сучасніший. Проте головну роль тут відіграє
не вік. Великі люди, про яких ми кажемо, що вони обігнали свою епоху, навіть у похилому
віці були сучасніші від мільйонів своїх молодих сучасників.  І сьогодні багатьох з них ми
вважаємо прогресивнішими, ближчими до нас, ніж деякі наші молоді сучасники. Щоб бути
сучасним треба нести в собі думки і почуття тих,  хто боровся,  жертвував собою для
майбутнього.

В юності, як ніколи, дуже хочеться звернути на себе увагу, самоутвердитися.
Дослідження психологів засвідчують, що найчастіше за модними і престижним тягнуться
невпевнені в собі юнаки та дівчата, які вважають, що коли вони не будуть на « гребені
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хвилі», то їх не помітять. Тим часом люди розумні, з почуттям власної гідності утверджують
себе працьовитістю, майстерністю, інтелігентністю, принциповою позицією. Правда, для
цього треба докласти немоло зусиль. Ліниві духом, легкодушні обирають інший, легший
шлях, що, як їм здається, веде до успіху,- погоню за тим, що нині модне серед їх ровесників,
у молодіжній компанії.  Сьогодні винятково сучасними є такі якості як працьовитість,
порядність, освіченість, відданість Україні.

Головна моральна проблема сьогодення- здатність кожного вміло підпорядковувати
свою діяльність громадянському обов’язкові головний критерій сучасної людини- її
здатність свідомо, самовіддано підтримувати спільну правду.

З високих веж революції гідності нам і належить усе розглядати, пізнавати і серед
пережитого знаходити здорове, корисне, що знадобиться на шляху до майбутнього.

Добровільне людське співжиття неможливе без взаємної пошани, ввічливості, без
уважного, бережного ставлення одне до одного, без чуйності, доброзичливості і
взаємодопомоги. Ввічлива людина завжди привітна, люб’язна, готова допомогти іншим,
поділити з ними радість і горе.  Така людиа ставить інтереси коллективу вище від власних
інтересів,  глибоко поважає інших і робить усе можливе,  щоб їх обрегти від зайвих
роздратувань, незаслужених образ та всіляких прикрощів.

Основою такої поведінки є повага до людини праці, піклування про її здоров»я,
відпочинок, спокій і настрій.

Мабуть, у жодній сфері людської діяльності економічні і моральні принципи так тісно
не переплітаються як у сфері надання медичної допомоги.  Дуже часто хворі відвідують
поліклініку чи перебувають на стаціонарному лікуванні.  Там працють люди з відповідною
освітою,  практичним досвідом.  Лікарі,  одержуючи диплом,  навіть клятву дають не
шкодувати сил і знань для тих, хто звертається до них по допомогу. Зразком особистої
гігієни, охайності, покликані бути медичні працівники. на білосніжному халаті лікарі не має
плям, а на рукавах розпоротих швів. Це також стосується моральної гігієни медичного
працівника. У хворого нерідко поганий настрій, вони примхливі, дратівливі, невдоволені
усім на світі.  А лікар повинен мати виняткову витримку,  ні за яких обставин не показувати
свого роздратування, а навпаки, викликати у хворого оптимізм, бадьорість, віру в одужання.
Він покликаний бути чуйним, уважним до хворого, зобов’язаний берегти таємницю його
захворювання, бути готовим до самопожертви в ім’я врятування життя чи здоров’я людини.

І все ж якщо вам доведеться звернутися до лікаря, не забувайте, що він- така ж людина,
як і ви. Лікар не володіє якоюсь надзвичайною силою, то не вимайгайте від нього
неможливого, не перетворюйте свою тимчасову болячку у світову проблему. Потрібно
старатись не вередувати і поводити себе з лікарем стриманно, скромно, що допоможе вам
навіть скоріше ви здоровіти.

Тому мусимо, на завершення, сказати, що бажано кожному глибоко засвоїти основні
правила етики,  ввічливості,  доброго тону,  культурного поводження з людьми-  настільки
глибоко, щоб вони стали його внутрішніми переконаннями.

Пасінович І.І., Львівський національний
університет імені Івана Франка

МОРАЛЬНА ДОМІНАНТА − ЗАПОРУКА УСПІШНОСТІ
 БАНКІВСЬКОГО БІЗНЕСУ

«Гроші люблять тишу» − улюблений вислів банкірів, і за цим неофіційним гаслом
криється чимало таємниць. Наважимось припустити, що банківський бізнес − один із
найутаємничіших, а його історія, як і питання моральності банкірів,  можуть бути предметом
дискусій.
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Банківництво нерідко асоціювавалося із хитрістю, користолюбством, йому
приписували авантюрно-спекулятивну суть, часто − небезпідставно. З перших сторіч
християнська церква, яка мала значний вплив на уряди країн Європи, вважала великим
гріхом брати відсотки за позичені гроші, а лихварі суворо карались державою. Лише у 1694
р. був заснований Банк Англії, який мав право позичати гроші під відсотки під заставу будь-
якого майна, крім церковного, а в 1844 р. він дістав право друкувати гроші. Відомі слова
засновника світової династії банкірів А. Ротшильда (Амшела Бавера): «Дайте мені право
карбувати гроші, і я начхав на всі уряди та їхні закони». Напевно, небезпідставно ряд
авторитетних історичних особистостей вкрай негативно говорили про банкірів, серед них −
А. Лінкольн, Г. Форд. Останній казав: «Наше суспільство не розуміє грошової економіки
банків. Якби зрозуміло, то негайно зробило би революцію». Після кожної війни і кризи банки
багатіли, збільшували свої капітали, зокрема через те, що до рук банкірів переходило
заставлене майно, а уряди змушені були брати позики у банків, видаючи їм державні блігації
з гарантованим відсотком.

На жаль, багато з історичних колізій актуальні і сьогодні, хоча набувають зовні менш
жорстких і потворних форм.  Роль банків у світовому масштабі залишається вагомою,  −
наприклад, Базельський комітет (Швейцарія) визначає стандарти банківського нагляду, що
впливають на діяльність банків у всіх розвинених країнах, також під пильною увагою
перебувають рішення Федеральної резервної системи (США). Звичайно, всі правила і
вимоги, що діють у банківському секторі, обгрунтовуються важливістю забезпечувати
стійкість банківської системи і зменшення ризиків. Проблема доступу до інформації, попри
численні й малозрозумілі пересічному громадянину аналітичні звіти, що перебувають у
вільному доступі, залишається актуальною, а потенційному вкладнику доводиться
покладатись на власну інтуїцію і моральність банкірів.

 Проблеми морально-етичної поведінки у сфері підприємництва актуалізувались з
появою інституціоналізму. Прихильники інституціоналізму, як напряму економічної науки,
що формувалась наприкінці ХІХ стол. у США, пропонували аналізувати економічні
проблеми не відособлено, а у їх зв’язку з соціальними, політичними, етичними, правовими і
іншими проблемами. Інституціоналісти критикували класиків за те, що останні відмовились
від аналізу поведінки людини, як особистості, котра перебуває в певному суспільному
середовищі, а  неокласиків − за схематизм і відірваність від реальності. Сам ринок
прихильники інституціоналізму розглядали як соціальний інститут, який зазнає глибоких
змін із розвитком суспільства [2]. Сьогодні увага до цього напряму економічної науки
зростає.

Епоха постіндустріального суспільства (починаючи з 60-х років ХХ ст.) демонструє
найвищий рівень проникнення морально-етичних домінант у підприємницьку діяльність, в
тому числі у банківський сектор. Питання моралі у діловому житті почали усвідомлювати
саме як проблеми, які вимагають аналізу, обговорення і напрацювання рекомендацій.

Помилковий підхід,  згідно якого банківська практика невіддільна від таких речей як
гедонізм, егоїзм,  розрахунок,  призвів до спотвореного уявлення про образ банкіра, поширив
скепсис щодо самої можливості існування етики в цьому виді бізнесу.  До сьогодні стійкий
міф нав’язує думку, що прагнення до економічної ефективності й прибутковості несумісне з
моральністю, а встановлення моральних норм перешкоджає досягненню економічної мети.

Натомість навіть в Біблії має місце позитивне відношення до підприємництва, якому
протиставляється лінивство, недалекоглядність. Наприклад, «Нерозумний сидить, склавши
руки свої, та жере своє тіло…» (Еккл.  4:5),  «Багатство, заскоро здобуте, поменшується,
хто ж збирає помалу − примножує» (Пр. 13:11), «Кожна праця приносить достаток…»
(Пр. 14:23). Згідно Мойсеєвого Закону, основними принципами ведення бізнесу, мають бути
чесність, відповідальність, гуманність: «А коли продасте що своєму ближньому, або купите
з руки свого ближнього, не обманюйте один одного» (14-й вірш глави 25 книги Левіт).
Апостол Павло казав: «Бо корінь усього лихого − то грошолюбство, якому віддавшись,
дехто відбились від віри і поклали на себе великі страждання» (6: 6-9). Однак негатив Святе



Філософсько-психологічні аспекти духовності: довіра як основа змін в економіці …

232

Письмо вбачає не в самому багатстві, а у відношенні до нього. Писання засуджує не того, хто
багатий, а того, хто, прагне до нагромадження виключно матеріальних цінностей і
сподівається в своєму житті лише на них,  хто,  набуваючи багатства,  нехтує тими
принципами, які Біблія кладе в основу будь-якого бізнесу. Біблія закликає людей, чий
достаток зростає і бізнес процвітає не прикипляти до нього душею: «як багатство росте, не
прикладайте свого серця до нього!» (Пс. 61: 11); засуджує не самі матеріальні багатства, а
любов до них: «Корінь всякого зла є  сріблолюбство…» (1 Тим. 6: 10). Таким чином, будь-яка
праця, якщо вона здійснюється чесно, задля блага ближнього, заслуговує на пошану і буде
винагороджена.

Сьогодні настав час подивитись на банківський бізнес з іншого боку, − як надійного
партнера, хоча й самі банкіри мають докластись до цього, демонструючи не лише високий
професіоналізм,  а й чесність, відкритість, шляхетність. Системна криза банківського сектору
в Україні свідчить не лише про фахові прорахунки, а й про недалекоглядність, бажання
заробітку «вже і негайно». Будь-які хитромудрі фінансові схеми можуть принести великий
дохід,  однак у довгостроковій перспективі позитивний імідж і ділова репутація − більш
дохідні.

Наведемо приклади, які акцентують на важливості дотримання моральності в
середовищі банківського бізнесу. Перший з них − так зване спекулятивне банківське
кредитування. За деякими оцінками, приблизно 30-40% загального кредитного портфелю
банків в Україні займають позики, видані для проведення спекулятивних операцій.
Повернення таких позик можливе не з доходів компаній або фізичних осіб, а шляхом
реалізації активів (землі, нерухомості) за вищою ціною.

У 2006-2008 роках банківський сектор в Україні був найбільш прибутковим, −  його
дохідність сягала 60-70%. Часто банки з іноземним капіталом залучали кошти в
материнських структур під низькі відсотки (4-6%) і надавали українцям позички під 20-80%
річних, залежно від виду кредитування. 2008 рік став найрезультативнішим для вітчизняної
банківської системи за всю історію її існування − фінансові установи заробили 7,3 млрд. грн.
чистого прибутку. Звичайно, це відбувалось в контексті бурхливого розвитку економіки,
проте надмірне бажання банків максимізувати прибутки почало суперечити моральним
принципам ведення бізнесу. Реакція незабарилась − з першого кварталу 2009 року з
настанням світової фінансової кризи, витоки якої фахівці вбачають також у банківському
секторі, ситуація різко змінилась на на користь банків.

У 2015 році Україна зіштовхнулася з найтяжчою банківською кризою, яка завдала
нищівного удару по довірі до банківської системи та її регулятору.  За даними дослідження
фонду Демократичних ініціатив ім. І. Кучеріва та Центру ім. О. Разумкова, на кінець липня
2015-го 76,5% українців зовсім або переважно не довіряли банкам. З того часу ситуація ще
більше погіршилась. Недовіра трансформується у відтік депозитів, закриття лімітів із
міжбанківського кредитування, згортання кредитування реального сектора [1]

У квітні 2015 р. президент Асоціації українських банків О. Сугоняко тижневику
«Український тиждень», оцінюючи виконання банками своїх функцій, резюмував: «В
Україні банківської системи немає.  А що є?  Є розрахунково-касовий центр
загальноукраїнського масштабу …». У січні 2016 р. на Всесвітньому економічному форумі в
Давосі банки України було визнано найгіршими у світі. У звіті «Global Competitiveness
Report» йдеться про те, що Україна зайняла 79 місце зі 140 у «Глобальному рейтингу
конкурентоспроможності», водночас надійність банків України оцінили за найнижчим
показником − 140 із 140.

Питання: як сталося так, що не минуло і десяти років, а найприбутковіший сектор (а
прибуток, як відомо, свідчить про високий фаховий рівень) зазнав краху? Відповідь очевидна
− надприбутки були ситуативними, носили спекулятивний характер. Це підтверджує тезу
про те, що найрозумніші фінансово-економічні надбудови є хиткими і ненадійними, якщо
вони не базуються на міцному фундаменті моральності. Безперечно, у часи процвітання
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банківського бізнесу окремі особи, нехтуючи моральними засадами, збагатились. Однак
варто пам’ятати, що аморальність теж має свою ціну, лише рахунок виставляється не одразу.

Варто відмітити, що будь-які економічні стосунки передбачають участь кількох
сторін. Щоб банківський сектор «очистився», в суспільстві повинен сформуватись попит на
чесних банкірів.  Адже,  якщо в інших суб’єктів,  (контрагентів банку,  політиків,  крупних
бізнесменів) нечесні наміри, марно сподіватись, що банк встоїть перед спокусою заробітку.
Для прикладу, за словами колишнього керівника Державної фіскальної служби В. Хоменка,
послугами ліквідованих лише у 2014-2015 рр. конвертаційних центрів користувалися
близько 15 тисяч компаній. Через них було конвертовано близько 22,5 млрд грн, сформовано
фіктивний податковий кредит на 6,3 млрд грн. У роботі центрів брали участь співробітники
17 банків. [3]. Отже, допоки суспільство в масі своїй толерує корупцію, тіньові фінансові
схеми, про моральні засади можна лише говорити. І чим вищий рівень влади, тим більші
спокуси нечесного заробітку, тим вищі ризики і тим більшої шкоди наноситься державі.

Проблему моральності у банківництві треба розглядати щодо різних рівнів − від
інституційного, де формуються принципові стратегічні рішення, до низового, де банківський
працівник спілкується із клієнтом. Найнебезпечнішим і найспокусливішим з точки зору
моралі є найвищий рівень банківського менеджменту, власників банків. І вирішити проблему
лише у банківському сегменті неможливо без подолання політичної корупції, корупції
суддів, забезпечення транспарентності інформації, формування механізмів громадського
контролю над фінансовими потоками у банківському секторі.

Нагадаємо, що термін кредит походить від латинського слова «credo»  − «вірю».  Це
передбачає, що відносини між банком і його клієнтами базуються на взаємній повазі і довірі.
Саме довіра є запорукою успішності як окремого банку, так і стійкості банківської системи
загалом. Довіра у банкіському бізнесі − не абстрактне поняття, вона має своє грошове
вираження,  і розмір депозитів,  які населення зняло з банківських рахунків − це і є ціна
втраченої довіри. За офіційним звітом НБУ, вітчизняна банківська система лише за 2014 рік
втратила третину депозитної бази. Відплив коштів населення продовжився й 2015 р., але вже
меншими темпами. Так, за перший квартал 2015-го банки втратили ще 19,71 млрд грн (-
10,1%) і 2,18 млрд дол. (-15,9%). Довіра населення до банків досягла історичного мінімуму −
внаслідок запровадження оподаткування доходів від депозитів, заборони достроково
розривати депозитні договори та банкрутства чверті банківських установ. Ухвалюючи
подібні рішення, треба зважувати їх економічні наслідки, зважаючи на прогнозовану реакцію
вкладників.

У світлі морально-етичних відносин банк має прагнути, щоб кожна співпраця з ним
приносила клієнтові позитивний результат як у формі доходу, так і морального задоволення.
Попри прагматичні відносини банку з клієнтом, чітко прописані умови договору, клієнт
повинен бути впевнений, що у випадку непередбачуваних обставин, банк намагатиметься
знайти компроміс (наприклад, візьме до уваги серйозні обставини і не відбере заставлене
майно, а реструктуризує борг).

Діяльність банківського працівника, як працівника будь-якої іншої підприємницької
сфери,  має дві складові − це морально-етичні та професійні якості.  Марно визначати,  які з
них є більш важливими,  і вклад яких в успішність банку значиміший.  Адже найвищий
професіоналізм у банківській справі рано чи пізно виявить свою деструктивну силу, якщо він
не буде базуватись на таких якостях як порядність,  чесність,  прозорість,  дотримання умов
укладених угод, взаємна повага і довіра.

Мораль є формою суспільної свідомості й виконує функцію регулятора поведінки
людини. Професійну мораль можна визначити як загальнолюдські моральні цінності (норми,
принципи, поняття), конкретизовані у певних професіях. Коли говорять про професійну
мораль, мають на увазі такі моральні обов′язки, у яких відбивається ставлення представника
певної професії до об′єкта праці,  до колег за професією,  до клієнтів і партнерів,  до
суспільства загалом. Це, насамперед, усвідомлення своєї моральної відповідальності й
готовність чесно й добросовісно виконувати свій професійний обов′язок.
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Особливої моральності потребують ті види діяльності, які безпосередньо пов′язані з
людиною та її інтересами. Це стосується  й діяльності банківських установ, які є
розпорядниками грошей людей,  що довірили їх банку.  Такі види діяльності можуть
реалізовуватитися лише тими, хто має високий моральний потенціал і може встояти перед
спокусами швидкого збагачення на шкоду інтересам інших.

 У бізнесі усіх країн вважається неетичною поведінкою хабарництво, спекуляція,
шахрайство, корупція, несплата податків (це переслідується законом). Проаналізувати
результати своєї праці з позицій загальнолюдських моральних цінностей банкіру допомагає
професійна совість. Вона пов'язана з такими поняттями, як професійна честь, професійна
гідність, професійна справедливість, професійний такт. Важливою цінністю бізнесу є
соціальна відповідальність, яка передбачає певний рівень добровільного відгуку на соціальні
проблеми, виконання моральних вимог, що висувають суспільство.

Отже, головні моральні принципи, що визначають концептуальні засади бізнесу,
передбачають повагу до людської гідності й відповідальність, слідування обов’язку і
чесність, справедливість і легітимність, сприяння суспільному благу й екологічну свідомість.
Банківська діяльність ґрунтується також на таких моральних категоріях, як надійність,
відкритість, порядність, солідарність. Коли піднімаються питання моральності, етики,
насамперед варто звернутись до Біблії, оскільки вона вказує правильший шлях вирішення
проблем. Нормою для банківських установ має стати служіння клієнтам, співробітникам,
вкладникам грошей і суспільству, узгодження суперечливих один одному інтересів.
Усвідомлення власниками банків гуманістичної мети діяльності може приносити користь як
їм, і суспільству загалом. Така поведінка в результаті обов′язково повернеться додатковими
прибутками банку. Кредо банківського бізнесу можна висловити так: «Прибуток вищий за
все, але вище прибутку – честь» (рекламне гасло Московської товарної біржі).
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СМИСЛОЖИТТЄВІ  ОРІЄНТАЦІЇ  ДУХОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ

Актуальність. Людина завжди переймалася питанням пошуку смислу свого буття,
свого призначення. Без такого пошуку неможливий розвиток особистості, вирішення
конфліктних ситуацій, професійне та особистісне зростання. Відповідно,  розгляд сенсу
життя духовної особистості, має свою актуальність.

Також, варто зауважити, що проблема смислу життя відноситься до числа
міждисциплінарних. У філософії, теології, художній літературі, він аналізується переважно із
змістовної сторони: в чому він полягає, який смисл життя можна вважати справжнім,
добрим, гідним. Відповідно беручи до уваги, те що «життєві орієнтації» розглядаються у
багатьох науках, то розглядаючи питання, смисложиттєвих орієнтацій духовної особистості,
варто зауважити, наскільки дане питання має і мало, свою значущість, актуальність колись і
зараз, для кожної людини.

Упродовж свого життєвого шляху, людина живе закладиною, своєю програмою, яка і
несе в собі цілі і сенс життя, якими особистість набуває і володіє.
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Метою даної статті, буде надання теоритичної характеристики духовної особистості,
визначення поняття  «смисложиттєвих орієнтацій»  духовної особистості та проаналізувати
смисложиттєві орієнтації духовної особистості.

Завдання які розглядаються у даній статті, здійснення теоритичного аналізу духовної
особистості, проінтерпритувати поняття смисложиттєві орієнтацій, провести грунтовний
аналіз смисложиттєвих орієнтацій духовної особистості.

Об’єктом виступає, духовна особистість, предметом смисложиттєві орієнтації
духовної особистості.
Аналіз останніх публікацій: основні погляди дослідників на смисложиттєві

орієнтації  особистості у зарубіжній літературі (А. Адлер, М. Рокіч, В. Франкл, Дж. Ройс), у
російській ( А.Г. Асмолов, Б.С. Братусь, Ф.Є. Висилюк, Г.О. Вайзер, Д.О. Леонтьєв, Д.О.
Чудновський ),  а також у українській психології   (  С.Д.  Максименко,  О.В.  Киричук,  А.О.
Толстоухов та ін. ).

Поняття духовності, духовної особистості.
Духовність – це складний психічний феномен, вияв внутрішнього світу особистості,

інформаційно-енергетична структура особистості, насичена символами, якими вона володіє.
Духовний світ кожної людини є індивідуальний. Ідеться не лише про знання, досвід,
товариськість або щедрість. Духовність – це індивідуальна особливість особистості двох
фундаментальних потреб : ідеальної потреби пізнання і соціальної потреби жити й діяти для
інших.

Духовна особистість – це та,  яка в своїх думках і вчинках опирається на Закон
Божий, яка в своєму житті керується постулатом: « я працюю на Вічність!, а не просто вічно
працюю!». [5]

У процесі життя, важливе значення має роль школи, яка покликана допомогти дитині
знайти зміст життя, створивши для цього повноцінні умови для її фізичного,
інтелектуального, духовного розвитку і саморозвитку. Тому людське життя враховує і
духовний світ людини, і світогляд, мету та сенс життя.

Ціннісні орієнтації (саме «Духовної особистості») являються одними з найбільш
комплексних, багаторівневих утворень у структурі особистості, які виконують роль
регуляторів поведінки. Знання рівня сформованості ціннісних орієнтацій особистості, їх
ієрархія – ключ для можливості здійснення виховання особистості. Ціннісні орієнтації
впливають на визначення місця особистості в суспільстві, а також на вибір нею референтної
групи. Цей факт повинен враховуватися. Тож духовні цінності виявляються спільними для
дуже широких кіл людей, безвідносно до їх професії чи особистих уподобань. До таких
вищих цінностей завжди належали релігійні переконання, почуття любові до Батьківщини,
відданість інтересам нації, рідній мові, а також естетичні цінності. [1].

Духовною є діяльність людини, завдяки якій стан людства його власними зусиллями
підноситься на більш високий ступінь проявів. Кожна людина повинна сама знайти свій
власний вхід у "царство духа" і визначити саму себе і своє буття. Ступінь духовного
розвитку не завжди визначається віком.  Та її корені,  у будь-якому випадку,  виходять з
дитинства. Це надзвичайно важливий період у процесі духовного становлення особистості,
оскільки закладається фундамент для сприйняття оточуючої дійсності, свого місця і ролі в
ній.

Духовному світові особистості, що формується, надавав великого значення
В.А.Сухомлинський. Він розглядав формування духовного світу людини в тісному зв’язку як
із його розумовим, так і з моральним та естетичним а естетичним розвитком. Видатний
педагог писав: "Сфера духовного життя людини – це розвиток, формування і задоволення
його моральності, інтелектуальних і естетичних запитів й інтересів у процесі активної
діяльності. Джерелом духовного світу людини є матеріальний світ, об’єктивна дійсність і
особливо такі важливі її сфери, як громадське життя людини, його соціальний і моральний
досвід". Взагалі, духовно багатою людиною вважають людину, яка живе в гармонії із собою і
світом, в якої сформовані духовні цінності, тобто, ті якості і риси, життєві установки, що
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існують для кожної людини, що становлять її ідеал. Проте, говорячи сьогодні про наше
суспільство і цінності,  то слід сказати,  що воно переживає моральну кризу,  спричинену
передусім втратою християнських цінностей, орієнтацію на індивідуалізм, прагматизм і
споживацтво в особистому і суспільному житті. . [1]

У процесі утворення і утвердження духовних цінностей важливу роль відіграє
притаманне теж людині відчуття справедливості. Духовні переживання можуть бути
обмежені, тобто проходити тільки на рівні суперсвідомості, а можуть також включати і
пізнання цілісного "Я".

Отже, смисложиттєві орієнтації духовної особистості, будуть містити в собі те, що
людина закладе протягом свого існування у своє життя, враховуючи духовність, яка повинна
супроводжувати людину, ще самого дитинства і протягом усього її життя.

Поняття смисложиттєвих орієнтацій духовної особистості.
 Людина, яка усвідомлює свої цілі, перспективи на майбутннє, може констроювати та

порівнювати різні варіанти своєї поведінки здатна зробити вільний вибір, будувати своє
життя за власними, а не чужими бажаннями та потребами.

Смисложиттєві орієнтації – це результат усвідомлення людиною цілей і сенсу
власного життя. [2]

В.Е. Чудновський визначає життєві орієнтації особистості " як ідею, яка містить в
собі ціль життя людини, "присвоєну" нею, що стала для людини цінністю надзвичайно
високого порядку, втрата якої може призвести до прийняття рішення завершити своє
існування на землі.

Ю.Б. Гіппенрейтер розглядає смисл життя " як процес, спрямований на повну
інтеграцію та координацію мотиваційної сфери особистості".

С.Л. Рубінштейн сенс людського життя – бути джерело світла і тепла для інших
людей, бути перетворювачем життя, викорчовувати з неї всяку скверну і безперевно
вдосконалювати життя. [4].

Б.С. Братусь розмірковує про смисл життя як про нагальну потребу, яка грунтується
на фундаментальному протиріччі між обмеженістю (смертністю) індивідуального буття та
універсальністю родової сутності людини.

Д.  О.  Леонтьєвим детально розглянута проблема смислу,  і на його думку, смисл це"
відношення між суб'єктом та обє'ктом або явищем дійсності, яке визначається місцем обє'кта
(явища) в житті суб'єкта, вирізняє цей об'єкт (явище) в картині світу і відображається в
особистісних структурах, які регулюють поведінку суб'єкта стосовно даного об'єкта (явища).

 В.Франкл розглядає як вроджену мотиваційну тенденцію, властиву всім людям яка є
основним двигуном поведінки і розвитку особистості.

На думку К.О. Абульханової – Славської, смисложиттєві орієнтації – це цінність і
одночасно переживання цієї цінності людиною в процесі її вироблення, присвоєння та
здійснення.

Особистісні цінності є внутрішнім світом особистості. Формуючись, як і потреби, в
індивідуальному досвіді суб'єкта, особистісні цінності відображають, проте, не стільки
динамічні аспекти самого індивідуального досвіду, скільки аспекти соціального і
загальнолюдського досвіду, що привласнюється індивідом. Особистісні цінності, як і
цінності соціальні, існують у формі ідеалів, тобто "моделей належного".

Як вказує Д. О. Леонтьєв, те, що надає життю смислу, може лежати і в майбутньому (
цілі ), і в сьогоденні ( почуття повноти і насиченості життя ), і в минулому ( задоволеність
підсумками прожитого життя ). Разом з тим це питання не пізнання, а визнання, людина не
винаходить або інтелектуально конструює смисл життя,  а знаходить його за допомогою
конкретних дій. Для характеристики смислової сфери особистості використовується ще
поняття загального рівня осмисленості життя. Осмисленість життя можна розглядати як
енергетичну характеристику смислової сфери, спрямованості життєдіяльності суб'єкта на
певний смисл. Наповненість життя стійким смислом проявляється, наприклад, в стенічності,
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енергії,  життєстійкості, а відсутність сенсу виражається в депресії та соматичних
захворювань, адиктивній поведінці.

 І. Ялом розглядаючи смисложиттєві орієнтації пов’язуючи їх із переживанням
депресії, виокремив кілька критеріїв, а семе :

1) Відсутність сенсу життя має тісний зв’язок з психопатологією.
2) Осмисленість життя пов’язана з глибинними релігійними переконаннями  (

Духовної особистості).
3)  Осмисленість життя має зв’язок з трансцендентними ціностями, тобто

цінностями, які виходять за межі власного "Я".
4) Показник осмисленості життя пов’язаний з приналежністю до певної групи,

заняттям певною справою.
5) Смисл життя треба розглядати в перспективі розвитку, оскільк ступінь

осмисленості може змінюватись протягом життя.
Таким чином, характеризуючи категорію "смислу", або "сенсу", або"смисложиттєвих

орієнтацій", у психології дослідники відзначили позитивний вплив на життя та становлення
особистості, зокрема, саме « духовної особистості».

В.Е.Чудновський визначає два значення смислу життя як психологічного феномену:
1)зміст, головне, основне в даному предметі, явищі;  2)особистісна значимість для людини
цієї суті, цього головного, основного.[ 3]

Феномен сенсу життя включає в себе обидва ці значення, причому зміст, головне
домінує над неголовним, другорядним. Але визначення смисложиттєвої  "домінанти"–лише
один аспект процесу пошуку смислу життя. Дуже важливо встановити, наскільки дана
домінанта "продуктивна", в якій мірі вона сприяє позитивному розвитку особистості
зокрема, саме « духовної особистості». У зв’язку з цим доцільно мати на увазі адекватність
смислу життя:
– "реалістичність", тобто відповідальність, з одного боку, об’єктивним умовам, необхідним
для реалізації смислу, з іншого –індивідуальним можливостям людини;
– "конструктивність", тобто ступінь позитивного (чи негативного) впливу на процес
становлення особистості і успішність діяльності людини.

Висновок. Наявність смисложиттєвих орієнтацій духовної особистості виступає
критерієм сформованості особистості, показником того, наскільки людина готова керувати
своїм життям і незалежати від зовнішніх обставин.

Отже, з вище зазначеного можна зробити висновок, що смисложиттєві орієнтації
духовної особистості – це вибрана особистістю найвища цінність або головна ідея, служінню
якій людина може присвятити своє життя.  Ця ідея (  свідомий вибір найвищої життєвої
цінності ) формується у процесі розвитку особистості під впливом багатьох факторів, серед
яких виділяються індивідуально-особистісні та соціально-обумовлені детермінанти.
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«Львівська політехніка»

ОБДУРИТИ ЧИ СКАЗАТИ ПРАВДУ? БРЕХНЯ В ЖИТТІ ПІДЛІТКА

 На сьогоднішній день, брехливість - є свого роду середовищем, в якій існує підліток з
самого дитинства,  що і є запорукою його світогляду в майбутньому.  Усі батьки мріють
виростити своїх дітей чесними і порядними людьми, але багато з них стикаються з дитячою
брехнею. Найчастіше це відбувається в підлітковому віці. Коли дитина підростає, у нього
з'являється бажання стати самостійним і менше залежати від батьків. Це нерідко стає
причиною брехні. Дитина намагається створити власний простір, тому зберігає свої секрети.
Таким чином, недостатня розробленість проблеми брехливості підлітків, дозволяє говорити
про актуальність даного дослідження.
         «Кожна людина є брехня»,  -  йдеться у псалмі 115  (ст.  2).  За словами Х.  Вайнріха,  ми
могли б перевести це так: людина є істота, здатна брехати. За думкою Віктора Знакова,
брехнею зазвичай називають умисну передачу відомостей, що не відповідають дійсності.
Найбільш поширене в європейській культурі визначення Блаженного Августина: брехня - це
сказане з бажанням сказати неправду. За допомогою вербальних і невербальних засобів
комунікації брехун вводить свого співрозмовника в оману щодо справжнього стану справ в
обговорюваній області.  У ситуації спілкування брехня є виразом наміри одного зі
співрозмовників спотворити правду. Суть брехні завжди зводиться до того, що людина
вірить чи думає одне, а в спілкуванні висловлює інше. [1]
       У книзі І.  Вагіна «Психологія виживання в сучасній Росії»  розглядаються проблеми
обману і брехні.  У ній йдеться про те,  що людина,  як правило,  бреше або для досягнення
власних цілей, або для вивищення себе в очах оточуючих, або для приховування інформації,
яка може скомпрометувати людини. [2]
       Пол Екман у своїй книзі «Психологія брехні» визначає брехня як дію, яким одна людина
вводить в оману іншу, роблячи це навмисне, без попереднього повідомлення про свої цілі і
без чітко вираженої з боку жертви прохання не розкривати правди. [3]
        Відзначимо, що в повсякденному житті люди часто використовують слова "брехня",
"неправда", "обман" як синонімів, однак, ці поняття з точки зору деяких психологів мають
різний зміст.
       За Ю.І. Холодному, брехня - це свідоме спотворення відомій суб'єкту істини: вона "являє
собою усвідомлений продукт мовленнєвої діяльності, суб'єкта, що має своєю метою ввести в
оману" співрозмовника. Брехня є невід'ємною частиною людського буття, проявляється в
самих різних ситуаціях, у зв'язку, з чим це явище трактується досить різнопланово. Брехня у
психічно здорової, нормально розвиненої людини, як правило, визначається реальними
мотивами і спрямована на досягнення конкретних цілей. Тому повна щирість стає практично
неможливою і, в разі такої, може, мабуть, розглядатися як психічна патологія. У силу того,
що, безумовно, правдивих людей немає, відмінність між брехуном і правдивим людиною
носить досить умовний характер і обов'язково вимагає конкретного ситуаційного уточнення.
[4]
        На відміну від брехні, обман - це напівправда, яка провокує розуміє її людини на
помилкові висновки з достовірних фактів; повідомляючи деякі справжні факти, обманщик
навмисне приховує інші, важливі для розуміння відомості.  Обман лежить в основі того, що
прийнято називати військовою хитрістю, яка застосовується з часів давнини.
        Обман,  як і брехня,  виникає тоді,  коли стикаються чиїсь інтереси і моральні норми,  і
там, де для вдається до обману людини ускладнене або неможливе досягнення бажаного
результату іншим шляхом. Головне, що ріднить обман з брехнею, - це свідоме прагнення
обманщика спотворити істину.
        Неправда - це висловлювання, засноване на щирому омані говорить чи на його
неповному знанні про те, про що він говорить. Неправда, як і обман, грунтується на
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неповноті інформації, але, на відміну від обману, мовець не приховує відомої інформації і не
переслідує іншої мети, крім передачі повідомлення, що містить неповну (або перекручену)
інформацію. [5]
       Таким чином, деякі психологи виділяють брехня, обман і неправду як окремі категорії з
різними функціями. Інші ж (наприклад, Пол Екман) не розмежовують брехня, більш
звертаючи свою увагу ні на визначення, а на її функції. У цілому, можна констатувати, що
брехня, обман і неправда є соціально-психологічними компонентами життєдіяльності
людини в суспільстві. Тому будь-які спроби "виключити" їх з нашого життя є утопічними,
психологічно невірними і, в силу цього, безперспективними.

              Щоб краще зрозуміти соціальні чинники формування ставлення до брехні у
підлітків, спробуємо розподілити її на окремі градації. По іншому, можна назвати це:
класифікація мотивів брехні.

· Перший можливий мотив - кримінальний. Різного роду шахрайства, які потрапляють
під статтю Кримінального кодексу: обман заради наживи, з нанесенням матеріальної
шкоди обдуреною стороні. Не перевелася ще й армія шахраїв-одинаків, які
залишаються все так само винахідливі у способах "законного відбирання грошей у
громадян", як і їх літературний побратим Остап Бендер.

· Другий можливий мотив - відхід від відповідальності за вчинок, внаслідок якого
наноситься шкода без умислу. За цим стоїть страх перед покаранням, страх підмочити
свою репутацію, малодушність, боягузтво.

· Третя можливий мотив-спосіб завдати психічну (моральну) травму (завдати шкоди
психічному здоров'ю). Пам'ятайте : "Брехня страшніше пістолета?" Для брехуна є і
вигода, він отримує "садистичну" насолода від зловтіхи, від думки, що від його брехні
комусь стало боляче. Брехня і заздрість вигодовує плітки.

· Четвертий можливий мотив - "неправда на благо".
· П'ятий можливий мотив - "брехня заради задоволення", тут діапазон широкий: від

безневинного мріяння і фантазування у вигляді окремих епізодів; брехня, як звичка
або риса характеру; непереборна потреба до обману, містифікації оточуючих, потреба
до брехні, брехні, брехня, як поведінкова залежність.

· Шостий можливий мотив - брехня, як протесту і засіб компенсації фізичного або
психічного дефекту особистості. [6]

Що робити, щоб підліток перестав брехати?
1. Приводів для брехні може бути безліч.  Головне,  не ігнорувати її прояв,  інакше ваша

дитина може вирішити, що брехати - це абсолютно нормально.
2. Якщо ви помітили,  що ваше чадо бреше -  це сигнал про те,  що в його світі не все

гладко. Вам варто переглянути власну поведінку. Батьки є прикладом для своїх дітей,
тому ніколи і не за яких обставин не брешіть на очах про дитину.

3. Можливо,  підліток бреше,  тому що йому не вистачає вашої уваги.  Встановіть з ним
довірчі відносини, частіше цікавтеся його життям і діліться своїми секретами. Він
повинен зрозуміти, що може вам повністю довіряти.

4. Якщо дитина бреше, щоб уникнути покарання, можливо, ваші методи виховання
занадто суворі.  Не будьте надто суворі,  щоб підліток не боявся вас.  Він повинен
розуміти, що всі покарання не перебільшені, а справедливі.

5. Будьте щирими і чесними зі своїми дітьми, більше розмовляйте з ними, і вони завжди
будуть говорити вам тільки правду.[7]

. Загалом, брехня є свідоме перекручування відомій суб'єкту істини, яким одна людина
вводить в оману іншу, роблячи це навмисне, без попереднього повідомлення про свої цілі.
Брехня має чотири види: замовчування, перекручування, повідомлення правди у вигляді
обману і так звана «особлива брехня».
            Однією з основних причин брехні підлітки вважають самозахист отримання будь-якої
вигоди, бажання зробити краще, завоювати авторитет.
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          Таким чином,  залишається тільки додати,  що нашу брехня,  видає наше ж тіло,  воно
показує, що ми говоримо неправду. Заборони в ранньому дитячому віці вчать не порядку й
акуратності, а зовсім іншому - остраху покарання. А від страху до обману рукою подати.
Прислухайтеся,  про що говорить дитина.  Чи не атакуйте в люті брехуни.  І перш ніж його
викрити, задумайтеся, як це краще зробити, доброзичливішими і тактовніше, і можливо тоді,
з цього малюка, виросте гідна людина.

1. Знаків В. Що таке брехня [Елекронний ресурс].   Режим доступу: http://www.voppsy.ru/znakov.html
2. І. Вагін «Психологія виживання в сучасній Росії». 1995-c 367.
3. Пол Екман у своїй книзі «Психологія брехні».
4. Випуск 1. Ю. І. Холодний. М.: "Світ безпеки ", 1998. 96 з).
5. Зеньковський В.В. Психологія дитинства. - М.: Academia, 1996 - с.215.
6. С. Степанов, «Психологічна мозаїка», Москва, «Академія», 1996.
7. Як боротися з брехнею у підлітка [Елекронний ресурс].   Режим доступу:
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Петринич О.Г., Львівський інститут ПрАТ МАУП

АКТИВНІ ТРЕНІНГОВІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ: ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ

Тренінг, як вид психологічної діяльності визначився відносно недавно й бурхливо
розвивається впродовж останніх років. У сучасній літературі тренінгом називають досить
різні варіанти групової роботи: особистісні перетворення дорослих, активне навчання
студентів, організаційно-ділову гру на виробництві, розвиток самооцінки в молодших
школярів. Тренінг – це багатофункціональний метод цілеспрямованих змін психологічних
феноменів людини, групи або організації з метою гармонізації професійного та
особистісного буття людини [5, с. 4].

Під активними тренінговими методами розуміють такі засоби організації навчального
процесу, які забезпечують включення учнів в активну взаємодію та спілкування в процесі їх
пізнавальної діяльності.

Для активних методів навчання характерним є [3, с. 7]:
- ставлення викладача до учнів як до рівних;
- не просте повідомлення знань, а самостійна побудова знання шляхом критичної

оцінки до отриманої інформації і самостійне рішення творчих завдань;
-  плюралізм думок, підходів, повага до думок інших;
- Поєднання роботи в парах, групах з індивідуальною роботою.
Перерахуємо та коротко опишемо активні методи в тренінгу: кейс-стаді,

психогімнастика, групова дискусія, мозковий штурм, ігри тощо.
Кейс-стаді – техніка навчання, що використовує опис реальних (або близьких до

реальності) конкретних ситуацій. Під ситуацією (кейсом), як правило, розуміється
письмовий опис якоїсь конкретної реальної ситуації в фірмі, наприклад, історія утворення,
становлення організації, її розвиток, результати в бізнесі [3, с. 11].

«Кейс» також може виступати в якості способу закріплення отриманих знань, їх
контролю, а також розвитку професійних умінь і навичок. Розрізняють «польові» (засновані
на реальному фактичному матеріалі) і «крісельні» (вигадані) «кейси».

Пропонуються до розгляду наступні види кейсів [3, с. 13]:
1. Традиційний – діагностика однієї або декількох проблем і вироблення учасниками

методів їх вирішення.
2. Діагностичний – виявлення проблеми без пошуку рішення.
3. «Описовий». Оцінка учасниками виконаних дій по вирішенню до проблеми та їх

наслідків (і проблема, і її рішення повідомляються в інструкції).
Отже, до переваг даного методу навчання слід віднести його наближеність до

реальності, високі евристичні та оціночні можливості, значний комунікативний потенціал,
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адже при роботі з «кейсами» важливо не тільки діагностувати проблему, прийняти правильне
рішення, а й зуміти аргументовано довести , що воно вірно.

Використання методу кейс стаді у тренінгу дозволяє перекинути «місток» від теорії
до практики, а також оцінити ступінь розвитку аналітичних здібностей учасників і рівень їх
знань в конкретній області. Ефективність використання кейс стаді в тренінговому процесі
полягає насамперед у тому, що даний метод розвиває аналітичні і творчі здібності учнів.

Основним недоліком методу кейс стаді, на наш погляд, є трудомісткість збору
матеріалу для побудови реального «кейса».

Психогімнастичні вправи – вправи, направлені на зміну стану тренінгової групи як
цілої, так і окремих її учасників. Незалежно від змісту занять, робота в навчальній групі
повинна починатися з етапу формування працездатності, основна мета якого – створити таку
атмосферу і такий стан кожного учасника групи, які дозволяють перейти до змістовної
частини роботи. Вирішити дану задачу можливо, застосовуючи в навчальному процесі такий
вид активного методу навчання, як психогімнастичні вправи [3, с. 18].

Виділяють наступні види психогімнастичних вправ [3, с. 19]:
1. Вправи, спрямовані на створення працездатності.
2. Вправи, спрямовані на змістовну сторону роботи (вправи змістовного плану).
3. Вправи для отримання особистісного зворотного зв'язку.
До переваг психогімнастичних вправ слід віднести: зняття напруги, підвищення

працездатності, тонусу учасників тренінгу; освоєння учасниками тренінгового простору;
високу ступінь емоційної залученості учасників в тренінговий процес; наочну демонстрацію
ключових положень тренінгу; активізацію пізнавальних процесів учасників тренінгової
групи; формування безпечної і комфортної обстановки на тренінгу; розвиток комунікативних
навичок.

Мінуси психогімнастичних вправ: надмірне емоційне збудження окремих учасників
після виконання вправ; нездатність сконцентруватися на темі після активної рухової
розминки; опір окремих учасників такій формі роботи у тренінгу.

Групова дискусія – вільний вербальний обмін знаннями, ідеями або думками з
приводу якогось питання, проблеми. Дискусія, як активний метод навчання, має відмінність
від традиційної бесіди: бесіда, як правило, охоплює декілька тем і не має ні обмежень, ні
структури. Дискусія ж має тенденцію обмежуватися одним питанням чи темою і будується і
визначеному порядку [3, с. 23].

До незаперечних переваг використання даного методу в тренінговому процесі слід
віднести високу ступінь пізнавальної активності та емоційної залученості учасників,
особливо в тих випадках, коли обговорюваний матеріал йде врозріз з їх установками та
уявленнями; можливість активної взаємодії з рештою учасників освітнього процесу.

Незважаючи на гадану легкість використання даного методу, в ньому міститься
чимало «підводних каменів»: небезпека виходу за рамки означеної теми; порушення
регламенту; пасивність або надмірна активність окремих учасників; зіткнення різних точок
зору і внаслідок цього зростання емоційної напруженості в групі.

До різновидів методу групової дискусії відносять метод мозкового штурму або, як
його ще називають – мозкової атаки. Мозковий штурм – метод групової роботи,
направлений на генерацію нових ідей, стимулюючих творче мислення кожного учасника [3,
с. 29].

Основна відмінність мозкового штурму від групової дискусії полягає в тому, що його
головна функція – це забезпечення генерації ідей, а не аналіз і обговорення пропонованих
учасниками рішень.

Мозковий штурм широко використовується в тренінгах розвитку креативності,
рішення проблем, у тренінгу командоутворення, прийняття рішення. Застосування
мозкового штурму в навчальному процесі дозволяє розвивати креативність мислення, вийти
за межі шаблонів,  стереотипів.  Нарівні з груповою дискусією метод мозкового штурму
здатний сприяти розвитку комунікативних навичок учасників тренінгу.



Філософсько-психологічні аспекти духовності: довіра як основа змін в економіці …

242

Складність застосування даного методу полягає в тому,що його учасникам досить
важко дається дотримання правила безоціночності сприйняття ідей.

До недоліків мозкового штурму слід віднести залежність в продуктивності його
використання від потенціалу учасників тренінгової групи, а також високу психоемоційну
затратність. Після проведення мозкового штурму групі потрібно відновити сили, перед тим
як переходити до вивчення нового матеріалу.

Рольова гра – це моделювання ситуації, в якій учасникам пропонується взяти певну
роль і потім виробити спосіб, що дозволяє привести цю ситуацію до гідного завершення [3,
с. 33].

Види рольових ігор [3, с. 35]:
• демонстраційні рольові ігри;
• рольові ігри для всієї групи;
• обмін ролями;
• спонтанні рольові ігри.
До переваг рольових ігор слід віднести перш все – високоефективність даного методу

навчання в плані розвитку комунікативних навичок. Жоден інший метод не дозволить
досягти такого ефекту.

Використання рольових ігор дозволяє підвищити емоційну залученість учасників у
тренінговий процес. А це, в свою чергу, сприяє глибшому запам'ятовуванню і засвоєнню
матеріалу, освоєння певних навичок.

Серед недоліків рольових ігор слід назвати достатньо високий ступінь ризику і
непередбачуваності. Незважаючи на чіткість інструкції, успішну апробацію сценарію в
декількох тренінгових групах,  помилки тренера в виборі учасників можуть привести до
фіаско.

Отже, універсальність активних методів навчання полягає в тому, що вони можуть
бути використанні для досягнення різних дидактичних завдань: закріплення знань,
активізації пізнавальної діяльності, розвитку професійних вмінь та навиків тощо.
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Підкова М.В., Національний університет
«Львівська політехніка»

ПРОБЛЕМА ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ В НАВЧАЛЬНОМУ
ПРОЦЕСІ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Актуальність проблеми. Одна з актуальних проблем, що стосуються споконвічних
проблем людства,— виховання дітей. Сьогодні проблему виховання обговорюють батьки,
педагоги, психологи, соціологи. Саме в сім’ї дитина отримує первинні навички сприйняття
дійсності, привчається усвідомлювати себе повноправним представником суспільства.

Формування духовної особистості набуло особливої актуальності сьогодні, коли
спостерігається кризовий стан в країні, відсутня соціальна захищеність, що може призвести
до зниження духовності дітей та молоді, тому виникає гостра потреба у визначенні основних
засад, цілей, напрямів, змісту, форм і методів формування духовно-моральних цінностей, як
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однієї з основ виховання, що сприятиме становленню й розвитку духовної високоморальної
особистості, майбутнього громадянина України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемою виховання і навчання дітей
займалися багато зарубіжних вчених, зокрема Я. Коменський, І. Песталоцці, Р. Оуен, Ж.-Ж.
Руссо, М. Моньесоррі, Р. Штейнер, Я. Корчак та ін.

Основні погляди на проблему духовно-морального виховання дітей було порушено у
працях видатних вітчизняних учених: Г. Сковороди, К. Ушинського, А. Макаренка, В.
Сухомлинського, М. Стельмаховича, В. Ліщука, Н. Лубенець, С. Русової, А. Богуш, Н.
Гавриш, О. Запорожець, Г. Леушиної, Т. Садової, А. Усової, Г. Волкова, Г. Виноградова, І.
Беха, Н. Химича, О. Кисельової та ін.

Ідеї взаємодії сімейного та суспільного виховання розвивалися в роботах В.
Сухомлинського, зокрема, він писав: «У дошкільні роки дитина майже повністю ідентифікує
себе з родиною, відкриваючи і стверджуючи себе та інших людей переважно через судження,
оцінку і вчинки батьків». Тому, підкреслював він, завдання виховання можуть бути успішно
вирішені в тому випадку,  якщо дошкільний заклад підтримує зв'язок з родиною,  якщо між
вихователями та батьками встановилися відносини довіри і співробітництва.

 Теоретичний аналіз засвідчив, що естетичне виховання дошкільників як одна із сфер
розвитку дитини ґрунтовно висвітлене у працях В.Бабаєвої, Н.Вєтлугіної, Є.Фльоріної.
Засоби розвитку естетичних почуттів були предметом наукового пошуку О.Дзержинської,
Н.Кириченко, Т.Комарової, Л.Компанцевої, Т.Кузурманової, Л.Павлової, Н.Сакуліної,
Є.Фльоріної, Р.Чумічової. У працях В.Сухомлинського, Б.Лихачова до чинників естетичного
виховання належать мистецтво, природа, соціальна дійсність, наука та праця, комплексна дія
яких може сформувати в особистості гармонійне естетичне ставлення до навколишнього
світу.

Викладення основного матеріалу. Проблема духовно-морального виховання
особистості на даний час є дуже актуальною, а в умовах сучасної ситуації в Україні здобула
особливе значення. Духовно-моральне виховання підлаштовується до сучасних вимог, що
визначає потребу у розв’язанні правових, етичних, культурологічних, психологічних,
педагогічних проблем.

Таким чином, дошкільна освіта як перша сходинка в цілісній системі освіти виступає
основою цілеспрямованого і всебічного розвитку особистості. В Законі України про
дошкільну освіту визначено, що «дошкільна освіта – цілісний процес, спрямований на:
формування в дитини дошкільного віку моральних норм, набуття нею життєвого соціального
досвіду» [3].

Поняття «духовність» і «мораль» не є тотожними, тому доцільно розкрити суть
кожного з них. Т. Тюріна зазначає, що моральність і духовність є різними рівнями розвитку
особистості: «Моральність передбачає орієнтацію людини, в першу чергу, на суспільно-
історичні норми та цінності, на конкретні оцінки інших, спільноти. Важливе завдання
морального виховання – навчити жити людину серед людей, притримуючись певних норм і
правил, що прийняті у даному суспільстві, тобто адаптувати її до соціуму. Духовність – це
здатність людини бути вільною, незалежною, самостійною. Розуміючи відносність
моральних критеріїв, що діють у суспільстві, високодуховна людина приймає рішення,
виходячи із вищого розуміння добра, блага, істини, орієнтуючись на своє Вище Духовне «Я»,
усвідомлення призначення і сенсу свого життя» [4, с. 133]

На думку філософа Л.  Буєвої,  духовність – це проблема набуття сенсу.  Духовність є
показником існування певної ієрархії цінностей, цілей та змісту [2, с. 65]

У філософському словнику зазначено, що мораль – це змінна форма суспільної
свідомості, своєрідна система «неписаних законів», що складається із сукупності суспільних
цінностей та норм, які дозволяють розрізняти добро та зло, виражає ідеали людського життя,
бачення минулого, сьогодення та майбутньої історії. Мораль є тією сферою етики, яка
виступає як суспільно значуща структура цінностей, пріоритетів, правил поведінки, які
визнані людиною [1, с. 573].
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Дошкільний вік у сенсі духовно-морального розвитку є унікальним і своєрідним. У
цей період закладаються основи образного сприймання навколишнього середовища як світу,
що наділений несподіванками та таємницями. Це перші кроки до формування духовного
ідеалу і при певних умовах вони можуть перетворитися в любов до правди,  до краси,  до
рідного краю. Основним завданням вихователів є залучення дітей дошкільного віку до
духовних переживань, що дасть змогу зробити прагнення дитячих душ щирими, глибокими,
різносторонніми. Ці навички формуються у дитини достатньо повільно, але поступово. Їх
виховання значною мірою залежить від наполегливості й майстерності педагогів, їхньої
поваги до дитини.

Духовно-моральне виховання дитини включає в себе формування і розвиток таких
компонентів, як:

− загальнолюдські цінності – набуті попереднім поколінням морально-духовні
надбання, що є основою поведінки і життєдіяльності окремої людини та суспільства загалом;

− національні цінності – це історично зумовлені і створені народом погляди, ідеали,
традиції,  звичаї,  обряди,  які ґрунтуються на загальнолюдських цінностях,  але відрізняються
національними проявами і є основою соціальної діяльності людей певної етнічної групи;

− громадянські цінності – це цінності, які проявляються у почутті власної гідності,
внутрішньої свободи, дисциплінованості, повазі до інших, у гармонійному поєднанні
патріотичних. національних та міжнаціональних почуттів.

− сімейні цінності – це цінності, які є основними в стосунках у сім’ї, що проявляються
у шанобливому ставленні до членів родини, до старших, згадках про предків, піклуванні про
сім’ю.

Формування громадянських якостей реалізується за допомогою дотримання та
продовження традицій і обрядів українського народу. Це реалізується за допомогою
тематичних занять, проведенні свят за українськими традиціями та обрядами, вивченні
українських пісень та танців. Не менш важливими є розповідь про національні свята, про
національні костюми, про оздоблення народної оселі (характерні орнаменти, предмети
побуту,  посуд,  рушники тощо).  Так,  наприклад,  до свята Великодня діти разом із
вихователями та батьками можуть розписувати писанки орнаментами з українськими
мотивами. В дитячому садочку може бути куточок, де зберігаються атрибутика українського
народу та стенд, на якому розміщені державні і національні символи України.

Останнім компонентом, але не за важливістю, є сімейні цінності. До них відносяться
стосунки поколінь, пам'ять про предків, любов до рідних тощо. У дитини потрібно розвивати
розуміння значення сім'ї, сімейних зв'язків, ролі матері, батька та інших членів сім’ї. Цьому
допомагають тематичні заходи з участю батьків, сімейні свята, організація спільних
конкурсів,  проведення батьківських днів.  Важливим елементом є створення разом із
батьками сімейного дерева. Потрібно, щоб ця робота супроводжувалася розповіддю зі
сторони батьків про членів родини, про їхні здобутки.

Важливо пам’ятати, що виховання залежить від прикладу як зі сторони батьків, так і
вихователів дитячих закладів, тому потрібно, щоб усі вищезазначені цінності були розвинені
у батьків і вихователів на високому рівні.

Висновки.
Формування духовно-моральних основ особистості складає одну з головних завдань

сучасного суспільства. Подолання відчуження людини від її справжньої сутності,
формування духовно-розвиненої особистості в процесі історичного розвитку суспільства не
відбувається автоматично. Воно вимагає зусиль з боку людей, і ці зусилля спрямовуються на
створення об'єктивних соціальних умов, на реалізацію відкриваються на кожному
історичному етапі нових можливостей для духовно-морального вдосконалення людини. У
цьому процесі реальна можливість розвитку людини як особистості забезпечується всією
сукупністю культурно-ціннісних і духовних ресурсів суспільства.

В проведеному нами педагогічному дослідженні висвітлені поняття духовність та
мораль, які повинні бути розвинені у кожної людини та духовно-моральне виховання і
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виділено чотири основні компоненти духовно-морального виховання: загальнолюдські,
національні, громадянські та сімейні цінності які потрібно формувати та розвивати в
дошкільному віці. Основне завдання вихователя в дитячому садочку і батьків вдома
реалізувати впровадження даних компонентів у виховний процес дошкільника. Це можна
реалізувати за допомогою таких форм: тематичні заходи, екскурсії, сімейні свята, читання та
аналізування художньої літератури, ігор, оформлення стендів тощо.

Загальновідомо, що кризові ситуації в суспільстві, в силу своєї непередбачуваності,
складності процесів, що відбуваються, закладають основи і формують «дуже довготривалі
стратегічні життєві установки і ціннісні орієнтації».

Процес реалізації духовно-морального виховання буде ефективнішим при виконанні
певних умов, що забезпечують формування і розвиток духовно-моральних цінностей дітей
дошкільного віку: забезпечується певна системність у духовно-моральному вихованні
дитини дошкільного віку, поєднання сімейного виховання з громадським, правильне
розуміння виховних функцій материнської школи та організація аналізу результатів спільної
освітньої діяльності; досягнута єдність у вихованні, здійснюваному дитячим садом і сім'єю; в
якості змісту процесу взаємодії сім'ї та дошкільного закладу у розвитку дитини виступає
залучення батьків у творчу спільну діяльність з педагогами та дітьми, включення дитини в
ігрову, творчу, пізнавальну емоційно забарвлену діяльність, спрямовану на становлення
духовно-моральної сфери дитини дошкільника; педагогізація всього виховного процесу в
сім'ї та її психолого-педагогічний супровід; використанні інноваційних моделей взаємодії
ДНЗ і сім'ї в комплексі з традиційними формами і методами української народної культури.
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Пісоцька А.М., Національний університет
«Львівська політехніка»

МОНЕТАРНІ УСТАНОВКИ СТУДЕНТІВ
З РІЗНИМИ ПРОФІЛЯМИ ЧАСОВОЇ ПЕРСПЕКТИВИ

Постановка проблеми: Сучасний стан соціально-економічних відносин ставить
перед суспільством вимоги високої економічної ефективності, що можливо досягти лише за
умови високого рівня обізнаності в цій сфері.  Гроші,  як одне із центральних понять
економіки, є носієм певних економічних відносин, що становить собою результат
еволюційного розвитку суспільства. Управління такого роду ресурсом визначає рівень
добробуту не лише окремого громадянина, але й цілою країни  зокрема. Сам процес
керування грошима, як ресурсом, залежить від багатьох чинників, для прикладу, від того як
нас навчили поводитись із ними в дитинстві, як ми безпосередньо до них ставимось і які
особистісні установки  існують в кожного стосовно грошей. Традиційним є вивчення грошей
в рамках економічної теорії, але все більшої популярності набуває дослідження з точки зору
економічної психології в рамках поняття «монетарні установки», що розуміє під собою
суб’єктивне ставлення особистості до грошей, а також вивчення грошей, як учасника
процесу інтеракції із явними соціально-психологічними  ознаками.

Аналіз основних досліджень та публікацій: Даними дослідженнями займались такі
закордонні вчені,  як:  М. Голдберг, Р. Левіс, А. Фернем, С. Ференці, Т. Танг, на теренах
України дана тема вивчалась А.Б. Купрейченко,  О.М. Дейнека, В. Москаленко, І. Зубіашвілі.
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Водночас, результат керування грішми, як ресурсом, залежить від вміння особистості
керувати власним часом, вмінням прогнозувати майбутнє і здійснювати поведінку,
спрямовану на досягнення  більш чи менш віддалених цілей. Таким чином, індивідуальний
спосіб керування грішми, втілений у монетарних установках особистості, буде пов'язаний із
індивідуальною часовою перспективою, - центральним утворенням психологічного часу,
згідно з яким здійснюється безперервна категоризація індивідуального та соціального
досвіду особистості. Згідно з Ф.Зімбардо, часова перспектива є присутньою у кожній сфері
функціонування індивіда, впливаючи на індивідуальний процес прийняття рішення і
здійснення поведінки. Даними дослідженнями також займались такі  вчені: Є. Головаха, Ж.
Нюттен, Т.Титаренко, К. Абульханова-Славська, С. Рубінштейн, К. Левін, А.Макаренко.
Відтак, часова перспектива буде пов’язаною із монетарними установками особистості,
беручи участь в процесі керування грішми.

Мета: визначити зв'язок різних профілів часової перспективи з монетарними
установками студентів.

Виклад основного матеріалу: Фiнанcoва пoлiтика є дocить cкладнoю  i важкoю  для
рoзумiння ocoбиcтocтей, щo не мають безпocередньoгo зв’язку iз екoнoмiкoю, а тoму
виникають ряд прoблем у ефективнoму екoнoмiчнoму функцioнуваннi ocoбиcтocтi . Такi
наcлiдки пoганих фiнанcoвих рiшень є cерйoзними. Як приклад, запoзичення грoшей при
занадтo  виcoкiй  прoцентнiй  cтавцi   oзначає,  щo  пoтрiбнo   працювати бiльше чаcу,  щoб
пoгаcити cвiй бoрг. А тoму, традицiйна державна пoлiтика має бути зocереджена на
пiдгoтoвцi фiнанcoвoї грамoтнocтi грoмадян .

Монетарні установки особистості є важливим показником фінансової грамотності
особистості і складаються із свого роду компонентів, що відображають уявлення людини
про гроші,  їхню значимість у житті індивіда та свого роду оцінку впливу грошей на спосіб
життя. Аналіз теоретичних досліджень вказує на те, монетарні установки майже не залежать
від рівня доходів, в той час, коли для більш зрілих людей гроші являються меншою цінністю,
аніж для особистісно-незрілих індивідів. Розгляд теоретичних досліджень вказує на ряд
відмінностей у розумінні контексту поняття «монетарні установки» серед представників
західно-американської, європейської та вітчизняної економічної психології. Слід зазначити,
що згідно аналізу теоретичних досліджень  часова перспектива є культурно обумовленою, а
відтак те, що для представників однієї культури є ознакою розвитку, для інших являтиметься
–  характеристикою неблагополуччя.  Варто відмітити, що й у сучасних дослідженнях термін
«часова перспектива»  є досить вузьким,  а тому слід працювати над його розширенням з
точки зору взаємозв’язку із монетарними установками. Згідно теоретичного аналізу сучасних
досліджень доречно вказати на вагомий зв'язок часової перспективи та фінансового здоров’я
особистості.  Сучасні дослідження вказують на те,  що люди,  які задоволені життям схильні
відкладати гроші на майбутнє, високі показники часової перспективи минулого
характеризують людей, що не мають схильності до економії. Подальша перспектива
вивчення проблематики обраної теми пролягає  в усуненні термінологічної неоднозначності
у розумінні понять «монетарні установки» та «часова перспектива», що дозволить уникнути
плутанини у формулюванні дослідницьких завдань та проблем. Слід зауважити, що
важливим завданням  є подальше розширення теоретичної складової взаємозв’язку
монетарних установок студентів та профілів часової перспективи, що у свою чергу
допоможе у підвищенні фінансової грамотності та покращенню фінансового здоров’я
особистостей.

Позитивним аспектом є сприйняття студентами свого минулого, в той час, коли
теперішнє для них не є фаталістичним, що дає змогу говорити про сприятливий стан та
рівень благополуччя студентів обраної вибірки загалом. студентам притаманне здорове
сприйняття грошей в перспективі віддаленого майбутнього  відтак такий взаємозв’язок є
основою успішності, цілеспрямованості та вищої якості життя. Студентам, для яких
характерна нестійка перспектива,  слід приділяти більше уваги плануванню свого
майбутнього попри те, що їм притаманна  орієнтацію на позитивне минуле, яка є джерелом
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ресурсів для індивіда. Студенти, яким притаманна фаталістична перспектива знаходяться в
зоні ризику, так як вони не бачать свого майбутнього і сприймають теперішнє, як щось
фаталістичне. Позитивна перспектива найбільш наближена до збалансованої часової
перспективи, а тому  це   сприяє повноцінному функціонуванню індивіда і збереженню
психологічного та фізичного здоров’я. Формування в особистості установки  одержимості
грішми викликає відчуття,  що гроші є засобом досягнення успіху,  свободи та влади над
іншими людьми і для неї вони не є уособленням негативу і зла. Сприйняття студентами
грошей, як чинника поваги, пов’язане із неадекватним керуванням грішми, така тенденція
може пояснюватись тим, що вони сприймають гроші, як єдиний ресурс, що може принести
повагу оточуючих, а тому буде намагатись «купити» схвалення оточуючих «викидаючи
гроші на вітер». У зв’язку із цим, недостатня кількість грошей може спровокувати у людини
проблеми із соціально-психологічною сферою особистості.  Переключення профілів часової
орієнтації майбутнього та теперішнього гедоністичного формує у людини здоровий погляд
стосовно сприйняття грошей, як блага. Такі особистості, як правило, ефективно керують
власним часом, вдало поєднують роботу та відпочинок, а тому  їм легко відмовитись від
певних зручностей  теперішнього задля досягнення високих результатів у  майбутньому.
Відсутність установки  до економії грошей,  породжує схильність до неефективного
керування фінансовими ресурсами,  що пояснюється орієнтацією на негативне минуле, така
тенденція може формуватись на негативному власному досвіді, а також інших людей, адже в
суспільстві побутує думка «навіщо економити, якщо завтра може не настати».

Подальше дослідження взаємозв’язку монетарних установок  студентів із різними
профілями часової перспективи дозволить ефективно напрацьовувати методичний
інструментарій по даній  темі,  що у свою чергу надає можливість виявлення проблем у
становленні фінансової грамотності студентів,  а також способів підвищення знань у цій
сфері.
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Побірченко Н.А., Сергєєнкова О.П., Київський
університету імені Бориса Грінченка

ДОВІРА ЯК ОСНОВА ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ І ЗМІЦНЕННЯ ЕКОНОМІКИ В
ДОСЛІДНИЦЬКОМУ ЦІЛЕПОКЛАДАННІ

Зміцнення економіки та державотворення синергійно взаємоузгоджувальні процеси
розвитку суспільства. Об'єкти визначаються суб'єктно-орієнтованою людиною, яка служить
державі та культурі України. Предметну можливість зміцнення економіки та її
продуктивність забезпечується партнерським соціумом, завдяки якому на довірі формуються
здатності людей до державотворення.

Ефективним регулятором змін в суспільстві залишається людина, суб'єктивні
здатності якої оптимізують: економічну інтегрованість, згуртованість в уболіванні за
фінансово-матеріальний добробут. Довірливе ставлення людини до інших людей, до їх
досвіду у відповідальному ставленні до регулювання економічних змін —  це психологічні
факти, якими наповнюється державотворчий процес в країні.
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Довіра, відповідальність, здатності та властивості людини набуваються в процесі
життєдіяльності. Сенсом їх змісту уточнюється поняття «людський фактор», що діє в
ринково-економічному суспільстві та потребує супроводу соціальних, економіко-
психологічних можливостей людини.

Сучасна наукова та життєва практика феномену довіри, як основи державотворення і
зміцнення економіки сьогодні набуває «притягувальної» сили інноваційного системо
утворювального ядра для освітніх досліджень.

Дослідницьке цілепокладання – це визначений інструментарій в діяльнісних позиціях
особистості. Цілепокладальність довіри в державотвірному середовищі та економічній
стабільності потребує системно-структурного дослідження.

Досліджуються ціннісно-соціальні психологічні призначення духовно-довірливої
людини. Адже навколо такої людини формується позитивна атмосфера партнерського
соціуму -  як громадської організації, якій довіряють люди задля зміцнювання економіки та
модернізації державного устрою в Україні.

Паралельно з позитивно-організованим на основі довіри партнерським соціумом
виникають групи людей з чітко негативними ознаками ставлення до державотворення як
надійного економічного стимулу.

У вирішенні багатьох шкідливих для людини та держави проблем пріоритетна роль
відведена суб'єкту — людині, якій усвідомлено довіряють громадяни України.

Зміцнює економіку, як систему фінансово-матеріального забезпечення людей
суб'єктна особистість. У партнерському соціумі такій людині надається право довіряти
людям, вносити в економіку організаційно-продуктивні зміни, підкоряти дії партнерів своїй
волі, інтересам, цінностям, цілям, життєвому досвіду.

У масштабах державотворення, науково-дослідних підходів до зміцнення економіки в
регіонах країни суб'єктивній людині, якщо вона не є керівником державних підрозділів, на
основі довіри надаються права здійснювати підбір людей для розробки та реалізації
економічних заходів. Типологія таких суб'єктів, їх психологія, незважаючи на довіру,
потребує цілепокладальних досліджень. При цьому виникає необхідність розвивати у
людини розуміння себе, власних економічних здатностей, уміння прогнозувати і
обґрунтовувати власну економічну поведінку та інших, чітко виявляти ставлення до
господарської діяльності.  В економіці господарської діяльності закладено взаємодіяння,
взаємоузгодження людей, в діях яких чітко відображено ознаки довіри.

Наукові проблеми дослідження довіри, як основи у зміцненні економіки, набули
різного філософського, психологічного, соціального сенсу в життєвих практиках людини.
Зокрема, акцентується довіра, як психологічний феномен економіки. З розвитком такого
феномену пов'язана підприємницька успішність, продуктивність бізнесу, стає очевидним
зв'язок зміцнення економіки з психологією. Економічна поведінка людини обумовлюється
психологічними мотиваційно-потребнісними цінностями та можливостями досліджувати
довіру, як основу державотворення і як психологічний фактор.

Економічною психологією людини формуються нові риси особистості, відповідальне
ставлення,  повага до довірливих людей.  Таким чином,  довіра не народжується з тілом та
розумом людини. Вона є результатом діяльності партнерського соціуму.

Суспільство з кризовою економікою не зможе сформувати довіру як основу
державотворення. Якщо в команді партнерського соціуму є достатня кількість довірливих
людей,  то в ній розвивається відчуття власної гідності,  самоповага,  суб'єктна цілісність,
відповідальність, уміння користуватися підтримкою колег, цілепокладальність, творчі ідеї як
джерельні витоки впевненості в продуктивності власних дій.

Ознаками довіри, як основи зміцнення економіки, доцільно вважати:усвідомленість
людиною сенсу перспектив тієї економіки, яка дає можливість кожному приймати участь у
бюджетному плануванні, цивілізованому обговоренні соціальних проблем та приймати
рішення. Довіра, як основа  в набутті людиною фінансово-матеріальних благ це: постійно
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діюча атмосфера безпеки, створені умови для впровадження новацій в розвиток державо-
творчих компетентностей.

Реалізація довіри як основи зміцнення економіки в процесі життєдіяльності людини
породжує різновид співпраці, яку супроводжують рефлексивні процеси у вирішені
економічних проблем.

Серед таких основопокладальних видів співпраці виділено наступні:
- для забезпечення духовності – віра у Творця людини;
- для партнерського соціуму – відкрите спілкування;
- для креативного когнітиву – самопізнання та дослідження;
- для фінансово-матеріального добробуту сім’ї – дружба і любов;
- для індивідуальної синергії – культура збереження здоров’я.

Акцентуючись на виділенні культури громадського здоров’я як виду діяльності у
зміцненні економіки, нами розглядається система внутрішньої соціально обумовленої
психологічної саморегуляції довіри. Основа якої спрямовується на досягнення стану
рівноваги в довірливості до суб’єкта – людини, з якою вирішуються економічні питання в
державотворенні.

Урізноманітнення людиною виявів довірливої поведінки, корпоративності в
міжособових стосунках, в принципах дотримання вимог партнерського соціуму впливає на
якість зміцнення економіки.

Зосереджуючись на тому, що довіра як основа зміцнення економіки потребує
соціально-психологічної підтримки у вирішенні державотворчих проблем підкреслюємо
необхідність дослідницьким шляхом визначати ставлення людини до економічних знань.
Знання економіки при цьому підкріплювати і зміцнювати психологічними знаннями.

Нові освітньо-економічні технології дозволяють досліджувати довіру людини як її
соціальний адаптатор до змін в суспільстві, як психологічний регулятор власного стану
довіри до інтелектуально-підприємницького та бізнес економічного здоров’я.

Показником успішної реалізації довіри як основи зміцнення економіки має стати
«сконструйований» образ власного життєвого середовища з відповідними дослідницькими
методами фінансово-матеріального добробуту.

Приймак С.А., Львівський національний
університет імені Івана Франка

НАПРЯМИ ПОКРАЩЕННЯ ФІНАНСОВІ ГРАМОТНОСТІ
СЕРЕД НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

Запропоновано стратегічні напрями підвищення рівня фінансової грамотності
населення України. Проаналізовано сутність поняття “фінансова грамотність”. Визначено
основні заходи щодо підвищення рівня фінансової грамотності населення України.

Ключові слова – довіра, захист прав споживачів фінансових послуг, фінансова
грамотність, фінансовий сектор.

Фінансова грамотнітність є основним знанням, необхідним для персональної
фінансової безпеки та фінансового добробуту особистості. Тому через це має велике
значення для національної економіки, соціального забезпечення, а також покращення
фінансового становища держави. Організацією економічного співробітництва та розвитку
(ОЕСР), Світовим банком та іншими міжнародними організаціями були проведенні
дослідження, які виявили недостатній рівень фінансової грамотності і більшості населення
світу. Це, в свою чергу, призводить до прийняття рішень потенційними споживачами
фінансових послуг без грамотного та виваженого прорахування й оцінки можливих ризиків
від обрання тієї чи іншої послуги в майбутньому.
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Нехтування населенням наслідків неправильних рішень при виборі фінансових послуг
замість поліпшення обертається погіршенням фінансового добробуту. В свою чергу,
відсутність інформації обмежує доступ до фінансових послуг для значної частини населення.
Така ситуація не сприяє забезпеченню стійкості фінансового сектору та ефективного
економічного розвитку країни. Рівень фінансової грамотності населення впливає на здатність
ефективно управляти власними коштами, раціонально здійснювати їх розподіл на
короткострокові та довгострокові заощадження. Споживачі, які неефективно управляють
своїми фінансовими зобов’язаннями не можуть розрахуватися з фінансовими установами, які
надають їм послуги. Це особливо відчувається відчувається в періоди фінансових криз, котрі
загрожують стабільності фінансової системи як на національному, так і на міжнародному
рівнях.

Гарантією успішності розроблення та реалізації політики щодо підвищення
фінансової грамотності населення є формування стретегічних напрямів, у рамках яких
будуть вживатися певні заходи, покликані підвищити рівень фінансової грамотності
населення [1].

У економічній літературі використовуються різні підходи до визначення поняття
“фінансова грамотність”. Існує точка зору, що фінансова грамотність – це сукупність знань
про фінансові ринки, особливості їх функціонування та регулювання, професійних учасників
та фінансові послуги, які вони пропонують, уміння користуватися фінансовими послугами з
повним усвідомленням наслідків своїх дій і готовністю брати на себе відповідальність за
рішення, які приймаються [1]. Інколи фінансову грамотність розглядають як здатність
розуміти, яким чином працюють гроші: як їх заробляють, як ними управляють, які
особливості їх інвестування та використання. У вузькому розумінні це означає наявність
умінь і знань, котрі дають змогу особі приймати усвідомлені та ефективні рішення щодо
власних грошових коштів [2]. Також фінансову грамотність розглядають як сукупність
теоретичних знань, а також здатність населення використовувати свої знання на практиці.
Фінансова грамотність складається з багатьох чинників, зокрема з ефективного управління
власними фінансами, здійснення обліку доходів і витрат, уміння орієнтуватися в
особливостях тих чи інших фінансових послуг, мати актуальну інформацію про ситуацію на
фінансових ринках, приймати обґрунтовані рішення щодо фінансових послуг і нести
відповідальність за такі рішення [3].

На сьогоднішній день в Україні вже реалізовано низку заходів для підвищення
фінансової грамотності населення. У 2012 році було схвалено “Стратегію захисту прав
споживачів на ринках фінансових послуг в Україні на 2012–2017 рр.”, яка стала першим
важливим кроком на шляху розбудови в нашій державі ефективної системи захисту прав
споживачів фінансових послуг. Стратегія спрямована на формування комплексної системи
захисту прав споживачів на ринках фінансових послуг, а її реалізація має сприяти фінансовій
стабільності та зростанню добробуту громадян, кожного громадянина нашої країни і
безпосередньо впливає на підвищення довіри до ринків фінансових послуг, особливої
актуальності набуває розроблення окремого стратегічного документа (стратегії) щодо
підвищення рівня фінансової грамотності населення України, який, власне, й стане основою
для реалізації відповідної політики в нашій державі [3].

  В співпраці з  Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) упродовж 2012–
2013 рр. реалізувався  дослідно-експериментальний освітній проект із підвищення рівня
фінансової грамотності української молоді. Аналізуючи результати опитування щодо рівня
фінансової грамотності населення в Україні, проведеного в рамках проекту технічної
допомоги USAID  “Розвиток фінансового сектору”  (FINREP)  [1],  можемо виокремити такі
проблеми:

– недостатнє розуміння споживачами ризиків і вигод від отримання фінансових послуг;
– низький рівень знань і компетенції в галузі права та інформації щодо юридичних

обов’язків при отриманні фінансових послуг;
– невпевненість споживачів у прийнятті фінансових рішень;
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– недостатній доступ населення до фінансових послуг
 Зважаючи на визначені проблеми назвемо основні стратегічні напрями підвищення

рівня фінансової грамотності населення України:
-забезпечення усвідомлення споживачами притаманних фінансовим послугам ризиків

та вигоди від їх отримання;
- підвищення рівня знань і компетенції в галузі права та поінформованості про можливі

правові наслідки отримання фінансових послуг;
- забезпечення справедливого та рівного доступу населення до фінансових послуг;
- стимулювання громадян до самостійного отримання мінімальних теоретичних знань,

формування вмінь і навичок при виборі фінансової послуги та фінансової установи, що надає
послугу.

Таблиця 1
Етапи та основні засади розроблення та реалізації стратегічного документу щодо

підвищення рівня фінансової грамотності населення України

Етап Зміст етапу Заходи / Принципи

Підготовчий

Підготовка стратегічного документа:
визначення сфери його застосування
та цілей шляхом проведення оцінки,
зіставлення та консультації

1. Узагальнення та оцінки існуючих
ініціатив
2. Проведення оцінки потреб
населення та ключових питань
політики
3. Проведення консультацій
4. Визначення рівня національної
обізнаності та комунікації

Розроблення

Визначення механізму управління та
ролі основних зацікавлених сторін у
розробленні та реалізації
стратегічного документа

1. Визначення провідної установи
2. Визначення особливостей
координації та ролі відповідальності
різних зацікавлених сторін (органів
державної влади, фінансових
установ та міжнародних
організацій)

Реалізації

Впровадження стратегічного
документа: канали поширення
інформації
та оцінка програм

1. Застосування методів поширення
інформації,тренінгів та інструментів
2. Визначення впливу та проведення
оцінки програм

Джерело: складено за [4].

Вкрай важливим заходом є й реалізація єдиної інформаційної політики. Це пояснюється
тим,  що,  не володіючи фінансовими знаннями,  споживачі фінансових послуг можуть
неправильно сприйняти інформацію, яка надається, зокрема, засобами масової інформації. В
свою чергу, реалізація єдиної інформаційної політики має передбачати проведення
роз’яснювальної роботи, зокрема щодо новин економіки та державної економічної політики,
не лише серед звичайних

громадян, а й серед журналістів, які висвітлюють фінансові питання в засобах масової
інформації.Також, на наш погляд, у рамках обґрунтованих нами стратегічних напрямів
підвищення рівня фінансової грамотності населення мають бути реалізовані такі заходи:

– публічні інформаційно-консультативні заходи для різних категорій слухачів(
конференції, семінари, лекції, круглі столи);

– видання та розповсюдження інформаційно-просвітницьких матеріалів (брошури,
книги);
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– створення спеціалізованого освітньо-пізнавального веб-сайту з фінансових питань для
населення, який міститиме матеріали освітнього характеру(ігри для дітей, курси для
школярів,

студентів, просвітницькі програми для дорослого населення);
– проведення спеціалізованих заходів із фінансової грамотності.
Отже, можна зробити висновок, що на сьогоднішній день рівень фінансової грамотності

населення України є на досить низькомц рівні про що свідчить відсутність у більшості
громадян елементарних знань щодо фінансових понять. Це вказує на актуальність
розроблення окремого стратегічного документа щодо підвищення рівня фінансової
грамотності населення України, реалізація якого сприятиме формуванню необхідних знань і
навичок раціональної та зваженої поведінки споживачів фінансових послуг. Враховуючи
результати опитування щодо рівня фінансової грамотності населення в Україні, можемо
зробити обґрунтований висновок, що стратегічними напрямами її підвищення є: поліпшення
розуміння споживачами ризиків та вигоди використання фінансових послуг, підвищення
рівня знань і компетенції в галузі права, а

також поінформованості щодо юридичних обов’язків при використанні фінансових
послуг, поліпшення поінформованості та впевненості споживачів у прийнятті фінансових
рішень і забезпечення справедливого та рівного доступу населення до фінансових послуг.

Загалом належний рівень фінансової грамотності та ефективна система захисту прав
споживачів фінансових послуг хоча й не можуть самостійно запобігти можливим проблемам
у майбутньому, проте вони сприятимуть зменшенню ризиків, які, зокрема, проявляються в
періоди криз.
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БОГОСЛОВСЬКО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ  ПРОБЛЕМИ
ЕКОЛОГІЧНОГО ГРІХА

Існує тісний взаємозв’язок між стосунками людини з Богом та її поведінкою щодо
створіння,  тобто наслідком віддалення людини від Бога та діяльності проти його волі  є
деградація самої людини та деструкція її навколишнього середовища. Заперечуючи Бога,
людина позбавляє себе правдивого розуміння дійсності, світу, який нас оточує та свого
божественного покликання у цьому світі, включно із завданням відповідального ставлення
до природнього довкілля. Рівночасно, своєю екологічно шкідливою поведінкою людина
руйнує тіло організму Божого створіння,  невід’ємним елементом якого вона є сама,  і тому,
людина грішить не тільки проти створіння, але й проти самої себе та Бога.

Учительський уряд Католицької церкви, усвідомлюючи свою природозахисну місію,
значимість екологічних проблем сучасності та їх загрози для майбутнього людства, визначає
безвідповідальну поведінку людини з негативними наслідками для природи, як один з
найважчих гріхів. Мова йде про екологічний гріх, який полягає в кожній думці, слові чи дії,
якими людина свідомо і добровільно суперечить Божій волі, не визнає доброти і ласки Бога-
Творця. Цей гріх є особливо важким, оскільки мова йде не тільки про пошкодження
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природного довкілля, але рівночасно також і про реальні загрози для здоров’я та життя
сучасного суспільства та майбутніх поколінь.

Папа Іван Павло ІІ включає гріх бездумного руйнування природи  до переліку
«соціальних гріхів,  які кричать до неба»,  ставлячи його в один ряд з навмисним вбивством
людини та іншими найважчими соціальними злочинами. При цьому логіка Вчення
Святішого Отця є дуже однозначною, адже забруднення та руйнування довкілля приводить
до втрати здоров’я та життя багатьох мільйонів людей, а також руйнування суспільного
добробуту цілих держав.

Гріхи можна упорядкувати залежно від того, чи вони стосуються Бога, ближнього чи
себе самого;  їх можна розділити на гріхи духовні й тілесні,  або на гріхи,  вчинені думкою,
словом, вчинком або занедбанням. Тому, перш за все, розглянемо крізь екологічну призму
такі гріхи, які порушують Заповіді Бога – «Не вбий» і «Не кради».

Так, про Заповідь Божу «Не вбий» у Катехизмі Католицької Церкви зазначається:
“Людське життя треба поважати,  як щось священне»,  бо від самого початку воно
основується на творчій дії Бога і воно назавжди залишається в особливому відношенні до
Творця, своєї єдиної мети. Сам Бог є Владикою життя від його початку і до кінця; ніхто, за
жодних обставин, не може привласнювати собі право прямо знищити невинну людську
істоту”, але це стосується не тільки нашого ближнього, а й тварин, рослин та екологічної
системи загалом. Бо знищуючи природне довкілля, людина порушує моральні принципи, які
закладені Богом-Творцем, Котрий доручив їй «порати та доглядати» (Бут. 2, 15) створений
світ (створіння).  Своїми негативними вчинками,  такими як:  шкідливі викиди в атмосферу,
масова вирубка лісів, будівництво атомних електростанцій людина перестає дбати про стан
свого здоров’я та ближніх, яке є цінним добром, даним Богом. Часто ми чинимо екологічний
гріх у своєму повсякденному житті, коли нераціонально використовуємо електроенергію,
воду, продукуємо зайве сміття, спалюємо листя дерев і траву, користуємося авто, коли
можна пройти пішки чи скористатися велосипедом.

Часта непошана творіння Божого, корисливе та непомірковане використання
різноманітних природних ресурсів світу призводить до порушення ще однієї Заповіді – «Не
кради». Так, Катехизм католицької церкви вимагає від нас пошанування цілісності творіння:
«Користування мінеральними багатствами, рослинними і тваринними  ресурсами цілого
світу не може бути віддалене від пошанування моральних вимог.  Панування,  дане творцем
людині,  над неживим і живим світом не є абсолютним;  воно вимірюється піклуванням про
якість життя ближнього.  У тому числі –  прийдешніх поколінь;  воно вимагає релігійного
пошанування цілісності творіння».

Наступною категорією гріхів для аналізу будуть “головні гріхи”, бо спричиняють інші
гріхи та пороки.

Першим таким гріхом є гордість. Саме гордість стає причиною багатьох недобрих
учинків і дурниць, веде до зневаги і до вічного осудження, знецінює добрі справи.
Гордовитість – причина будь – яких гріхів (Сир. 10, 21). Через гордість і прогнали перших
людей з раю, що призвело до непорядку у створінні. Таким чином, на нашу думку, гордість
стала причиною екологічної кризи. Адже гордовита людина вважає себе найкращою,
найрозумнішою істотою, бездумно використовуючи природу у своїх егоїстичних цілях та
забуваючи про свого небесного Творця. Натомість, щоб співпрацювати з Богом у справі
творіння людина ставить себе на місце Бога, що призводить до трагічних наслідків. Тому, на
сьогодні маємо деградацію природи, деградацію людської моралі, зростання бідності,
поширення хвороб, голоду, злочинності, агресивності, зростання до критичного рівня
конфлікту між техносферою і біосферою.

Захланність, як наступний гріх,  може мати різний характер. Насамперед – це жадібне
прагнення мати якусь річ за будь яку ціну,  та без поміркованості.  Людина,  наче зневолена,
живе тим,  щоб мати все більше і більше.  Захланність –  це  конкретизація гордості.
Захланність (що легко перероджується в скупість) ґрунтується на прихильності до
матеріальних благ, котра замість того, щоб з'єднувати людей розподіленням того, чим
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володіють, в дусі справедливості й любові до Бога та Його створіння, стає осередком
відчуження і взаємної ворожості. Захланність тягне за собою катастрофічні наслідки.
Наприклад, забруднення річок та озер нашої країни чи виснаження її природніх ресурсів
було великою мірою захланним та споживацьким ставленням до природних багатств, а
також пріоритетом матеріального над духовним.

Крім безрозсудного руйнування природного середовища, необхідно згадати про ще
вагоміше руйнування людського середовища, до якого призводить гріх нечистоти. Адже, не
тільки земля була дана Богом людині для користування,  але людина дана сама собі Богом і
тому повинна поважати природний та моральний порядок, закладений у ній. «Наше тіло
вводить нас у взаємини з довкіллям та з іншими живими істотами. Прийняття свого тіла, як
Божого дару, необхідне для того, щоб прийняти ввесь світ, немов дар Отця і спільний дім», -
зазначає папа Франциск. Тут потрібно згадати таку проблему як СНІД. Згідно даними
міжнародного Альянсу ВІЛ/СНІД в Україні, епідемічна ситуація з ВІЛ-інфекції в Україні
знову характеризується зростанням кількості зареєстрованих випадків ВІЛ-інфекції в
більшості регіонах України. Крім того, збільшення долі ВІЛ+ осіб припадає на тих, що були
інфіковані статевим шляхом, а це викликає суттєве занепокоєння.

Четвертим,  головним гріхом,  є заздрість.  Можна сказати,  що вона віддзеркалює три
попередні.  Її основною причиною є невіра в безумовну любов Бога-Творця,  що змушує
людину шукати любов та її атрибути поза Богом.   За своєю суттю заздрість є страхом за
любов і за те, що з нею пов’язане, і без чого життя людини втрачає сенс. Найвищим проявом
заздрощів є заздрість, у якій страх переходить у ненависть до усього сотвореного. Святий
Василій писав: «Іншої пристрасті, більш згубної, ніж заздрість, і не зароджується в душах
людських.  Вона менш шкодить стороннім,  але першим і найближчим є злом для того,  хто
має її.  Як ржа їсть залізо,  так заздрість –  душу,  в якій вона живе.  Краще ж сказати,  як про
єхидну кажуть, що вони народжуються, прогризаючи утробу, яка їх носила, так і заздрість
звичайно пожирає душу, в якій зароджується». Даний гріх проявляється у руйнуванні
навколишнього середовища, що було створене Богом. Так, проблема виснаження природних
ресурсів посилюється тим, що слаборозвинені країни намагаються подолати свою
економічну відсталість за рахунок посиленої експлуатації природних ресурсів,  що
призводить до погіршення стану довкілля (більшість «промислових революцій» у світі
відбувалось саме завдяки нещадному використанню мінеральних, лісових, водних та інших
ресурсів).

Дуже руйнівним для довкілля є гріх непоміркованості. Одним із його проявів є
надмірне вживання їжі та пиття, по-іншому це можна назвати «ненажерливість», що
приносить велику шкоду фізичному організму (ожиріння), воно сприяє посиленню таких
пристрастей, як гнів, крім того, притуплює розумові здібності, викликає в’ялість, лінивість, і
є значним бар’єром на шляху до психічного розвитку, так як посилена діяльність шлунка
забирає велику кількість енергії організму, потрібної для процесу травлення, а задоволення
пристрасті їжею сильно ослаблює волю. Неправильне, неповноцінне, нерегулярне
харчування може призвести до виникнення ряду захворювань. Крім традиційних вже
обжерства та пияцтва, додається залежність від наркотиків, від різноманітних ліків, які
повинні спричинити, що людина буде виглядати «завжди молодою». Масове вживання
гормональних протизаплідних засобів спричиняє велике зростання імпотенції та
безплідності.  Своїми такими діями людина нищить себе як створіння Боже,  що створене
було на «подобу та образ Божий» (Бут. 1, 26). «Споживацтво привело нас до того, – зазначив
Папа Франциск,  –  що ми звикли до надмірного та до щоденного марнування їжі,  якій ми,
іноді, вже не здатні надати відповідну цінність, яка перевищує чисто економічні параметри.
Однак, пам’ятаймо, що їжа, яку викидаємо, є немовби вкраденою з столу бідного,
голодного», – підсумував Святіший Отець, закликаючи всіх «шанувати та оберігати
створіння, бути уважними до кожної особи, протистояти культурі марнотратства та
відходів». Адже слід наголосити, що у статистичній звітності в Україні щодо причин
смертності дітей додалася ще одна – голодування.
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Гнів, як головний гріх, постає із зіткнення очікувань людини, яка є заручником
гордості,  з конкретною дійсністю,  що їй дав Бог.  Бог дає таку дійсність,  яка до кінця не
відповідає нашим очікуванням, планам та ідеалам.  І тому, така дійсність відсилає людину до
Бога як свого Творця і єдину надію, мету та спасіння. Людина, що не живе в Божій любові,
сприймає цю дійсність як перешкоду у своєму стремлінні до щастя, як абсурд життя. У ній
народжується глибоке неприйняття і гнів. По суті – це гнів проти Бога, який створив її,
людину. Всевишній сам говорить устами пророка Ісаї: «Ходіть же і розсудимось, говорить
Господь.  Коли б гріхи ваші були,  як багряниця,  вони стануть білими,  як сніг;  коли б,  мов
кармазин, були червоні, стануть мов вовна. Як схочете бути слухняними, то їстимете від благ
країни. А як затнетеся й бунтуватиметесь, то меч пожере вас, бо уста Господні так говорять»
(Іс. 1, 18-20).

Коли людські претензії та гнів на Бога зачиняються в зневірі та гордості, тоді гнів стає
страшним у своїх наслідках. Тоді людина спрямована проти Божої дійсності, проти себе
самої, проти інших створінь. Василій Великий повчає: «Гнів – це пияцтво душі, бо її
приголомшує, подібно як вино… Приглянься тільки до розгніваного, - який він п’яний
пристрастю! Він не пан самого себе, не знає сам себе, не впізнає тих, що біля нього!» .

Так,  гнів є  джерелом виникнення воєн,  жахливих аварій,  які порушують умови
чистоти довкілля. Багато регіонів планети через це стало зонами екологічного лиха. До речі,
військова справа та виробництво зброї в розвинених країнах є найжадібнішим споживачем
природних ресурсів і одним із найсерйозніших забруднювачів довкілля. Люди забули, що
іншого джерела, окрім біосфери та її ресурсів, для підтримки існування життя на Землі, в
тому числі й людини, не існує. Їм лише здається, що вони існують в умовах достатньої
кількості природних ресурсів. Насправді ж навіть при сучасній енергоозброєності й
найпередовіших технологіях швидкість використання ресурсів набагато перевищує
можливості їх відтворення.

Останній головний гріх,  що чинить людина проти довкілля,  є лінивство.  Це «зрілий
овоч гордості». «…хвороба лінивства, християнської байдужості. Таке наставлення паралізує
апостольську ревність, вчиняє християн застоялими, спокійними, але не в доброму значенні
цього слова: вони не дбають про те, щоб виходити для звіщення Євангелія», – відзначив
Папа Франциск, наголошуючи, що такі християни «є сумними, негативними», тому що
лінивство породжує смуток. Такі християни, «позбавлені апостольської ревності», не
приносять користі для Церкви, але таких християн-егоїстів є чимало.

Попередні гріхи були позиціями, що виражалися в різноманітній активності, метою
якої була компенсація браку Божої любові або бунт проти конкретної дійсності (так як гнів).
Гріх лінивства – постава пасивності, відмова, своєрідне нехтування любові. Та лінивство не
завжди означає бездіяльність. Навпаки, воно може бути дуже активним, може приховуватися
за великою працьовитістю. Але воно є бездіяльністю в тому, в чому людина повинна діяти,
тобто в найглибшій течії свого покликання – віддавання життя для тих, кого їй доручив Бог-
Творець.

Ми повинні пам’ятати, що кожної години на нашій планеті: 1700 акрів продуктивної
землі стає пустелею; близько 2000 дітей помирають з голоду; 55 чоловік отруюються й
гинуть від пестицидів та інших хімічних речовин; 1000 чоловік вмирають від отруєння
водою; 2000 тонн кислотних дощів випадає у Північній півкулі; 5—6 видів тваринного чи
рослинного світу зникають. А кожної хвилини: знищується більше 51 акра тропічних лісів;
використовується близько 35 000 барелів нафти; знищується 50 тонн родючого ґрунту через
неправильне його використання; виділяється більше 12 000 тонн вуглекислого газу в
атмосферу.  Крім того,  у багатьох регіонах України рівень впливу на природнє середовище
людського суспільства настільки виріс, що дія зміненої природи для людей стала загрозливо
небезпечною. Сучасний стан території України можна охарактеризувати як надзвичайний.
Тому не лінуймося, берімо активну участь у зменшені цих даних, і відповідно до зменшення
екологічних проблем, які виникли через бездіяльність людини. І кожен християнин,
усвідомлюючи їх важкість,  повинен задуматися над тим,  наскільки він бере в них активну
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участь, завдаючи вагомої шкоди природному довкіллю та загрожуючи усьому Божому
створінню, зневажаючи при цьому його Творця. Кожен віруючий має побачити в собі
грішника, визнати конкретні гріхи та навернутися до Бога.

Радчук Г.К., Тернопільський національний
педагогічний університет
 імені Володимира Гнатюка

МОРАЛЬНІСТЬ В КОНТЕКСТІ СТАНОВЛЕННЯ ДУХОВНО ЗРІЛОЇ
ОСОБИСТОСТІ В СИСТЕМІ  ВИЩОЇ  ОСВІТИ

Сьогодні  в умовах комплексної соціальної кризи,  яку переживає українське
суспільство, вивчення та розвиток ціннісних орієнтацій сучасної молоді має надзвичайно
важливе значення.  Великі надії науковці покладають на вищу освіту,  розглядаючи її як
ключовий канал соціокультурної динаміки. Освіта – це та сфера життєдіяльності людини, де
відбувається її зростання, становлення, закладаються механізми саморозвитку, що ведуть
людину як суб’єкта власної діяльності до духовного вдосконалення. Відтак, вивчення даної
проблеми набуває стратегічного характеру, оскільки від того, які позиції будуть визначати
дух народу в найближчі десятиліття, залежить самозбереження українців в духовно-
культурному плані.

Адже зріла цілісна високодуховна особистість приймає рішення на основі своїх
вищих абсолютних цінностей, незалежно від тиску оточення. ЇЇ світогляд базується на вищих
моральних ідеалах, що орієнтують особистість на позитивні соціальні цінності, у яких
містяться ідеали служіння людям, милосердя, надання допомоги, альтруїзму. Однак, на
сьогодні освітня логіка зовнішньої обумовленості, яка виступає домінантою та  ігнорує
логіку внутрішньої обумовленості, виключає власне усвідомлення свого духовного Я.

Тому метою нашого дослідження став теоретичний аналіз таких категорій як
«мораль», «моральність» з метою окреслення основних орієнтирів конструювання освітнього
середовища вищої школи адекватного становленню духовної особистості.

Можна стверджувати, що поняття “духовність” у сучасних дослідників асоціюється  з
поняттям “культура”.  Духовність суб’єкта освіти розуміється як результат його прилучення
до загальнолюдських цінностей, духовної культури. Духовність, на думку багатьох авторів,
задається культурологічними і антропологічними основами.  Усе більше дослідників
звертаються до духовності як суб’єктивної реальності людської особистості (Г.Балл, І.Бех,
М.Боришевський, Б.Братусь, М.Грот,  В.Знаков, М.Каган, А.Ленгле, А.Маслоу,
Р.Могилевський, В.Пономаренко, К.Роджерс, М.Савчин, В.Слободчиков та ін.).

Безумовно, духовність та моральність є стрижневими характеристиками особистості.
Моральність представляє собою сукупність загальних принципів і норм поведінки людей у
ставленні один до одного і до суспільства. У понятті “моральна особистість” закладений
смисл володіння людиною вищими, духовними цінностями і використання їх як керівних у
системі морального вибору. Дослідники зазначають, що духовність як здатність людини до
духовного життя,  як сутнісна риса має атрибутивний характер (вона властива  всім без
виключення людським індивідам), проте ця здатність закладена у людині лише потенційно.
Так, М.Грот підійшов до важливого розуміння засад морального життя людини. Духовність
задана у самій людині і кожен повинен  відкрити її у собі сам, використовуючи свою волю,
власні спонукання [3]. Відкриваючи свою істинну сутність, духовне Я, людина стає тим, ким
вона повинна бути, тобто можна сказати, що у цей момент вона самоактуалізується.
Звертання людини до  себе, до свого внутрішнього світу є важливим шляхом істинного
усвідомлення себе, шляхом розвитку і становлення духовної особистості.

Сама думка про необхідність певної технології звертання на своє Я для досягнення
істини була відома ще древнім грекам. Найважливіше -  це турбота про душу і потреба  у її
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постійному вдосконаленні. Платонівські традиції виходять з того, що турбота про себе
набуває свого завершення у самопізнанні, передбачає переключення погляду із зовнішнього
світу, з інших на самого себе, спостереження за тим, що відбувається  усередині.  Саме
Сократ відновив єдність знання і життя, зв’язок освіти з вихованням високих моральних
якостей.

Теоретичний аналіз філософських та психологічних джерел дозволяє  відрізнити
мораль від  моральності особистості. Мораль розглядається як сукупність норм поведінки,
взаємодії людей в соціумі, як форма суспільної свідомості (система норм, вимог до правил
поведінки і до міжособистісних стосунків, які пред’являються людині суспільством або
професійним оточенням). Мораль вказує не на те, за якими правилами поводять себе люди, у
тому чи іншому товаристві,  а на те,  як вони повинні себе вести.  Мораль приходить ззовні,
породжується суспільством, спрямована, по суті, проти людини. ЇЇ завдання –
стандартизувати людину для життя у суспільстві. Насправді, це набір заборон та
регламентацій. Як зауважує Р.Могилевський, мораль завжди формальна, а моральність –
відповідальна, природна та автентична [7].

Таким чином, мораль передбачає орієнтацію на оцінки інших, суспільства, культури.
Моральність – орієнтацію особистості на самостійно визнані принципи та цінності.
Відмінність моралі особистості та моральності проявляється у різних формах переживання
людиною норм моралі та моральних цінностей. Порушення норм моралі, усвідомлення
людиною невідповідності своєї поведінки вимогам моралі переживається в емоції сорому.
Сором переживається як незадоволеність собою, своєю поведінкою, осудження і
звинувачення себе. Сором – це завжди сором перед іншими, страх бути осудженими іншими
людьми. На відміну від сорому, совість представляє собою здатність особистості
здійснювати моральний самоконтроль, самостійно формулювати для себе моральні
обов’язки, вимагати від себе їх виконання і здійснювати самооцінку вчинків [7].

Однак сучасна людина звикла прислухатися не до своїх внутрішніх сигналів, а до
голосу інших у собі – до голосу матері, батька, до голосу старших, до голосу влади,
традицій, викладачів. Тому надзвичайно важливо у цьому зв’язку проаналізувати умови
становлення моральності особистості  та зреалізувати ці умови в освітньому процесі.

Аналіз екзистенціально-аналітичної концепції особистості А.Ленгле дозволяє
зрозуміти сутнісні аспекти становлення відповідальної, автентичної, а, отже,
високоморальної особистості [5].  Автор  стверджує, що “персональне в людині проявляє
себе у тому, як вона будує цей діалог і чи будує взагалі” [5, c.29]. З цієї здатності до діалогу
народжується властива їй відкритість. “Моя Person довірена мені, і єдина відповідальність Я
– це відповідальність за цю таємничу, неосяжну глибину, якою є я сам. Якщо я поділяю цю
філософію, то я з повагою ставлюся до персонального в інших людях.  Якщо все суспільство
визнає унікальність особистості, то більше стане поваги до людей, до їхніх  почуттів, прав. У
суспільній свідомості будуть розвиватися толерантність і милосердя, а моральні закони
будуть переважати над усіма іншими» [5, c.30].

Відомо, що саме у концепції М.Бахтіна розвитку діалогу відводиться  основне місце.
Готовність до Діалогу лежить у розвиненому Я. Справжнє життя особистості доступне лише
діалогічному проникненню у нього [1]. А.Ленгле, ніби продовжує думки М.Бахтіна: “Person
іншого може відкритися твоєму персональному. Інші потрібні людині, для того, щоб набути
три основних види досвіду, які необхідні для становлення Я, а саме: 1) увага і повага до неї;
2) справедливе ставлення  зі сторони інших; 3) визнання ними її  цінності. Відповідно за
таких умов відбувається  внутрішній процес формування структури Я:  1)  увага і повага до
самої себе;  2) справедливе ставлення до самої себе; 3) визнання цінності самої себе”[5,
c.108]. Саме ці здатності  необхідні для того, щоб людина стала автономною, автентичною і
продуктивною. “Чим більше персонально ми себе поводимо, тим  більше беремо участь у
тому,  що є спільним для всіх людей.  Чим більше ми автентичні,  тобто,  чим більше ми
ідентичні самому собі,  тим у більшій мірі поводимо себе як Люди”  [5,  c.109].  Це нагадує
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імператив Е.Канта, згідно якому моральною людина є тоді, коли поводить себе таким чином,
що з її поведінки у будь-який момент часу можна вивести закон для усіх людей [4].

 Отже, з точки зору екзистенціального аналізу моральність вкорінена в аутентичності,
в узгодженості із самим собою.  Бути ідентичним самому собі означає поводити себе по-
людськи.  “Бути моральним ...  -  бути здатним показати іншим те,  що знаходиш у своїй
інтимності, стаючи відкритим для Зустрічі і діалогу” [5, c.110].

А.Маслоу також зазначає:  «Пряма дорога до моральних і ціннісних рішень,  …  до
«правильності» йде через саму людину, через пізнання нею своєї природи, своїх
особливостей,  через відкриття нею правди про самого себе.  Чим глибше вона пізнає свою
правду, бажання свого внутрішнього Я, свій темперамент, свою конституцію, свої потреби і
прагнення, чим чіткіше вона усвідомлює, що, насправді, доставляє їй радість, тим легше,
природніше, автоматичніше, епіфеноменальніше буде вирішена нею проблема ціннісного
вибору» [6, c. 122-123].

Водночас А.Ленгле розвинув поняття етико-феноменологічної установки, яка
базується на механізмі діалогічного спілкування і передбачає два кроки: 1) вчування – як
увага до Іншого, емпатичне переживання  (К.Роджерс) і водночас забування себе; 2)
дистаціювання і саморозкриття як повага до власної ціннісної позиції [5].  Так увага
транслюється у повагу і досягається партнерська рівність, реципрокність позицій.
Торкаючись Іншого, я даю можливість торкнутися своєї реальності. Не розкриваючи себе, я
не розгортаю свою особистість. Тому діалогічні позиції – це екзистенційні позиції [5].

За Ф.Перлзом,   чим менше особистість зустрічається сама з собою,  тим більше вона
хоче контролювати навколишнє з метою приховати якісь частини себе від усвідомлення, тим
більше ця особистість стає фрагментованою та передбачуваною. Істинна, автентична
особистість передбачувана у всьому, окрім того, що вона інтегрована, тобто цілісна, щира,
здатна до саморозвитку. Така особистість володіє собою, як своєю силою, так і слабкістю.
Невротична особистість не відчуває резервів, щоб жити, щоб стояти на власних ногах. Вона
не бачить і навіть не хоче бачити свої резерви, свої сили [8].

Розвиваючи дану тезу, можна стверджувати, що людина набуває почуття  власної
самоцінності, стає автентичною через інститут виховання, тому ідею саморозвитку через
розгортання власної суб’єктивності  необхідно розглядати у площині освіти. У даний час
достатньо актуальне питання побудови такої парадигми освіти, яка включала б гуманістичні,
духовно-моральні смисли та цілі.

К.Роджерс вважає, що найефективніші виховні стосунки в першу чергу відзначені
однією цінністю: кожна людина має гідність і цінна через свою окремість та унікальність. “У
міру того, як наш досвід стає для нас все більш відкритим і ми набуваємо здатності більш
вільно жити у потоці переживань, у нашому підході до цінностей починають відбуватися
значущі зміни”[9, c.400]. Він набуває рис самоціннісного процесу, у якому кожен елемент,
кожен момент, який переживається, враховується, відбирається або відкидається в
залежності від того, чи веде він до актуалізації Я чи ні. Це дієві, а не знані цінності [9].

 На основі свого терапевтичного досвіду К.Роджерс приходить до висновку, що “у
індивіда не має жорсткої або просто стабільної системи знаних цінностей; завдяки
внутрішньому ціннісному процесові у людини виникає спрямованість на цінності, однаково
вірні для всіх культур і часів” [9, c. 408].  Індивіди, котрі відкриті своєму досвіду, починають
проявляти спрямованість на такі цінності, як щирість, незалежність, самоуправління,
самопізнання, соціальна чутливість, соціальна відповідальність.

Таким чином, можна зробити висновок, що надзвичайно важливо в освітньому
середовищі  «створення взаємовідносин такого типу, коли людину цінують як особистість, її
динамічний внутрішній досвід емпатійно розуміють і приймають, їй представлена свобода
переживати свої почуття і почуття інших людей без будь-яких пов’язаних з цим загроз» [9, c.
404 – 405].  Такі стосунки конструюються у просторі діалогу, де  якнайповніше реалізуються
принципи суб’єктності, взаємної цінності, взаємоповаги та співпраці.



Збірник тез ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції

259

Дослідження М.Бахтіна, І.Беха, В.Біблера, С.Братченка, М.Бубера, О.Галицьких,
Г.Дьяконова, М.Кагана, З.С.Карпенко, Ю.Лотмана, К.Роджерса, В.Сєрікова, Н.В.Чепелєвої
та ін. дали можливість визначити діалог як  унікальне середовище розгортання самоцінності
особистості, її автентичності   і, отже, становлення духовно зрілої особистості.

Водночас, у  реальному педагогічному спілкуванні досягнення діалогічності є дуже
непростою проблемою.  Особливо у ситуаціях, де співбесідники мають об’єктивні ознаки
нерівності (у спілкування керівника і підлеглого, дорослого і дитини, педагога і учня,
викладача і студента  тощо). К.Роджерс підкреслював, що можливість реалізації
гуманістичного підходу у навчанні і вихованні істотно залежить від готовності дорослого
“поділитися своєю владою” [9].   Комунікативні права і відповідальність у діалозі покликані
зафіксувати межі свободи співбесідників і перейти, таким чином,  до невладних стосунків.
Це означає перестати ставитися до іншої людини як до речі, до об’єкта і визнати її
суб’єктність,  поставитись до неї як до особистості.

Висновки. Таким чином, виходячи з вищесказаного можна стверджувати, що духовні
цінності неможливо передати шляхом пояснення, заучування, наказу, жорсткого контролю,
зовнішнього монологічного впливу. На відміну від моралі, моральність має універсальний та
безумовний характер і коріниться не у нормах суспільства, не є продуктом домовленості чи
погодження. Моральність не виражається у кінцевих, конкретних нормах і формах
поведінки. Вона формується разом з особистістю і невіддільна від її Я. Моральна поведінка
самодостатня, не орієнтується на зовнішні стимули, не припускає яких-небудь зовнішніх
перешкод. Моральність – характеристика психологічної структури особистості, яка відкидає
чи приймає ці вимоги, усвідомлює їх необхідність і відчуває внутрішню потребу у виконанні
моральних норм. За умови зовнішньо регламентованого  маніпулятивного виховного впливу
виникає або моралізування, або ігнорування моральних норм, або формальне ставлення як до
моралі, так і до моральності. Лише вдивляючись  в іншу людину, вступаючи з нею в
уявлюваний чи реальний діалог, людина розуміє саму себе, стає автентичною.

Власне тому орієнтація на розвиток духовної особистості може бути реалізована лише
на основі побудови діалогічної стратегії діяльності викладачів.  Світ діалогу – це особливий
світ спілкування людей як вільних особистостей, тому він може слугувати мірилом реалізації
особистісно-розвивального потенціалу конкретних форм педагогічного спілкування.
Концепція діалогу дозволяє краще зрозуміти і альтернативні способи міжособистісної
взаємодії (авторитарний, ліберальний, маніпулятивний та ін.), окреслити  орієнтири і засоби
їх “діалогізації”.

Водночас, можна констатувати, що на сьогодні традиційно існуючі педагогічні
практики, декларуючи гуманізацію та гуманітаризацію освіти, у переважній більшості
виключають формування діалогічного освітнього простору. По суті, педагог зіштовхується з
відсутністю як внутрішнього, так і зовнішнього діалогічного досвіду. Тому подальшого
дослідження потребує проблема розвитку особистісної готовності викладачів до діалогічних
педагогічних  стосунків, а, отже, і до створення освітніх умов для становлення духовної
особистості.
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УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ МОТИВАЦІЇ ДО САМОРОЗВИТКУ У КОНТЕКСТІ
ДУХОВНИХ ЦІННОСТЕЙ

        Ідея універсальності управління на різних рівнях - всесвітньому, космічному, земному
тощо притаманна людському мисленню. Людство з давніх-давен замислювалось над
універсальними  принципами устрою Всесвіту. В християнстві ці принципи пов’язуються з
ідеєю монотеїзму.
       Поняття духовності у філософії, зазвичай, було пов'язане перш за все, із тими формами
суспільної  свідомості які, в свою чергу, ототожнювались із формами організації  знання.
Вівся наполегливий пошук, який зводився до окреслення науково-універсальної,
«суспільної» сутності  духовності. На противагу зазначеній тенденції спостерігається
інша: духовність переважно асоціюється з релігійністю, з моральними цінностями.
       До визначення поняття духовності у вчених-психологів немає одностайної думки.
Кожний науковець розуміє поняття «духовність» по-різному. Поняття «духовність» завжди
мало  важливе значення, і відігравало визначну роль у ключових проблемах людського буття,
визначенні його сенсу і змісту.
        Поняття духовності походить від слова дух (лат. «spirit» та грец. «pneuma»), що означає
рухливе повітря, повівання дихання,- носій життя. У метафоричному значенні духовності як
руху повітря можна розуміти як елемент  у структурі особистості, що   постає як творча сила,
що скеровує саморозвиток  у конструктивному напрямку гармонізації як самої особистості,
так і її стосунків з довкіллям – природнім, антропогенним, соціальним.
        Проблема  мотивування до духовного розвитку на сучасному етапі розвитку людства
загалом, а також соціально-політичної і  соціально-економічної ситуації у нашій державі,
зокрема, набуває надзвичайної актуальності на тлі необхідності виживання через подолання
різного роду стресогенних факторів, що є наявними на теренах нашої держави і
геополітичних тенденцій у світ загалом.
        Духовність торкається (містить, пронизує) свідомі, напівсвідомі, підсвідомі установки
людей. Духовність пов’язана з  цінностями і готовністю їх відстоювати, а також пов’язана з
творенням  (предметів, речей, процесів, стосунків тощо, а не їх руйнацією).    Духовність - це
здатність до «розбудови душі», здатність до саморозвитку, життєтворчості. За цим проглядає
позиція людини стосовно  середовища – позиція  творця, чи позиція приниженого  раба.
Духовність стосується світу почуттів, думок, волі.
        Предметно,  за В.О.Скребцем,  духовність розділяють на  такі сфери:світ думок –
когнітивний світ;  світ почуттів – емоційний світ;  світ волі -  поведінковий (конативний)
світ.   В структурі духовності  виокремлюють  інтуїтивні, емоційні, вольові, ціле утворюючі,
сенсоціннісні компоненти, яким   притаманні  риси активностей:  пізнавальної, цннісно-
цілеутворювальної, комунікативно – соціальної.
     Іншими словами, духовність  — це інтегральне утворення людської психіки, складне
гармонійне поєднання певних психічно-процесуальних та особистісних якостей людини, як і
будь-яке психічне явище має певні форми вияву, які можна вивчати, і ,відповідно
скеровувати і формувати.    Духовність  забезпечує людині здатність до психічно-
особистісного вдосконалення та самовдосконалення.
     Торкаючись цннісно-цілеутворювального аспекту духовної активності, що актуалізує
духовні потреби особистості, йдеться про засвоєння загальнолюдських та індивідуальних
цінностей та їх створення в процесі духовних видів діяльності. В індивідуальні цінності
входять інтереси, переконання ідеали особистості, які є результатом усвідомлення
оточуючого світу і свого власного місця в ньому. Слід зазначити, що загальнолюдськими
цінностями є : людяність, добро, краса, знання, справедливість тощо.
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      Наявність цінностей є виявом небайдужості людини у ставленні до оточуючого, яка
виникає зі значущості різних сторін, аспектів навколишнього світу для її життя. Особистість
починає узгоджувати і будувати свої взаємини з іншими, спрямовувати зусилля на
самовдосконалення відповідно до своїх ціннісних орієнтацій, власних переконань і поглядів,
що є виявом її духовних потреб у самореалізації і саморозвитку.
       За результатами практичного заняття, темою якого було  з’ясувати суб’єктивні внутрішні
уявлення про духовні складові власної особистості і способи подолання стресів. Після
обговорення  тематичних малюнків, можна зробити наступні висновки.
       Духовна складова  присутня у структурі кожної особистості. Переживання духовності
пов'язане з відвідуванням церкви,   почуттям віри,  руху душі від негативу до світла.  В
малюнках це символізується в зображенні сонця,  серця тощо. Духовне проявляється через
почуття любові до близьких, рідних,  через стосунки з ними через почуття любові до
предметів,  речей,  почуття ніжності,  Духовне,  здебільшого,    не має матеріальної  грошової
вартості.  «Духовність -  це певна відірваність від буденного,  це стан споглядання»,  -  за
словами студентів, - це трансформація внутрішньої тривоги, метушні, сумнівів,
конфліктності в «цілісне і сяюче», це процес психосинтезу, коли окремі почуття, спогади,
думки об’єднуються в цілісний образ, нове рішення.
        Із дослідження, знаходиться висновок, що  духовність – також є процесом усвідомлення
своїх душевних переживань, вона пов’язана із творчою здатністю  надавати зміст і значення
тому, що відбувається, тому, що  робиш, здатністю  знайти  важливість, значущість. В ідеалі,
духовним завданням людини постає завдання  перетворити всі «мушу» на «хочу».
Покроково,  реалізацію такого роду завдання можна представити як певний процес.

1. Усвідомлення своєї ролі-стану в даний момент.
2. Свідомо потерпіти стан вимушеності, рутинності,  залежності.
3. Вміти знайти в усьому  доцільність, сенс, позитивну сторону, (Наприклад: «Все, що

мене не вбило, зробить мене сильнішим»).
4. Зануритись у момент «тут і зараз» і трансформувати свій стан у бажаний, творчий,

стан господаря, творця. Такого роду  здатність і є  творчою функцією психіки людини.
        Висновком емпіричного дослідження постає головна ідея щодо  розуміння духовності як
життєтворчої  здатності людини.
        Звертаючись до відомого вислову Е. Канта: «Існують дві дивовижні речі на світі: зоряне
небо над нами і моральний закон всередині нас», стають зрозумілими  напрямками розвитку
духовності в загальній структурі  способу життя. Мається на увазі необхідність пошуку
єдності світу зовнішнього і внутрішнього,  прагнення зрозуміти закони його творення, свою
власну роль, завдання, можливості тощо.
       Доцільним видається навести  інформацію, що зустрічається у літературних джерелах
щодо розвитку духовності,  як процесу позитивних кількісних та якісних змін:
1. У розумовій сфері людини (дитини)  — від пізнання предметів та явищ на чуттєвому

рівні — до усвідомлення їх сутності та взаємозв'язку.
2. У почуттєво-емоційній сфері — від простих емоцій — до здатності співчувати та

переживати духовні стани та почуття;
3. У моральній сфері — від егоцентризму до гуманізму, альтруїзму;
4. У діяльнісно-вольовій сфері — від мимовільних дій — до цілеспрямованої

саморегуляції, духовних вчинків;
5. У естетичному світосприйнятті — від споглядання естетичних об'єктів — до

естетичної потреби та естетичної діяльності.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%83%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BC%D0%BE%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D1%83%D1%97%D0%B7%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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ДОВІРА МОЛОДІ ДО ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Анотація. У статті розкрито сутність довіри молоді до банківської системи,
електронних платежів, розглянуто соціологічне опитування респондентів, проаналізована
усі їх відповіді, виявлено ряд факторів, пов’язаних із недовірою до банківської системи
загалом і запропоновано заходи щодо збільшення довіри до банківської системи.

Ключові слова: банківська система, грошові кошти, довіра, інформація, економічна
ситуація.

Постановка проблеми. Банківська система України є досить молодою, оскільки лише
в 1991 році, зі здобуттям Україною незалежності, Законом України «Про банки й банківську
діяльність» було затверджено початок формування банківської системи України як
незалежної держави. Але за цей досить короткий проміжок часу банківська система нашої
держави встигла пережити чотири досить тяжкі кризи. Як наслідок – різкий відтік вкладів з
банківської системи. В 2007 році криза в банківській системі США, яка вже наступного року
позначилась на економіці України і як наслідок – девальвація гривні, масовий відтік вкладів
з банку, загроза кризи кредитування, а НБУ в свою чергу вводить мораторій на дострокове
зняття депозитів, в результаті чого населення втрачає значну кількість грошових коштів. В
такій нестабільній ситуації в України питання довіри населення до банківської системи стає
досить актуальним, що і обумовило вибір даної теми.

Мета статті.  Виходячи з цього метою статті є виявлення основних проблем,  які
зумовлюють низький рівень довіри населення до банківської системи та розробка шляхів їх
подолання.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Зокрема, питаннями щодо визначення
сутності довіри та її місця в банківській діяльності займалися такі науковці:  М.  Савлук,
О.  Петрик,  Б.Бернанке,  Дж.  Акерлоф,  О.  Кузьмін,  О.  Другов,  А.  Сомик.  У роботах цих
авторів вагоме місце посідає етимологія поняття довіри, її роль у формуванні банківських
ресурсів тощо, проте дослідженню факторів впливу на рівень довіри до банківської системи
як таких, що зможуть сприяти не тільки її підвищенню, але й відновленню, на нашу думку,
приділяється не достатньо уваги.

Виклад основного матеріалу. Проаналізувавши дослідження провідних науковців
стосовно визначення сутності довіри, можна стверджувати наступне:
- довіра є основною передумовою будь-якої фінансової операції, а отже,банківська система
базується на довірі;
- довіра до банківської установи є двосторонньою рівністю (клієнти повинні довіряти банку,
але й банк повинен довіряти клієнту);
- довіра до центрального банку передбачає впевненість у досягненні ним поставлених цілей
грошово-кредитної політики;
- панічні настрої учасників фінансового ринку є однією з основних причин непередбаченої
втрати довіри до банківської системи [1, с. 90].

З метою виявлення довіри населення, ми провели соціологічне опитування молоді
віком від 18  до 25  років.  В даному дослідженні було використано анкетування,  за якого
респондент одержує анкету у вигляді тестового опитування і відповідав на запитання.

Згідно відповідей респондентів Виділимо наступні критерії, що визначають рівень
довіри населення та суб’єктів господарювання до банківської системи України[2]:

· політична стабільність;
· поінформованість громадян про стан справ у банківському секторі;
· довіра до держави загалом;
· рейтинг банківської установи;
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· доступність та правдивість інформації про економічну ситуацію в державі;
· доступність банківських послуг;
· державні гарантії вкладникам банків;
· стан фінансових ринків в державі;
· інформаційна прозорість та відомість її бренду;
· фінансові результати діяльності банку.

В результаті проведеного соціологічного дослідження авторами було встановлено:
· банківськими платіжними картками володіють в більшій мірі жінки ніж чоловіки ;
· більшість жінок використовують банківські платіжні карточки для розрахунків, в той

час як респонденти чоловіки розраховуються готівкою;
· при розміщенні банків за рейтингом думки чоловіків та жінок зійшлися і

розташувалися наступним чином: Приватбанк, Ощадбанк, УкрСиббанк, Райффайзен Банк
«Аваль»;

· при виборі банків жінки зважають на рейтинг, фінансові результати та близькість
банківських відділень, а чоловіки - рейтинг банків, прозорість інформації та близькість
банківських відділень.[3]

На сьогоднішній день банки розробляють різні програми для студентів для заохочення
користування послугами банків, діє програма бонусів, накопичувальних карток, кредитних
карток. Завдяки доступу в мережу Інтернет, можна не виходячи з дому зробити покупки,
оплатити послуги, поповнити мобільні рахунки і пересилати гроші іншим людям. Саме це і є
найбільш вагомішим аргументом, для того, щоб бути користувачем банківської системи.

В результаті проведеного опитування авторами було виявлено ряд факторів,
пов’язаних із недовірою до банківської системи загалом. З метою подолання проблем та
відновлення довіри громадян до банківської системи необхідно вдатися до таких дій:

· стабілізувати політичну ситуацію в країні: всі гілки влади та державні органи повинні
діяти узгоджено в інтересах суспільства і проводити виважену однозначну політику;

· слід створити достовірний об’єктивний централізований інформаційний ресурс, в
якому буде постійно оновлена інформація про стан справ в економіці України та її галузях,
про наслідки дій державних органів, де буде подана інформація про можливі шляхи виходу з
кризи та залучення кожного громадянина до цього;

· необхідно відновити довіру населення до національної грошової одиниці України –
гривні, стабілізувати її курс;

· слід дотримуватися вимог Міжнародного валютного фонду для своєчасного
отримання траншів за кредитом та публікувати інформацію про використання цих коштів
державою;

· для банків слід зосередитися на своєму іміджі в суспільстві, з метою покращення своєї
репутації.

Необхідно звернути увагу на навчання персоналу, підвищення його кваліфікації,
збільшити вимоги щодо набору нового персоналу. Крім працівників важливими є ставлення
до банку з боку його існуючих і потенційних клієнтів. Банки у боротьбі за клієнта повинні
надавати крім традиційних банківських послуг ще й широкий спектр послуг з фінансового
планування і консалтингу, сейфового зберігання цінностей, ломбардного кредитування,
перейти з продуктоорієнтованості на клієнтоорієнтованість, тобто створювати послуги під
вимоги кожного клієнта, звичайно за відповідну плату.

Висновки. На жаль, на сьогодні звичайному споживачу вітчизняного ринку
банківських послуг важко довіряти головному регулятору грошово-кредитної політики.
Постійна зміна у правлінні Національного банку вже дає підстави стверджувати про
нестабільність як таку. В той самий час, реалії сьогодення змушують Національний банк
приймати безліч рішень, які втілюються у відповідних постановах та інструкціях. І хоча ці дії
регулятора є повністю прозорими, важко встигати навіть ознайомлюватися з ними, не
говорячи вже про спроби їх оцінити та зреагувати відповідно ситуації.
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КУЛЬТУРА І МОРАЛЬ
ЯК ВИЗНАЧАЛЬНІ ЧИННИКИ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ

Культура — поняття надзвичайно розмите. Єдиної культури не існує. Як єдність
людство існує на рівні виду. Лев Гумільов, російський етнограф, історик і філософ,
підкреслював, що у своїй поведінці людство поділяється на суперетноси, етноси, субетноси. І
в кожного своя культура: китайська, арабська, західноєвропейська, індійська. У кожної
культури свій стереотип поведінки, уявлення про Добро і Зло. У різних народів різна система
вартостей.

Лейн Дженнінгс (Lane Jennings) у журналі «Футурист» (THE FUTURIST  January-
February 2001, p.9) у рецензії на книжку Лоуренса Е. Гаррісона і Семюеля П. Гантінгтона
(Culture Matters: How Values Shape Human Progressedited by Lawrence E. Harrison and Samuel
P. Huntington) слушно наголошує, що культурні цінності можуть прискорити прогрес
людства і заважати йому,  що сприятливий клімат,  багаті природні ресурси,  раціональна
політика – далеко недостатні умови для процвітання нації.

Після Другої світової війни багато країн Західної Європи та Японія лежали в руїнах.
Сьогодні вони належать до найбагатших і наймогутніших. План Маршалла і фінансова
підтримка США сприяли повоєнному «чуду». Водночас щедра допомога і намагання
впровадити ефективні методи управління не дали подібних результатів у Латинській
Америці, Африці, а навіть у так званих районах бідності високорозвинених країн.

Безперечно, географічне розташування має значення. Клімат, сировинна база,
сільськогосподарські угіддя, запаси прісної води, вихід до моря – усе це важливі чинники
прогресивного розвитку. У країнах з тривкими традиціями політичної незалежності,
демократії, соціальної мобільності, вільної торгівлі люди більш кваліфіковані й активні,
менш корумповані, а отже, здатні доцільніше використати іноземну допомогу в скрутних
ситуаціях. Проте лише географічними чи історичними передмовами не вдається пояснити,
чому деякі країни просуваються вперед, а інші залишаються позаду. Наприклад, стан
економіки Південної Кореї й Гани в 1960 році був приблизно однаковим, але сьогодні тільки
Південна Корея перетворилася у світову економічну потугу. Навіть у межах однієї країни не
всі регіони розвиваються однаково.

Науковці шукають інших пояснень нерівномірного розвитку різних націй, беручи до
уваги як внутрішні, так і зовнішні фактори. Зокрема, зацікавлення викликає культура у сенсі
домінування цінностей, способу мислення, переконань, віри, основних поглядів на життя,
яких дотримуються переважаючі групи населення і меншини в суспільстві.

Маріано Грондона (Mariano Grondona), аргентинський політолог і журналіст,
ідентифікує 20 специфічних ознак, які роблять культуру чинником сприяння економічному і
соціальному розвиткові. Зокрема, йдеться про віру в можливості індивідуума, про концепцію
багатства, акцентується не на сучасному стані, а потенціалі, який може бути реалізований у
майбутньому у виробництві та інвестиціях.
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Причини відсталості і процвітання країн треба шукати в культурних відмінностях
суспільства. Одні культурні особливості сприяють модернізації, інші ж, навпаки, гальмують
економічний розвиток країни. Так вважає професор Лоуренс Гаррісон (Lawrence E. Harrison),
директор Інституту культурних перетворень Школи права і дипломатії при Університеті
Тафтса. Вчений формулює десять позицій або напрямів у культурі, що стосуються сприяння
прогресові: 1) Часова орієнтація. Прогресивні культури орієнтуються на найближче
майбутнє, в той час як статичні культури зосереджуються на минулому або віддаленому
майбутньою; 2) Праця у прогресивних культурах розцінюється як добро для власної користі,
а в статичних сприймається як тягар; 3) Ощадливість у прогресивних культурах вважається
ознакою розсудливості і шанується, а в статичних викликає підозру як егоїзм; 4) Освіта в
культурі, яка прогресує, є ідеалом для всіх верств, а в статичній вважається привілеєм тільки
для еліти; 5) Особисті заслуги та здібності розглядаються в прогресивних культурах як єдині
підстави для просування й успіху на противагу родинним зв’язкам та протекції, які є
вирішальними у статичних культурах; 6) Спільнота, громада ширше трактується в
прогресивних культурах, у них схильні солідаризуватися з більшою кількістю суспільних
груп, довіряти їм, у статичних –  індивід вважає себе тісно пов’язаним тільки з власною
родиною та близькими сусідами; 7) Етичний кодекс більш суворий в прогресивних
культурах, що гарантує меншу корумпованість, ніж у статичних, хоча бувають винятки; 8)
Справедливість і чесність входять до універсальних ідеалів прогресивного суспільства,
більш цинічно сприймаються ці риси в статичних культурах внаслідок залежності від
багатих і впливових осіб; 9) Влада в прогресивних культурах має тенденцію до більшого
розосередження, у статичних культурах вона більш сконцентрована і здійснюється згори; 10)
Релігійні впливи на громадське життя у прогресивних культурах незначні на відміну від
статичних, де релігійні інститути помітно впливають на громадські справи.

Головною проблемою катастрофічного стану української культури  –  брак
національної владної еліти, котра б мислила категоріями української культури як органічної
та рідної. На геополітичну арену Україна  вийшла в останнє десятиріччя ХХ століття не
маючи культурного авторитету.  Нас у західній культурі просто не існує,  в східній –  також.
Для Заходу і Сходу культура наша все ще неконкурентоздатна. Україна  все ще – терра
інкогніта. Саме через неприсутність Української держави у світовому культурному процесі з
нею не надто рахуються не лише із суто політичних міркувань.

Англійський філософ і соціальний антрополог Ернест Андре Ґеллнер аргументовано
довів,  що держава,  яка в наш час прагне розвиватися в руслі ринкової економіки,  має бути
національною. І саме тому національною, що нові умови виробництва потребують залучення
інтелектуального потенціалу передусім своєї нації, а цей потенціал «вирощується» і
ефективно діє в системі єдиної писемної культури як закономірного здійснення мовної,
освітньої, культурної, наукової політики держави. Інакше кажучи, тільки тоді будемо готові
до культурних змагань і діалогу культур на високому цивілізаційному рівні, коли в
суспільній свідомості утвердиться модерна система ціннісних орієнтацій, духовним і
моральним осередям якої є українська національна ідея.

Тож цілком логічно поглянути на проблеми самоорганізовування в Українській
державі через призму культури, розглянути суспільні процеси які відбуваються в
культурному організмі нації з позиції системного підходу.

Національна свідомість – це, по суті, САМООРГАНІЗОВУВАННЯ. На рівні
індивідуума, на рівні народу. Національна ідея – це також вияв
САМООРГАНІЗОВУВАННЯ. Як наголошує відомий український вчений, доктор фізико-
математичних наук, культуролог Анатолій Свідзинський, «культура є феномен
самоорганізоування, а всі самоорганізовувальні процеси відбуваються лише за умови
відкритости системи, відкритість культури до зовнішніх культурних впливів є, безумовно,
необхідною передумовою її розвитку. Однак необхідність ще не є достатність».

Український філософ Богдан Кримський у 2003 році написав: «Культурна політика
держави залежить від національної повновартості того чи іншого державного утворення, від
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національної самовизначеності його керівних кіл… У нашій державі «мультикультурністю»
прикривається відсутність чіткої державної культурної політики, чітких національних
пріоритетів у цій політиці…  Якщо особа визнає і переживає українську культуру як свою,
рідну, вона є українцем, українкою, навіть маючи неукраїнське прізвище і неукраїнських
предків. Навпаки, якщо  людина українського походження ототожнює себе з російською
культурою,  то,  напевно,  вона вже втрачена для української нації <…>  Ось чому Російська
Федерація докладає надзусиль для культурної експансії в Україні, адже культурне
панування, то є ментальна основа для всіх інших видів панування і тому засилля російського
шоу-бізнесу,  російської книжки,  російських радіостанцій і т.  д.  в Україні,  — то є не прояв
некорисливої любові до чистого мистецтва, а спланована, цілеспрямована, свідома і добре
організована політика Росії проти України, що має за мету повернення України до статусу,
що існував до 24 серпня 1991 року, або принаймні вилучення зі складу України низки
територій, що становлять інтерес для Росії».

За умов нормального розвитку держава як соціальне утворення є обслуговуючим
механізмом суспільства зі строго обмеженими функціями. Якщо ж вона вивищується над
суспільством, то прибирає рис паразитарної організації, котра виснажує економічні й
генетичні сили суспільства. Врятувати становище може лише цілковите виведення культури
і науки з-під влади державних чиновників.

Держава лише історичний етап (аж ніяк не постійна якість) організації суспільства,
вона є службовою частиною, тож не може керувати культурою, оцінювати, забороняти,
заохочувати інтелектуальне сприйняття Реальності суспільством – культура є вищою
категорією діяльності людини, ніж держава. Не держава повинна вказувати культурі, що і як
робити, а культура – державі. Підпорядкування культури державі з позиції теорії системної
організації є вершиною організаційної перекрученості, внаслідок чого терплять всі системні
складові самої держави, котра при цьому втрачає моральні основи.

Що таке мораль? Для усвідомлюючої системи (людина, суспільство) мораль є
зведенням правил, які забезпечують внутрішню сумісність і виживання цієї системи. Мораль
закріплюється у звичаях, законах. Звичаї і закони змінюються разом із зміною моралі, але
можуть й відставати і, як правило, відстають від неї. В Україні совєтський тоталітарний
режим деформував моральні та культурні чинники, громадянам був прищеплений комплекс
політичних та ідеологічних стереотипів, позбутися яких за останні чверть століття не
вдалося. Це уможливило появу класу олігархів-скоробагатьків, призвело до корупції
велетенських розмірів.

Національно-культурна ідея тісно пов’язана з проблемою культурної ідентичності
українського суспільства. Кожна культура формує власний, особливий соціум, свою форму
соціально-культурного спілкування. Історія застерігає: тоталітарні системи проводять
репресивну селекцію духовно-інтелектуальних сил народу, руйнують особистість,
деформуючи норми й ідеали національних культур. І щоб визріли умови для національної та
духовної самоідентифікації українців, потрібен комплекс державних заходів для створення
повноцінного соціокультурного середовища. При цьому держава в організації суспільства
повинна залишатися службовою частиною щодо культури. «Нема культури – нема держави»,
– слушно констатує Іван Марчук, геніальний український художник.

Нині, коли відбувається самоорганізовування українців як політичної нації, коли
виникла нагальна потреба творення громадянського суспільства, більш ніж актуально
звучить засадниче застереження Томаша Масарика, першого Президента Чехословаччини,
відомого своїми симпатіями до українців: «Національна ідея – це для свідомої людини
ціла культурна програма. Коли я кажу, я Чех, мушу мати культурну програму».Чехи,
які відкинули теорію поглинання чеської культури німецькою, стали захисниками культурної
різноманітності світу, а не її опонентами. Українці також повинні мати власну культурну
программу.
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АГРЕСИВНІСТЬ УЧНІВ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ
З РІЗНИМ РІВНЕМ САМООЦІНКИ

Актуальність теми обумовлена тим,  що у даний час агресивна поведінка в дітей і
підлітків зустрічається все частіше. Така тенденція має досить багато причин. Шукати їх слід
у вихованні,  спілкуванні з іншими людьми та наростаючих вимогах,  що пред'являються до
дітей і молодих людей, також варто враховувати і природжені схильності до насильства.

Під агресією розуміють поведінку, яка спричинює шкоду іншим людям. Агресія
проявляється у побитті інших людей, у вербальних образах, погрозах, ворожих насмішках,
жартах, а також містить непрямі форми фізичної та вербальної агресії (бойкот, ворожа міміка
та жестикуляція).

Самооцінка - оцінка особистістю самої себе, своїх можливостей, якостей та місця
серед інших людей [2].

Дослідники розділяють комплекс демографічних, індивідуально-психологічних та
соціально-психологічних факторів, які прямо чи опосередковано впливають на появу та
особливості проявів агресії. Слід зазначити, що переважна більшість цих факторів збігається
з уже відомими факторами агресивної поведінки (насильство в сім’ї, вплив асоціальних
субкультур однолітків, характерологічні особливості тощо) [4].

Агресія,  як форма поведінки,  не може бути зрозумілою без аналізу мотивів
особистості. Хекхаузен вважав, що мотивація агресії знаходиться під впливом наміру,
приписуваного нападнику, очікування досягнення цілі і відплати за здійснену агресію. До
ключових мотиваційних факторів агресії він також відносив задоволення результатами
агресії, самооцінку (почуття провини), оцінку інших людей [1].

Проблема агресивної поведінки розкривається у таких працях таких вчених, як: К.
Лоренц, Л. Семенюк, Л. Славіна, И. Фурманов, А. Бандура, Л. Берковиц, В. Бойко, А. Басс та
А. Дарки та інших. Проблема самооцінки також вивчалася у працях таких вчених: К. Хорні,
Е. Фромма, К. Роджерс, Л. Рубінштейн, Л. Божович, М. Неймарк, Л. Славіної, Е.
Серебрякової, С. Будассі та ін.

На думку А.  Реана [3]  та інших вчених,  діти з адекватною самооцінкою проявляють
менше агресії, ніж діти із заниженою та завищеною самооцінкою. Приниження інших дітей
допомагає їм піднятися по соціальному статусі в класі, показати себе «ватажком» в
колективі.

Таким чином об’єктом дослідження є особливості агресивності учнів середньої
школи, предметом дослідження є особливості агресивності учнів середньої школи з різним
рівнем самооцінки.

Мета дослідження полягає в теоретичному й емпіричному вивченні проблеми
взаємозв’язку агресивності та різних рівнів самооцінки учнів середньої школи.

Згідно об’єкту та предмету дослідження наукове припущення даного дослідження
полягає в тому, що існує взаємозв’язок між агресивністю учнів середньої школи та рівнем їх
самооцінки. Всього в досліджені брало участь 60 респондентів з них 50% дівчата та 50%
хлопців.

Згідно результатів однофакторного дисперсійного аналізу було виявлено статистично
значущі відмінності між шкалою фізична агресія («Опитувальник спрямований на
визначення типів агресії» (автори Басса-Дарки) та рівнем самооцінки («Методика
діагностики самооцінки, тривожності» (автори Ч.Д. Спілберг, Ю.Л. Ханін). Це свідчить про
те, що в учнів із завищеною самооцінкою мають високий показник фізичної агресії, проте в
учнів із заниженою самооцінкою є низький показник фізичної агресії.

Також за допомогою однофакторного дисперсійного аналізу було виявлено
статистично значущі відмінності між шкалою аутоагресія («Опитувальник спрямований на
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визначення типів агресії» (автори Басса-Дарки) та рівнем самооцінки («Методика
діагностики самооцінки, тривожності» (автори Ч.Д. Спілберг, Ю.Л. Ханін). Це свідчить про
те, що респонденти із заниженою самооцінкою мають високий рівень аутоагресії, а
респонденти із завищеною самооцінкою мають низький рівень аутоагресії.

В результаті проведеного однофакторного дисперсійного аналізу було виявлено
статистично значущі відмінності між шкалою почуття провини агресія («Опитувальник
спрямований на визначення типів агресії» (автори Басса-Дарки) та рівнем самооцінки
(«Методика діагностики самооцінки, тривожності» (автори Ч.Д. Спілберг, Ю.Л. Ханін). Це
свідчить про, те що в респонденти із заниженою самооцінкою мають високий рівень
спонтанної агресії.

За допомогою однофакторного дисперсійного аналізу  було встановлено статистично
значущі відмінності між шкалою фізична агресія («Опитувальник спрямований на
визначення типів агресії» (автори Басса-Дарки)  та статтю респондентів. Це свідчить про те,
що чоловіча стать більш схильна застосовувати фізичну агресію ніж жіноча стать.

В результаті проведеного однофакторного дисперсійного аналізу було виявлено
статистично значущі відмінності між шкалою роздратування агресія («Опитувальник
спрямований на визначення типів агресії» (автори Басса-Дарки)  та рівнем самооцінки
(«Методика діагностики самооцінки, тривожності» (автори Ч.Д. Спілберг, Ю.Л. Ханін). Це
свідчить про те, що респонденти з заниженою та адекватною самооцінкою мають високий
рівень роздратування.

В результаті дослідження відмінностей між рівнем тривожності («Методика
діагностики самооцінки, тривожності» (автори Ч.Д. Спілберг, Ю.Л. Ханін) та різним рівнем
самооцінки було встановлено статистичну значущість. Це свідчить про те, що самооцінка
респондента впливає на тривожність особистості. Було встановлено такі дані (за критерієм хі
- квадрат Пірсона):

З низькою тривожністю 14,3 % респондентів мають занижену самооцінку, 14,3 %
респондентів мають адекватну самооцінку, 71,4 % респондентів мають завищену самооцінку.
З середньою тривожністю 3,7  %  респондентів мають занижену самооцінку,  77,8  %
респондентів мають адекватну самооцінку, 18,5 % респондентів  мають завищену
самооцінку.

З високою тривожністю 90 % респондентів  мають занижену самооцінку, 5,0 %
респондентів мають адекватну самооцінку, 5,0 % респондентів мають завищену самооцінку.
Це свідчить про те, що учні з низькою самооцінкою мають високу тривожність.

Висновки:
Отже, в результаті проведеного дослідження агресивність учнів середньої школи з

різним рівнем самооцінки було підтверджено гіпотезу. Було встановлено взаємозв’язок між
агресивністю учнів середньої школи та рівнем самооцінки. Дослідженням було встановлено,
що учні з заниженою самооцінкою мають високий рівень агресії.  Також було виявлено те,
що учні із заниженою самооцінкою проявлять аутоагресію ніж діти із завищеною та
адекватною самооцінкою. В результаті дослідження було виявлено те, що стать також
відіграє важливу роль в агресії учнів,  хлопці більше проявляють фізичну агресію ніж,
дівчата. В результаті проведеного дослідження тривоги та самооцінки учнів було виявлено
те, що в учнів із низькою самооцінкою мають високий рівень тривожність.

1. Можгинский Ю.Б. Агресивність дітей та підлітків Распознавание, лечение, профілактика, / Ю.Б.
Можгинский 2008.- 184с.

2. Орбан-Лембрик Л. Е. Соціальна психологія: Посібник. / Л. Е. Орбан-Лембрик – К.: Академвидав, 2003. –
448 с

3. Реан А.А. Психологія підлітка Учебник. / А.А. Реана  — СПб.:-прайм-еврознак», 2003. — 480 с.
4. Реан А.А. Соціальна педагогічна психологія / А.А. Реан, Я.Л. Коломинский. – СПб.: Питер, 2000.
5. Сергєєнкова О.П. Загальна психологія / О.П. Сергєєнкова. – Київ: Центр учбової літератури, 2012. –
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Савка І.М., Національний університет
«Львівська політехніка»

ВПЛИВ ФЕНОМЕНІВ МУЛЬТИГИНЕРАТИВНОЇ ПЕРЕДАЧІ НА МОЖЛИВІСТЬ
КОНСОЛІДАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ

Анн Анселін Шутценбергер, психолог, представник школи трансгенеративного
психотерапевтичного підходу і автор книжки «Синдром предків» в одному із розділів своєї
роботи, присвяченій сімейній психотерапії, пропонує подивитись на падіння Берлінської
стіни, падіння комуністичного режиму в СРСР та повстання ряду незалежних держав, які
вона прирівнює до краху Риму за часів Августа, з точки зору теорії мультигенеративної
передачі. Вона переконана, що пробудження націоналізму, расової ненависті та релігійних
війн у колись комуністичній Югославії, аж до намагання «етнічної чистки території» через
фізичне знищення і депортацію є наслідком цієї події. Але ж здавалося б що після інквізиції
та нацистського варварства в Європі таке є просто неможливим. Виходячи з наших сучасних
подій ми можемо додати, що ще зовсім недавно більшості із громадян України, особливо зі
східних областей, здавалося немислимим, що доведеться відбивати військову агресію
російських братів. При цьому безсила об`єднана Європа, що видавалася такою безмежно
лояльною та демократичної та збиралася розширювати свої межі, розгублено спостерігає як
дуже старий антагонізм (в Югославії з 1896 р.) повертається як бумеранг. Автор вважає, що
все це відбувається через дуже велику кількість історичних травм та трагедій, які не були
артикульованими, замовчувалися чи просто витіснилися з пам`яті, і які мали б бути під час
цих подій оприлюдненими, відгорьованими та прощеними, чи принаймні прийнятими,
внаслідок двостороннього обговорення з обома зацікавленими сторонами, як такі до яких
ніхто не буде повертатися.  Сором`язливо замовчувані події Хрестових походів,  які так по
різному сприймаються у християнській та мусульманській культурах, з її точки зору можна
також розглядати як причину сьогоднішнього протистояння мусульман і християн. У той же
час расові бунти в Лос-Анжелосі знов показали витіснену і замовчувану ненависть та
претензії чорношкірих американців (38 міл. жертв геноциду серед африканців, вивезених у
рабство).

У процесі сімейної та індивідуальної терапії на рівні статистичної значимості
(дослідження Джозефіни Хілгард 1954-1957 рр.) були помічені феномени, які поки що не
мають однозначного наукового пояснення, проте спричинилися до того що в психотерапії
важких соматичних захворювань, повторюваних з покоління в покоління нещасних випадків
та повторюваності доль використовують метод психосоціограми і вироблене поняття
трансгенеративної передачі. Психосоціограма — це промальоване по пам`яті клієнта
генеологічне дерево роду, що захоплює 3-5 поколінь з вказуванням дат, імен, хвороб,
нещасних випадків, сімейних історій та міфів. Після цього у інших членів сім`ї збирають
інформацію про білі плями, забуті імена, нещасні випадки тощо.

Один із вказаних феноменів, названим «синдром роковин» полягав у тому, що раптові
захворювання, нещасні випадки, психотичні зриви чи незрозумілі відчуття (вітер від польоту
ядер пушки) проявлялися регулярно у окремих осіб і навіть маленьких дітей у дні коли хтось
із далеких предків гинув на війні,  чи потрапляв у газову атаку.  Автор наводить приклад
вірменського роду, у якому представники різних поколінь травмували голову, хворіли на
захворювання голови чи переносили операції голови у день геноциду вірмен турками, коли
одна із представників цього роду стала свідком того, що повз неї пронесли голови її матері та
двох її сестер. До подібних феноменів відносяться повтор точних дат смерті представників
різних поколінь, названих одним ім`ям чи народжених у дні скорботи за якимсь членом сім`ї.
Цікавим з нашої точки зору є те, що подібні феномени виникають не тоді, коли у сім`ї
існують свідомо передавані і обговорювані міфи, а навпаки, коли має місце замовчування чи
через неспроможність зустрічатися з нестерпним болем, чи з якимось соромом, чи з метою
не травмувати дітей, чи взагалі немислимі для даної сім`ї, коли горе чи травма були не
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проговорювані і не відгорьовані. Представники наступних поколінь ніби на рівні
колективного несвідомого отримували подвійне послання — цього не можна забути і
одночасно не можна згадувати. І тоді тіло нащадків, як і при істеричних симптомах, і як у
сновидіннях, виконує одночасно ці два послання і символічному вигляді чи через
захворювання, чи через нещасні випадки, чи навіть через смерть. При цьому сама людина чи
взагалі не знала про події минулого, чи зовсім про них забувала весь на час тривання
симптому. Ці малоймовірні феномени, можна було б списувати на випадкові збіги чи сімейні
байки, якби після їх аналізу через геносоціограму, проговореня та перенесеня в інший
психологічний контекст смерті, хвороби чи сакрементальні особливості повторюваності доль
не зникали навіть у немовлят. Ці феномени перегукуються з особливостями формування
ПТСР у разі невідгорьованої травми у окремої особи.  При цьому,  як зазначають
психотерапевти, травма передана переноситься значно важче аніж перенесена. Парижани
угорського походження Николя Абрахам і Марія Тьорьок, спираючись на свої клінічні
дослідження , вперше ввели поняття «склепу» та «привида». Вони працювали з хворими,
котрі говорили,  що поводять себе певним чином не розуміючи причини.  А сім`ї
стверджували, що ці люди діяли так, «ніби це був хтось інший», інколи, при наполяганні
психотерапевта, навіть називаючи когось із предків. Все відбувається так, ніби існує
активний привид, який ніби говорить за людей (свого роду чревовіщання) і навіть діє за них.
Цей привид ніби хтось,  хто вийшов із «погано закритої»  могили предка,  якщо того
наздогнала смерть,  яку важко прийняти,  чи з ним відбулося щось соромне,  чи через нього
сім`я опинилася у важкій ситуації. Відбулося щось «непристойне», «негарне», підозріле,
«нехороше» для менталітету того часу. Наприклад вбивство, смерть за нез`ясованих
обставин, «соромна» хвороба (сифіліс), зради, адюльтери, перебування у спецзакладі, в
психіатричній лікарні, чи тюрмі, інцест. Мова йшла про те, щоб забути щось чи когось, хто
був осоромлений чи осоромив сім`ю і при цьому про це намагалися не говорити. Ніби якийсь
член родини ставав єдиним хранителем цієї таємниці.  він ніби зберігав її в своєму серці., у
своєрідному «склепі»,  а цей привид ніби час до часу вибирався звідти і діяв через одне чи
декілька поколінь. Психотерапевти, в межах трансгенеративного методу, допомагають
клієнту ідентифікувати свій «склеп», звільнити свого «привида», дати йому ім`я, щоб носій
цього «привида» перестав з ним підсвідомо ідентифікуватись. Ще один феномен був
названий соціально-економічним аспектом лояльності сім`ї (класовий невроз)
проаналізований Вінсентом де Гольджаком. Він показує наскільки важко хорошому сину чи
доньці перевершити, наприклад, освітній рівень свого батька. Особливо якщо батько
проголошує, що хоче цього, але дитина підсвідомо відчуває, що йому це було б неприємно. З
такими дітьми може статися нещасний випадок по дорозі на вступний іспит, чи несподівана
короткочасна хвороба, чи все раптом «вилетить з голови» навіть якщо вони знають матеріал
блискуче. В дійсності і соціальне, й інтелектуальне просування небезпечне ризиком створити
дистанцію чи розрив між членами сім`ї. У них вже не буде однакових звичок, смаків, норм,
однакових потреб і бажань. Діти підсвідомо «відмовляються» перейти цей «бар`єр», який не
змогли подолати їх родичі. Вірність предкам, що стала несвідомою чи непомітною, править
нами. Важливо зробити її очевидною, зрозуміти, що нас примушує, що нами керує і у
випадку необхідності помістити цю лояльність в нові рамки (наприклад у релігійній сім`ї, у
якій гинули малолітніми найстарші діти,  слова далекого предка про те,  що відтепер
найстарша дитина у поколінні завжди буде охоронцем сім`ї прерформулювати і сприймати
не як те,  що вона помираючи стає ангелом охоронцем,  а здобувши фах лікаря чи адвоката
буде охороняти всю сім`ю), щоб отримати свободу над своїм життям.

«Громадянські війни, внутрішні братовбивчі війни також переживається як травма.
Сім`ї, народи і країни з труднощами приходять до тями… Ця багатовікова ненависть
передається викладанням історії, місцевими розповідями та казками, навчання дітей історії
релігії, сімейними розповідями… і навіть і священних писаннях.» — пише Анн Анселін
Шутценбергер. Ця травма прокидається мимоволі з найменшої нагоди. При цьому люди, які
чинять вбивства, розпочинають війни чи піддаються масовому зараженню при погромах не
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усвідомлюють причин своїх дій і навіть не знають про факти історії свого роду чи нації.
Автор згадує Хрестові походи, голокост, вірменський геноцид (в результаті якого загинуло
два мільйони вірмен),  геноцид по відношенню до чорношкірих в часи рабства та
работоргівлі. Ми можемо додати винищення поляками українських і українцями польських
поселень, єврейські погроми, голодомор в Україні, масове вивезення галичан у Сибір,
переселення людей за операцією «Вісла», депортацію кримських татар, «розстріляне
відродження». Сучасні наслідки цих подій не менше значимі. При цьому не всі наші предки
були героями і поводили себе бездоганно.

Чи можна все це просто забути без прощення, не попросивши пробачення і не
прийнявши його. Чи не перетворяться душі наших предків на подібний «склеп»? Чи не
оселяться у наших сім`ях та у кожному з нас такі ж «привиди»?  Чи зможемо ми без
детального перегляду подібних «скелетів» у шафах пам`яті наших українських родин дійсно,
а не лише формально, стати єдиною нацією? Адже в силу історії сімейні міфи у різних
регіонах України і навіть у одному регіоні кардинально протилежні. А на сьогоднішній день
ми всі декларуємо: «Єдина Україна», а не проговорюємо того, що в душі не віримо у це, бо
знаємо якісь сімейні історії,  про які не прийнято говорити.  У нашій родині одна із
двоюрідних маминих сестер народилася у Буенос Айросі і автоматично стала підданою
Аргентини, де були на заробітках її батьки, а пізніше в СРСР була ув`язнена та вивезена у
Сибір за участь в ОУН. Потім якось виплило, що вона піддана Аргентини, її викликали у
відповідні органи і попередили, що якщо хоча б раз історія з її підданством десь випливе, то і
вона,  і вся її родина просто невідомо куди зникне.  Жінка стала дуже закритою.  Вона з
дитинства вчила своїх синів нікому про себе нічого не розповідати, тримати в таємниці свою
біографію і історію своєї сім`ї. Часи змінилися, а її діти і внуки, навіть не усвідомлюючи
того, і надалі залишаються до смішного втаємниченими і тримають у секреті від найближчої
родини коли і у які вузи вступають, яке майно мають, купують дачу тільки в тому місці, де їх
ніхто на знає і ні з ким із сусідів близько не знайомляться. Самим їм така їх поведінка
здавалася цілком природною,  вони привчили до такого стилю життя своїх дружин,  але у
родині це завжди було предметом жартів і сприймалося як дивацтво. Так було до того часу
поки на якихось родинних похоронах одна із старших сестер не розповіла про те, що сталося
з їх мамою і тоді всі присутні почали говорити, що тепер розуміють звідки взялися такі дивні
звички у її нащадків.  А самі нащадки раптом довідалися,  що виглядали дивно і що над їх
особливостями завжди підсміхалися у родині. На якийсь час це створило певну напругу у
родині, але потім все поступово змінилося на краще і родина тільки зблизилася.

Описуючи згадані феномени у різних країнах Анн Анселін Шутценбергер пише:
«Сім`ї та країни важко приходять до тями,  особливо коли вигнані,  вислані та емігранти не
повернулися». І їх долі, травми та почуття залишаються своєрідними «склепами»,
загрожуючи тим, що з них колись вийдуть «привиди», які будуть керувати нащадками. Вона
згадує роботу з вихідцями із іспанських сімей, які покинули Іспанію після війни 1936-
1939 р.р., російських емігрантів, протестантів, що виїхали до Німеччини чи Швейцарії.
«Здавалось би,  —  пише автор,  —  проблеми так званих меншин вирішуються,  але без
легалізації емоційного досвіду їх представників, в кінці другого тисячоліття вони раптово
знов проявляються кривавому варіанті». Анн Анселін Шутценбергер вважає, що для цього,
щоб подібного не відбувалося необхідно одночасно згадати, публічно проговорити і або
пробачити, або «перегорнути сторінку» і забути, щоб недовіра смерть та насилля не
закріпилося у вигляді безконечної вендети. Щоб нащадкам не докучали «привиди», що їх
роз`єднають чи приносять їм серйозні фізичні розлади (хвороби, смерті), або психічні
розлади, котрі без слів помічають подібні події.

На території сучасної України було стільки хвиль еміграції, депортація кримських
татар, інші історичні катаклізми, що залишили «склепи» у душах сімей та окремих осіб.
Можливо якраз зараз перед зовнішньою загрозою, прийшов час зібрати, оприлюднити та
публічно обговорити наші сімейні душевні рани? Можливо тоді представники одних
окремих регіонів перестануть сприймати представників інших як ворогів, дивних чи
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недолугих. А почнуть краще розуміти їх позиції і будуть намагатися не сипати сіль на чужі
рани. У такому процесі тільки і може зародитися славнозвісна американська та європейська
толерантність до інакшоті когось.  Не даремно Анн Анселін Шутценбергер згадує,  що у
1992 р. (коли коли святкували ювілей відкриття Америки Христофором Колумбом)
Іспанський король Хуан Карлос попросив прощення у єврейського співтовариства за
вислання євреїв з Іспанії у 1492 р. і те, що в1992 р. американський мер міста Салема
влаштував церемонію прощення, щоб «виправити» сподіяне та засудити принесення в
жертву «салемських відьом» (той давній вирок був переглянутий у 1993 р. Вищим
федеральним судом).  Важливо тільки щоб подібні процедури не стали простою модною
формальністю, а дійсно дали простір та час для відновлення та оприлюднення емоційного
досвіду різних верств, етнічних представників та регіональних співтовариств. Ми вже маємо
гарний досвід книги спогадів свідків голодомору. Правда її частіше використовують для
звинувачення радянських функціонерів, а можна щоб психологи та соціологи робили
виступи і розповідали чим це може відгукнутися у наш час. Ми можемо створити книги
сімейних міфів і спогадів та організувати всеукраїнське обговорення цього матеріалу з
відгорюванням тих ран, які мали місце у зв`язку з різними подіями у представників різних
сторін протистояння. Благо ми вже маємо громадське радіо, а в перспективі і громадське
телебачення. Можливо створення сімейних психогенограм стане модною тенденцією в
сучасній Україні й тоді і єдина політична нація, і українська мова як мова реального
спілкування стануть більш імовірними ніж у наслідок будь-яких законодавчих заходів, що
тільки будять «привидів» і заставляють їх «виходити зі склепів».

Савчин М.В., Дрогобицький державний
педагогічний університет імені Івана Франка

ДЕСТРУКЦІЇ ПОСТМОДЕРНІСТСЬКОГО СВІТОГЛЯДУ ТА ЇХ НЕГАТИВНИЙ
ВПЛИВ НА РОЗВИТОК ЦИВІЛІЗАЦІЇ, СУСПІЛЬСТВА ТА ЛЮДИНИ

 З другої половини ХХ ст. у розвитку всієї цивілізації постали швидкі, значні й
незворотні зміни. Одночасно з поля зору життя людського суспільства та наукової рефлексії
почали зникати вічні константи функціонування світу та людини. Вважається, що сучасна
культура стає культурою екстазу комунікації, а на нашу думку, фактично, тотальної маніпу-
ляції, нового виду експлуатації людини людиною у ХХІ ст. Прихильники постмодернізму [1-
5, 7] відстоюють ідею про те, що особистість теж постійно змінюється і в ній немає
постійних утворень, більш того, вона сама є ініціатором змін, стає суб’єктом постійного само
перетворення. Але ці процеси відбуваються без осмислення ціннісно-смислових орієнтирів
змін. Однак, залишається відкритим стратегічним питання – в якому напрямі себе розвивати
та діяти і найголовніше – не враховуються фундаментальні константи внутрішнього світу
особистості, одним з яких є її духовне Я, в якому є сумління людини.

Вважається, що здоровішими і повноціннішими є ті, котрі демонструють різнобічність
і гнучкість, бо старі чесноти послідовності та істинності розглядають як не модні «обме-
ження». В неоднозначній реальності постмодерна особистість стає релятивною,
ситуативною, ірраціональною, еклектичною.  Така «нова» особистість вже не константна, не
цілісна, не стабільна, не ієрархізована, не самодостатня, а радше рухлива, плинна, мозаїчна,
процесуальна, колажна. Вона, перебуваючи у просторі своїх стосунків, мандрує з контексту в
контекст.

У постнекласичній психології акцентується увага на індивідуальній своєрідності
людини (але хіба в особистості вже немає загальнолюдського? – М.С.). Стверджується, що
людина прагне своєрідності, готова зняти з себе усі соціальні та моральні табу та готова
чинити активний опір, якщо їй заважають бути собою. Вона погоджується з правом кожного
бути інакшим, володіти свободою по-своєму розуміти сенс життя, щастя та благополуччя,
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сенс професійної діяльності. Людина з надмірністю прояву несхожості, нестандартності, стає
важкою у спілкуванні, незрозумілою для оточуючих. Вона тисне своєю індивідуальністю на
інших. Звичайно, якщо ж індивідуальна своєрідність невиразна, то людина ніби губиться у
власних рольових проявах.

За постмодерністського світогляду особистість виступає результатом соціальних
комунікацій і конструкцій, а креативний потенціал постійно ніби підживлює її. Але
особистість не є абсолютно вільною у самотворенні, а орієнтується на психологічні,
соціальні, моральні та духовні норми та ідеали.

У постмодернізмі стверджується, що перетворення себе відкриває завжди інший, свій
неповторний і свіжий погляд на світ,  в якому значущими стають усе нові,  часто досить
штучні цінності. У взаємодії зі світом виникають цінності буття, що змінюють
екзистенціальну суть особистості, ведуть її до оволодіння новими суб’єктними якостями.
Але, на нашу думку,  дуже небезпечно для особистості, коли цінності, які вона вибирає та
реалізує у своєму постмодерному житті, будуть штучними, неавтентичними природі
особистості. Між тим, згідно з духовною парадигмою психології в людському житті є Велика
логіка та добре Відоме –  у вигляді Вічних законів буття,  в якому є об’єктивні,  автентичні
сенси та цілі життя.  Одночасно,  не слід забувати,  що у кожному з нас є не лише
індивідуальне, а й універсальне, загальнолюдське та божественне – вічні цінності. Між тим,
постмодерна особистість, яка оволоділа постмодерністською ідеологією може оволодіти
системою цінностей, які суперечать моральним і духовним цінностям суспільства та
людського життя.

Шляхом конструювання свого життєвого світу особистість постійно трансформується,
самовизначається. Постмодернізм обстоює соціальне конструювання реальності (але якої? –
М.С.), що для особистості постає як самоконструюванням (але з яким змістом, в якому
напрямі,  з якою метою –  це не аналізується –  М.С.),  підтримує самотворення у контексті,
діалозі зі світом (це, як правило, не діалог, а маніпулювання – М.С.).

Особистість розглядається як сконструйована сутність, яка змінюється під впливом
численних життєвих контекстів, різноманітних дискурсивних практик. Але ця теза
заперечується тим об’єктивним фактом, що реальний світ речей і світ людей потрібно
постійно реально відтворювати, а точніше – поліпшувати. Але ж особистість повинна просто
жити, діяти і творити. Людині, принаймні, більшості, потрібно продуктивно діяти, а не
просто перебувати у комунікативному екстазі. Це питання постмодернізм не ставить, бо
акцентується увага на штучному, з необмеженими можливостями у  структуруванні
реальності, втіленні «абсолютної» свободи дій та пізнання. Особистість не є тільки
індивідуальністю, результатом  самоконтролювання, бо в ній присутнє загальнолюдське.

Жодна ідентичність не є природною чи наперед заданою, а конструюється. Жити
означає на кожному кроці творити,  вигадувати життя,  розповідати його самому собі.  Але ж
емпіричні факти підтверджують те, що ідентичність вказує на наявність стабільного і стабілі-
зуючого ядра, яке, попри всі мінливості життєвої історії конкретної особистості від початку
до кінця практично залишається незмінним. Перед особистістю завжди наступить момент,
коли перед нею постануть вічні питання буття, зокрема, про його сенс та цілі.

Постмодернізм гордиться з відкриттям феномену наративізації, тобто з текстуальним
інтерпретаціями не тільки світу, але й своєї особистості та свого життя. Вважається,  що
якщо розповідач зникне, то й реальність зникне разом із ним. У сюжетному оповіданні про
себе,  яке отримало назву індивідуального наративу,  з об’єктивом історії перебігу власного
життя особистість вільно виокремлює окремі моменти і фрагменти, осмислює їх
взаємозв’язки, починає бачити прихований сенс того, що з нею трапляється.

Наратив і діалог розглядається найважливішими умовами підтримки динамічності
ідентичності особистості. Зазначається, що автор наративного оповідання не лише уявляє
майбутнє, але й  має можливість „переписувати” свою історію, реконструювати своє минуле.
Фактично стверджується,  що в такий «простий»  спосіб людина може зняти з себе відпо-
відальність за свої негідні вчинки, просто виключивши їх з власної історії.
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Дуже деструктивним моментом постмодернізму є наполягання на релятивності,
відносності моральних норм та духовних ідеалів.  Так,  констатується,  що в сучасному світі
ідея добра, так само як і ідея істини, набуває різних, нерідко суперечливих оцінок та
інтерпретацій. Це призводить до руйнування (розмивання) реальних моральних основ
здорових людських стосунків.  Тоді постає запитання про те,  що ж єднає людей,  що
перетворює різнодумців в однодумців, чужих у близьких і рідних, групу в товариство. У
контексті постмодерністського світогляду смисли життя – це завжди щось невизначене і,
відповідно, плинне, змінюване, динамічне. Але в особистості і в світі є дещо стабільне, що
зокрема спільне для всіх людей Я,  Я-духовне,   сумління,  що єднає людей.  Одночасно є
абсолютні смисли життя.

Постмодерністи зосередилися на тиражуванні ще однієї ідеї – ідеї множинності краси,
яка породжує гламур – спрощену, формалізовану, технологізовану для масового споживання
красу. Між тим, гламур як штучно прикрашена буденність, спотворює, знищує естетичний
смак людини, викликає у суспільстві смаковий хаос у сприйнятті краси. Вважається, що есте-
тичне пріоритетніше, ніж етичне, а відтак вже не доводиться говорити про високі моральні та
духовні ідеали.

Фактично у постнекласичній психології особистості приписуються нігілістичні
тенденції, вона втрачає свій центр, головну суть, живе у світі постійної комунікативної
взаємодії, а по суті, у віртуальному світі. Особистість стає процесом у динамічному полі, а її
бажання та потреби сприймаються як похідні від контексту життєвої ситуації. Особистість,
стаючи виразно і відверто контекстуальною, ніби, з одного боку, гнучкіше відгукується на
різні сигнали оточення (в тому числі маніпулятивні, злотворні), а з іншого – може
розчинитися в проблемах іншого (замість того, щоб допомогти конструктивно розв’язувати
проблеми іншого,  творити Добро),  перестає відчувати межі,  що відокремлюють її мрії від
очікувань оточення,  власні життєві завдання від планів родини (жити як билина в полі,  має
забути про традиції, передання, родове дерево) чи професійної спільноти, Я від не-Я, а відтак
–  зняти з себе будь-яку відповідальність.  У неї вже немає ідеалу,  мрії,  які вона втілює все
життя, творячи добро, реально допомагаючи іншим, навіть жертвуючи собою. І, безумовно, в
такої особистості вже немає місця для духовності.

Якраз таку деструктивну перспективу пропонує цивілізації постнекласична психологія.
Постмодерністи не враховують автентичну природу особистості та сутність її життя. Вони не
враховує тих обставин, що у суспільстві є люди, які безкорисливо жертвують собою заради
блага інших, що прагнуть реально взаємодіяти з іншими людьми (любити, вірити, надіятись,
допомагати), жити в реальному світі, який нікуди не зникає, як стверджують постмодерністи,
та моляться за спасіння не тільки себе, а й усіх людей. Особистість наділяється реальною
стабільністю, вона не вільно контролює себе, а реалізує своє покликання як Творіння Боже.
Найголовнішим в особистості є її духовне ядро, що опосередковує Божественну красу. Осо-
бистість не є коміксом,  маскою у різноманітних життєвих ситуаціях,  а вступає в глибинні,
одухотворені діалоги з іншими людьми. Світ, в якому вона живе, має глибокий сенс,
глибинну мету – стати Царством Божим на Землі. Здорова особистість внутрішньо
особистість несуперечлива і стійка, зцілена, бо вона володіє стійкими характеристиками.
Звичайно, кожна особистість є індивідуально неповторною, але вона володіє
загальнолюдськими та особливими ознаками. Сила індивідуальності особистості
проявляється в засвоєнні нею загальнолюдського. У духовних станах трансцендентної
любові та свободи, безпристрасності та безмовності, каяття і чесноти вона виразно та
об’єктивно вловлює сенс і спрямованість власного життя, свої пристрасті та помисли.
Наратив уже не є штучно придуманою історією, а справжньою, об’єктивною історією свого
життя, яка особливо яскраво проявляється в поздоровленнях друзів та знайомих у дні
особистих ювілеїв та момент її відходу в інший світ.
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Сафонік Л.М., Львівський національний
університет імені Івана Франка

ВПЛИВ СОЦІАЛЬНИХ ЗРУШЕНЬ В УКРАЇНІ
НА ФОРМУВАННЯ ДИСКУРСУ «ЗНАЧИМИХ ІНШИХ»

Соціальні зрушення, які мають місце в Україні, спровокували певний тектонічний
зсув у  європейському соціальному просторі та є підставою формування дискурсу
«схильності до спільного блага». З. Бауман та Л. Донкіс наголошують: «… Україна стала
лакмусовим папірцем для глобальної моральної (не) чутливості на початку двадцять першого
століття.  У жодної країни світу не було більш трагічного пробудження і повернення до
справжньої незалежності й свободи, ніж в України» [1,  VI]

В цілому в Україні відбулося витворення нового героїчного дискурсу, який
сформувався завдяки зламним подіям в сучасній українській історії, бо люди, які
захоплюють вулиці «здатні розхитати самі підвалини тиранічних або авторитарних режимів,
що прагнуть цілковито контролювати поведінку своїх підлеглих і, понад усе позбавити їх
права на ініціативу» [1,  c. 78].

Дискурс людини-жертовника, яка переступила межі власного егоїзму,  уможливлює
витворення горизонтів значущості для всіх інших громадян, оскільки вони є моральними
авторитетами, значимим ціннісним горизонтом. Значимість цього дискурсу полягає у тому,
що він виступає простором для визначення значимості та вагомості наших діянь та помислів.
Ч.  Тейлор правильно зауважує:  «Самовибір як ідеал має сенс лише тому,  що окремі
проблеми є важливіші за інші» [2, с. 38].

Жертовна дія в цілому гуманізує соціальний дискурс, бо «незалежно від моєї волі
існує щось благородне, мужнє і тому важливе для надання форми моєму власному життю»
[2, c. 38] та спроможне виступити орієнтиром сенсотворення. Позитивним фактором є те, що
більшість українців відчувають гордість за свою країну, що сприяє консолідації суспільства.
Таким чином боротьба за свободу виступає сильним формотворчим принципом життя
людини і дискурс «значимих інших» відіграє значну роль у творення цього концепту.

Песимізм українців змінюється підняттям героїчного духу, мужності буття. Взірець
«значущих інших», спроможний стати прикладом повноти буття для пересічного
громадянина, оскільки людина прагне має мати перед собою вагоміший чинник, ніж
власний.  Людина,  яка вибирає буттєві смисли,  не враховуючи цього чинника,  стоїть перед
загрозою падіння у волюнтаризм та суб’єктивізм. «Значущі інші» відіграють важливе
значення у витворенні смислів буття, які виступають джерелом сенсу життя.

Українець має приклад вибору напрямку спрямування та осенсовування свого життя,
орієнтуючись на людину, яка здатна пожертвувати своїм життям заради волі, гідності та
честі іншого, визначаючи своє власне місце, орієнтуючись на життєвий приклад значущих
інших. Не дивно, що революційні події в Україні 2014 року назвали революцією гідності. На
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зміну поняття «честь», яке є питанням станових переваг, прийшло поняття гідності, яке
вказує на громадянський вибір та громадянську позицію.

Українці борються не лише за свою власну гідність та свободу, але й за буттювання
європейських цінностей в цілому, сприяючи трансформації України з маргінесу
європейського культурного поля до центру європейських розумінь та переживань.

«Життя як вправа у свободі» [2, c. 62], може стати смисловою основою вибору
українця. Українців здатна об’єднати спільна мета – захист прав людини, повага до людської
гідності, розбудова структур громадянського суспільства та правової держави.
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Семенів Н.М., Національний університет
«Львівська політехніка»

АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ УПРАВЛІНСЬКИХ КАДРІВ У
КОНТЕКСТІ МІЖЕТНІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ  В ПЛОЩИНІ ЗМІН У СУСПІЛЬСТВІ

Сучасні тенденції освіти враховують активізацію самосвідомості майбутнього
професіонала не лише як громадянина Україна,  але і як мешканця конкретного регіону,
адаптованого до його соціальних, економічних, духовно-моральних, етнічних особливостей.
Державна освітня політика, спрямована на модернізацію змісту та підготовку професійних
кадрів, повинна обов'язково враховувати особливості місцевого полікультурного освітнього
середовища та формувати відповідні навики міжетнічної взаємодії.

Для цього необхідно, щоб в кожному конкретному регіоні була своя стратегія і політика
розвитку як полікультурного,  так і освітнього блоку в їх тісному взаємозв'язку.  У цьому
проявляється найважливіший стратегічний принцип розвитку систем в процесі взаємообміну
і взаємодії з довкіллям.

Якщо розглядати сучасні тенденції освіти в Україні в цілому, слід зазначити, що саме
завдяки включенню в освітні стандарти національного  освітньо-виховного компонента
педагоги можуть отримати додаткові можливості використання в освітньому процесі
унікальних  і самобутніх засобів,  властивих певному регіону з його етнічними і
полікультурними особливостями, освітніми  і етнопедагогічними проблемами.

Проблеми міжетнічної взаємодії, в тому числі і в серединці освітнього середовищ,
неодноразово розглядались українськими науковцями, зокрема зусиллями О. Бикова, Є.
Головахи, В. Євтуха, А. Шмуратова, О. Картунова, І. Кураса, І. Кресіної, О. Маруховської, Л.
Нагорної, В. Панібудьласки, М. Панчука, Г. Перепелиці, М.Пірен, Ю. Римаренка, М.-Л.Чепи,
Л. Шкляра що досягли помітних успіхів у вивченні цієї тематики.

Оскільки у окремих етнічних груп, що історично склалися на певній території та осіб,
що їх складають створилися  стабільні особливості мови,  культури,  психіки,  а також
усвідомлення своєї єдності  і відмінності від інших подібних утворень, фіксованих в
самосвідомості, підготовка професійних кадрів у системі вищої освіти в Україні повинна
формувати у майбутніх професіоналів стійкі навики міжетнічного спілкування та взаємодії.

Модернізація вітчизняної професійної освіти в контексті гуманізації дозволяє
стверджувати, що в основу  сучасної системи освіти повинні лягти народна педагогіка
(навчання на рідній мові, використання творів народної творчості, застосування гуманних
методів виховання),  побудови освітнього процесу на її гуманістичних основах (повага
особи, розвиток її активності, самостійності). Сила народної педагогіки не в авторитетних
іменах і плідних теоріях,  а в авторитетних думках і плідних результатах.
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Сучасний гуманізм відрізняється багатовимірністю, що пов'язано, передусім, з
різноманітністю культур, множинністю уявлень про світ, пошуком діалогу між різними
народами. Особливість гуманізації освіти  на сучасному етапі розвитку українського
суспільства розглядається,  у тому числі,  і з точки зору надання освітньому процесу
етнопедагогічної  спрямованості. Розглядаючи народну педагогіку як основу гуманізації
освітнього процесу, можна виділити декілька напрямів впровадження її виховного
потенціалу: принципи організації виховного процесу, визначення етнокультурного змісту,
вибір основних чинників виховання.  Етнопедагогічна спрямованість освіти визначається
усвідомленою діяльністю педагога по комплексному використанню педагогічної мудрості
народу. На кожному етапі етнопедагогічна спрямованість має  свою специфіку, певну
термінологію для вираження суті, у виховному процесі використовуються  характерні для
цього періоду методи, засоби і форми роботи.

При планомірній роботі викладачеві  необхідно враховувати  етнічну ідентифікацію
студента, яка входить в структуру національної самосвідомості, оскільки національна
ідентифікація  -  це уявлення людини про себе як про члена певної етнічної групи разом з
емоційним і ціннісним значенням, що приписується цьому членству.

При роботі з студентами щодо формування культури міжетнічного спілкування слід
використати  компоненти: когнітивний; емоційно-оцінювальний, мотиваційний,
поведінковий. Когнітивний компонент дає уявлення про міжнаціональні стосунки, про
історію і культуру свого народу, про особливості інших національних культур. Емоційно-
оцінювальний включає емоційно-моральні характеристики особи, що проявляються в
почуттях, переконаннях, оціночних судженнях по відношенню до свого та інших етнічних
груп. Мотиваційний включає мотивації і потреби людей в освоєнні рідної культури народів -
сусідів, а також культури міжнаціональних взаємин. Поведінковий компонент враховує дії і
вчинки по відношенню до людей іншої національності.

Виховання етнічної толерантності нерозривно пов'язане з формуванням етнокультурної
компетентності. Ці дві категорії є двоєдиною суттю. З одного боку, етнокультурна
компетентність, заснована на знаннях про етнокультури і націлена на взаємне розуміння,
визначає толерантність у міжетнічній взаємодії. З іншого боку, етнічна толерантність,
заснована на визнанні і прийнятті етнокультурної різноманітності, дає можливість зрозуміти
інші народи, а також розширити рамки етнічного досвіду і знань.

Підхід до формування у студентів  культури міжетнічного спілкування освіти
здійснюється через вивчення етнографічного, історико-культурного, духовно-релігійного,
соціально-виробничого досвіду жителів конкретної території, введення його в зміст і
організацію освіти, тобто збагачення педагогічного процесу цією специфікою. Організацію
навчально-педагогічного процесу слід  здійснювати опираючись на кращі традиції народного
виховання  певного регіону.

Сенишин О.С., Львівський національний
університет імені Івана Франка

ПРОДОВОЛЬЧА ІНФРАСТРУКТУРА У СИСТЕМІ МЕХАНІЗМУ РОЗВИТКУ
ПРОДОВОЛЬЧОГО КОМПЛЕКСУ

Важливою складовою у функціональній структурі механізму розвитку продовольчого
комплексу є розвинена ринкова інфраструктура, що забезпечує максимальне використання
продовольчого виробничого потенціалу, пришвидшує надходження товарів продовольства у
сферу обігу та безпосередньо до самих споживачів сільськогосподарських та продовольчих
товарів.
З точки зору автора, продовольча інфраструктура – це сукупність підприємств, організацій та
установ,  що здійснюють певні види діяльності у сфері обігу продовольчих товарів та
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взаємодіють між собою, забезпечуючи раціоналізацію товарообороту сільськогосподарської
продукції,  продуктів її переробки та продовольчих товарів з метою максимального
задоволення попиту продовольчих ринків.
До складу інфраструктури продовольчого комплексу належать різні суб’єкти, які ми
пропонуємо згрупувати за принципом спорідненості видів їхньої діяльності. Розроблену
схематичну модель продовольчої інфраструктури представлено на рис. 1.

З огляду на це, торговельна та комерційно-посередницька складова інфраструктури
вітчизняного продовольчого комплексу налічує всі підприємства та організації, що беруть
участь у формуванні та здійсненні руху продовольчих товарів, поєднуючи попит і
пропозицію на продовольчому ринку, завдяки чому формується рівноважна ціна на
продукцію продовольства. Сюди належать: товарні біржі, торгові доми, оптові продовольчі
ринки, роздрібні продовольчі ринки, фірмові магазини, заготівельні пункти, виставки,
ярмарки, аукціони, тендери, посередницькі фірми, сільськогосподарські кооперативи тощо.
Фінансова складова інфраструктури продовольчого комплексу налічує організації та
підприємства, що володіють відповідними фінансовими ресурсами, проводять фінансово-
розрахункові операції, інвестують власні кошти чи здійснюють пошук і залучення
аутсайдерських інвестиційних ресурсів, сприяючи ефективному функціонуванню
продовольчого ринку та комплексу загалом. Також до цієї складової належать страхові
компанії, що сприяють мінімізації підприємницьких ризиків діяльності суб’єктів
продовольчого комплексу.
Маркетингова складова налічує всі елементи інфраструктури, що надають суб’єктам
продовольчого комплексу вичерпну та достовірну інформацію про його стан,  структуру та
обсяг попиту і пропозиції, сприяючи прискоренню товарообороту та створюючи умови для
розвитку конкурентного середовища.

До інфраструктури продовольчого комплексу належить також виробнича
інфраструктурна складова, представлена такими елементами: системою зв’язку, що сприяє
раціоналізації комерційно-господарських зв’язків між суб’єктами ринку; складське й тарне
господарство, що забезпечує рух товару, місце розподілу, сортування, комплектацію,
зберігання та експедицію  продукції та представлене складами, устаткуванням для
розміщення матеріалів і виробів; організаціями з надання послуг, що надають суб’єктам
ринку прокатні, лізингові, інжинірингові, консультаційні та інші види послуг;
транспортними компаніями тощо.

Наступний важливий елемент продовольчої інфраструктури – її правова
інфраструктурна складова, яка передбачає контролюючі та юридичні організації, що
визначають правові основи функціонування комплексу та контролюють їхнє дотримання, а
саме: Міністерство аграрної політики та продовольства України, митні служби, аудиторські
підприємства, казначейство, органи податкової служби, органи інспекції, юридичні
підприємства, нотаріальні контори, адвокатура, судова система тощо.

Науково-кадрова складова інфраструктури продовольчого комплексу налічує
підприємства, установи та організації, що забезпечують господарюючих суб’єктів
продовольчого ринку необхідними фахівцями, працівниками різного рівня кваліфікації, а
також здійснюють наукові дослідження чи надають інші послуги у науковій сфері.

Важливої уваги заслуговують елементи торговельної та комерційно-посередницької
інфраструктурної складової продовольчого комплексу. Звідси, одним з найефективніших
механізмів взаємодії виробників і потенційних споживачів великих партій продовольчої
продукції є біржа. Біржову торгівлю продовольчою продукцією здійснюють відповідно до
правил біржової торгівлі, затверджених наказом Міністерства сільського господарства і
продовольства України, Міністерством економіки України і Міністерством фінансів України,
які є обов’язковими для усіх бірж.
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Значну увагу в інфраструктурі продовольчого комплексу привертають оптові та
роздрібні продовольчі ринки, які забезпечують швидке просування продукції від виробника
до  споживача  та сприяють  максимальному задоволенню потреб населення  у продовольчих
товарах. Також зазначимо, що Кабінетом Міністрів України затверджено Державну цільову
програму створення оптових ринків сільськогосподарської продукції. У межах реалізації цієї
програми протягом 2009–2013 рр. передбачено створення 25 оптових ринків
сільгосппродукції в Україні,  а на їхнє будівництво заплановано виділити 4  млрд грн,  у тім
числі 1,2 млрд грн – з державного бюджету [1].

Вважаємо, що особливої уваги заслуговують сільськогосподарські обслуговуючі
кооперативи як елемент інфраструктури продовольчого комплексу. Це економічно
неприбуткові організації, що належать сільськогосподарським товаровиробникам і якими
вони управляють за демократичними принципами.

Здійснюючи аналіз кооперативного руху в Україні протягом 2006–2014 рр., слід
зазначити, що упродовж цього періоду кількість сільськогосподарських обслуговуючих
кооперативів зросла у 2,7 раза, а кількість сільськогосподарських виробничих кооперативів
на початок 2014 р. знизилася на 2,3 %, порівняно з 2005 р. Із загальної кількості
 сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів у 2014 р. реально здійснюють
господарську діяльність 613 кооперативів: з обробітку землі та збирання врожаю –  147,
молочарських –  179, м’ясних – 16,  плодоовочевих –  66, зернових – 34 та з надання інших
послуг – 171 [2].

Проаналізувавши кооперативний рух в Україні можна виділити чотири основні
перешкоди що гальмують розвиток сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів: по-
перше – недосконалість податкової політики, по-друге – відсутність державної підтримки,
по-третє – низький рівень навчання, інформаційної роботи, дорадництва серед потенційних
груп, які можуть створити сільгоспкооперативи тощо.

Як бачимо, розвинена інфраструктура є запорукою успішного функціонування
продовольчого ринку та комплексу загалом, а, отже, й важливою складовою національної
економічної та продовольчої безпеки.

1. Повідомлення Міністерства аграрної політики та продовольства [Електронний ресурс]. – Режим
доступу : http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art.

2.   Україна в цифрах у 2013 році : статистичний збірник / за ред. О. Г. Осауленка. – К. : Державна
служба статистики України, 2014. – 240 c.

Сибірна Р.І., Сибірний А.В., Хомів О.В., Львівський
державний університет внутрішніх справ

СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ
НАСЕЛЕННЯ

Регулятивна роль держави у соціальній сфері полягає в тому, що вона впливає на стан
і розвиток соціальних зв’язків між людьми, умови їх життєдіяльності і задоволення
соціальних потреб. При цьому для визначення рівня задоволення цих потреб існують чітко
визначені нормативи, завдяки яким стає можливим вимір якості життя. Починаючи з
середини 70-х рр. XX століття поняття якості життя набуло практичного статусу і широко
використовуетсься в документах національних і міжнародних організацій (ООН, ЮНЕСКО,
статистичних установ) [2, 4].

В сучасній науковій літературі під якістю життя розуміють рівень відповідності
життєвого процесу людини у всіх його проявах рівню її потреб,  в тому числі обумовлених
якісними характеристиками суспільства.

При визначенні якості життя виходять, насамперед, із врахування можливої
невідповідності умов життя особистості та суспільних вимог до них.  Критерієм і мірою
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потреб постає стан людини у всьому різноманітті природних, економічних, соціальних і
соціально-психологічних параметрів. Також важливою особливістю поняття та феномену
якості життя є оцінка умов життя самою особистістю.

На сьогодняшній день в України нагальною,  з точки зору якості життя,  стає
необхідність забезпечення оптимальної соціальної диференціації на основі радикального
збільшення питомої ваги середнього класу. Це може попередити невиправдані і небезпечні
для стабільності суспільства розриви у рівні життя різних груп населення. Для цього
необхідна певна система впливових форм організації соціального життя, які здатні на
практиці нейтралізувати негативні процеси соціального розшарування.

У зв’язку з цим, фундаментальною засадою системи реалізації соціальної політики є
створення рівних можливостей для реалізації здібностей і задоволення життєвих потреб
людей на основі співпадання розмірів одержаних матеріальних винагород та соціальних благ
з тим внеском, який робить індивід чи соціальна група в забезпечення потреб суспільства.
При цьому слід зауважити,  що існують соціальні групи,  життєдіяльність яких не може
регулюватись таким принципом.

Так,  діти,  підлітки та молодь,  які не створюють матеріального чи соціального
продукту, потребують досить значних витрат суспільства на своє утримання. Ці витрати
необхідні та оправдані, оскільки вони забезпечують майбутнє суспільства і гарантують його
подальшу життєдіяльність.  Соціальною групою,  що не створює цінностей для суспільства,
але споживає їх, є також люди, які припинили свою трудову діяльність в силу різних
об’єктивних обставин. При розподілі серед представників цієї спільноти матеріальних і
соціальних благ принцип відповідності трудового внеску з отримуваними благами може
використовуватися, оскільки їх попередній внесок у розвиток суспільства може бути
об’єктивно оцінений.

До соціальних груп, члени яких мають доступ до розподілу матеріальних і соціальних
ресурсів і при цьому не беруть участі в їх створенні, можуть бути віднесені індивіди, що в
силу своїх фізичних та психічних обмежень не можуть займатися трудовою діяльністю. Не
дивлячись на це, суспільство повинно створювати умови для утримання цих людей,
керуючись принципом гуманності. Також існує категорія членів суспільства - людей цілком
працездатних, але таких, що з тих або інших причин не змогли адаптуватись до суспільства.
Кількість представників цієї категорії особливо зростає в період значних соціальних
зрушень. Врахування в соціальній політиці адаптаційних можливостей цього прошарку
набуває першочергового значення в суспільстві,  яке у більшості випадків знаходиться в
кризовому становищі. За таких умов особливої значущості набуває соціологічний підхід до
визначення критеріїв та показників, за якими ці групи населення можуть бути виокремлені.
Але у час економічної кризи і кризи влади в суспільстві порушуються усталені критерії
розподілу ресурсів.  При цьому в першу чергу страждають ті верстви населення,  які мають
обмежений доступ до засобів виробництва і матеріальних благ. Тому перед державою постає
завдання встановлення таких соціальних пріоритетів, реалізація яких, з одного боку,
забезпечила б підтримку найбільш слабких, а з другого - зберегла б перспективно
працездатні соціальні групи.

Реалізація соціальної політики стосовно будь-якої категорії громадян неможлива без
здійснення їх соціального захисту. Соціальний захист - це система заходів, спрямованих на
ліквідацію перешкод до реалізації громадянами своїх соціальних прав. Особливістю
соціальних прав людини є те, що вони виникають із факту її належності до суспільства, тому
соціальний захист - всезагальна вимога.

Державні механізми соціального захисту спрямовані на кожну людину, незалежно від
її майнового стану та матеріальної забезпеченості. Соціальний захист як явище соціальної
політики стосується не лише найменш забезпечених категорій населення. Так, зокрема, усі
громадяни потребують захисту від забруднення довкілля і пов’язаних з цим соціальних
проблем.
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Соціальна допомога - це система заходів, що передбачає покращення стану певних
соціальних прошарків шляхом соціальних програм та забезпечення діяльності мережі
відповідних соціальних закладів. Соціальна допомога спрямована на збереження якості
життя людей, які потрапили в скрутне становище. Ця допомога залежить від економічного
стану суспільства, управлінської спроможності держави та особистої відповідальності
людини за своє життя.

Прикладом соціальної допомоги, в якому втілилися її характерні особливості, є діюча
в Україні державна Програма житлових субсидій.

Принцип надання соціальної допомоги полягає в тому, що при прийнятті рішення про
неї, перш за все враховується матеріальний стан людей. Питання про надання допомоги
розглядається індивідуально, згідно чинного законодавства і стосовно тих людей, що в силу
різних обставин зазнали суттєвого зниження свого рівя життя. Здійснення соціальної
допомоги неможливе без спеціальних умов: створення служб, структур, закладів соціального
захисту, підготовки фахівців з конкретних питань, відпрацювання механізмів надання різних
видів державних допомог. Передумовами ефективної соціальної допомоги є динамізм її
законодавчої бази, постійний моніторинг матеріального і соціального стану громадян,
оперативне прийняття рішень про розміри та види допомоги.

В умовах розвитку демократичних процесів і формування громадянського суспільства
в Україні надзвичайно великого значення набув інститут соціальної підтримки. Соціальна
підтримка являє собою діяльність органів держави і місцевого самоврядування, громадських
фондів та організацій, що спрямована на конкретну людину чи групу людей, що потребують
невідкладної соціальної допомоги в реалізації конкретної мети. Соціальна підтримка існує
стосовно таких потреб, які люди можуть задовольнити самостійно, але для цього необхідно
створити належні умови, які дозволили б їм вирішувати свої проблеми. Так, об’єктом
соціальної підтримки може бути окремий громадянин або спільнота, які вже стали
предметом соціальних зусиль суспільства,  але ці зусилля не вирішують існуючих у них
проблем. Таким об’єктом є, наприклад, фермер, що за допомогою держави отримав землю і
після розпаювання колективного майна веде господарство, але в конкретній ситуації, щоб не
збанкротувати, потребує короткострокового кредиту. Ним може бути і студент, що отримав
грант чи освітянський кредит для завершення навчання та ін.

Суб’єктами соціальної підтримки можуть бути державні структури, органи місцевого
самоврядування, громадські організації та фонди. Принципом діяльності суб’єктів соціальної
підтримки є адресність їх допомоги і можливість її надання незалежно від соціального
статусу об’єкта та публічність діяльності як метод створення громадської думки та
виховання людини [3, 5].

Соціальна підтримка може мати різноманітні види: від надання кредиту до організації
громадських робіт. Але при цьому обов’язково повинні дотримуватися дві вимоги:
конкретний і адресний характер допомоги, надання її тим, хто здатний нею скористатися.

В умовах становлення ринкової економіки соціальна підтримка виконує ряд функцій:
- економічні - сприяння підвищенню ефективності конкретних форм людської

діяльності в системі суспільного розподілу праці;
- соціально-ціннісні - розвиток соціальних відносин на основі підвищення ролі

цінностей взаємодопомоги і довіри;
- психологічні - стимулювання до використання особистостями їх психологічних і

діяльністних резервів;
- інтегративна - створення умов для ініціативної діяльності інноваційного характеру.
Таким чином, соціальний захист, допомога і підтримка, як форми забезпечення

соціального життя людей, мають різне призначення і різне співвідношення між собою в
межах єдиної системи. З розвитком суспільства і виходом його із кризового стану,
змінюється динаміка розвитку цих трьох форм соціального забезпечення, більш швидкими
темпами починає зростати соціальна підтримка .
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При оцінці співвідношення між соціальним захистом, соціальною допомогою і
соціальною підтримкою в процесі реалізації певної соціальної програми, доцільно
керуватися критерієм оцінки змін добробуту, запропонованим В.Парето, згідно якого
соціальна зміна покращує добробут, якщо вона нікому не завдає втрат і якась частина людей,
за їх власною оцінкою,  має від неї користь [1].  Щоб зміни добробуту при реалізації
соціальних програм відповідали зазначеному критерію, необхідне використання і
соціального захисту, і соціальної допомоги, і соціальної підтримки. У відповідності з їх
функціями соціальний захист має попередити можливі втрати добробуту всіх учасників
програми, соціальна допомога - допомогти тим, хто може при її здійсненні потрапити в
скрутне становище, а соціальна підтримка стає джерелом інновацій, які здатні підвищити
добробут їх ініціаторів.

Отже, виходячи з вищезазначеного, структура сукупних витрат на соціальний захист,
соціальну допомогу і соціальну підтримку в соціальній програмі будь-якого рівня повинна
формуватися так, щоб задовольняти вимоги цього критерію.
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КРИЗА ДОВІРИ ДО ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЇЇ
ПОДОЛАННЯ

Комплексна програма розвитку фінансового сектору України до 2020 року, прийнята
в червні 2015 року[1], окреслила основні проблеми та вказала на три групи цілей, на яких
буде зосереджена увага програми. Це забезпечення фінансової стабільності та динамічного
розвитку фінансового сектору; розбудова інституційної спроможності регуляторів; захист
прав споживачів та інвесторів.

Дві з трьох груп цілей стосуються налагодження ефективної співпраці,  довіри та
відповідальності учасників фінансового ринку. Так, розбудова регуляторів сектору
передбачає зміцнення їх інституціональної спроможності, перерозподіл функцій та
спрощення внутрішніх процесів. Окрім того, нагляд має бути побудований на дотриманні
міжнародних принципів IOSCO, IAIS, Basel III, Solvency II, EIOPA, BIS,здійснювати
фінансовий моніторинг, сприяти запровадженню необхідної законодавчої бази для
використання новітніх технологій, міжнародних стандартів фінансової звітності.

Захист прав споживачів та кредиторів передбачає дієздатну систему гарантування
вкладів населення, забезпечення отримання гарантованої суми в термін до двох місяців. Це
також зменшення фактору морального ризику, створення єдиного державного реєстру
кредитних історій, забезпечення доступу кредитних бюро до інформації в усіх відкритих
реєстрах, запровадження гарантії компенсації втрат інвесторів, вкладників та позичальників
у разі порушення законодавства банками та небанківськими фінансовими установами.

На страховому ринку передбачається посилення захисту прав споживачів послуги зі
страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів за
рахунок підвищення лімітів відповідальності страховиків.
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Однак, на даний час ситуація у фінансовому секторі є складною: за два останні роки
відбулось різке зростання частки проблемних активів на балансах банків до 24,7 % у 2015 р.;
продовжується відплив депозитів із банківського сектору; запроваджуються жорсткі
адміністративні заходи щодо зняття депозитів, валютно-обмінних операцій; у 2014-2015 р.р.
47 банків було оголошено неплатоспроможними[2].

Фондовий ринок демонструє відсутність первинних публічних розміщень (IPO) акцій
українських компаній на місцевих і закордонних біржах та зменшення обсягу торгів на
вітчизняних біржах. Страховий ринок зберігає незмінно низьку частку страхових компаній у
структурі фінансового сектору -  3  %  від загального.  Низьким є рівень активів системи
пенсійного забезпечення  - 0,2 % від ВВП на кінець 2014 року[3].

Ринок фінансових послуг користується низькою довірою через нестабільні умови
ведення бізнесу, незахищеність права власності та низький рівень корпоративного
управління. Крім того, подолання негативного ставлення до сектору стримують наявність
таких чинників:

-  існування на ринку фінансових установ,  які не виконують та не мають на меті
виконувати функції фінансового посередництва і створюють суттєві системні ризики для
сектору;

- недостатній рівень або повна відсутність гарантій прав захисту інтересів споживачів
фінансових послуг (у т. ч. позичальників) і кредиторів;

- - дія жорстких адміністративних заходів;
- велика частка кредитів, виданих пов'язаним особам, на балансі банків;
- відсутність належної інфраструктури ринку капіталу, у т. ч. фондового ринку;
- неефективне податкове законодавство в частині оподаткування інвестиційних

доходів та учасників фінансового сектору;
- зловживання окремими фінансовими установами умовами кредитних договорів;
- низька фінансова грамотність населення;
- низька ефективність нагляду за банками та іншими фінансовими установами, що не

дає можливості вчасно попередити розвиток ризиків;
- обмеженість повноважень та незалежності регуляторів для вжиття заходів впливу на

учасників фінансового сектору;
- нерозвиненість саморегулівних організацій фінансового сектору.
Вважаємо однією з важливих складових відновлення довіри до фінансового сектору

оптимізацію роботи регуляторів та створення системи інституцій, що налагоджуватимуть
співпрацю сторін - учасників відповідного ринку.

Для прикладу розглянемо страховий ринок Польщі[4], що останні десятиліття
демонструє стабільні темпи росту. До системи інституцій польського страхового ринку
входить Комісія з фінансового нагляду (КФН),  що є центральною державною установою
регулювання фінансового ринку в Польщі(з 2006 року). Нагляд за діяльністю Комісії
здійснює прем'єр-міністр. КНФ контролює: банківський сектор, ринок капіталу, страховий
ринок, ринок пенсійного забезпечення, платіжні установи та платіжні послуги; електронні
гроші.  В Україні ці функції частково виконує Національна комісія,  що здійснює державне
регулювання ринку фінансових послуг.

Наступна інституція - Польська палата страхування (утворена в 1990 р.), що є
саморегулівною організацією, та членство в ній є обов’язковим для усіх страховиків, що
утворюються на території держави. Польська палата страхування відіграє особливу роль в
організації страхового ринку - представляє та відстоює інтереси членів у відносинах з
владними структурами, іншими організаціями або об'єднаннями (вітчизняними і
зарубіжними). Крім того, вживає заходів щодо захисту спільних інтересів членів Палати,
здійснює профілактику ризиків страхового ринку, піклується про реалізацію принципів
чесної конкуренції та етики на страховому ринку. В Україні існує декілька об’єднань
страховиків - Ліга страхових організацій, Федерація убезпечення тощо.
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Польське Бюро автостраховиків  - це об’єднання страхових компаній, які здійснюють
на території Польщі обов'язкове страхування цивільної відповідальності власників
транспортних засобів; членство в бюро є обов'язковим. Його завдання та діяльність
відповідає Моторному (транспортному) бюро України.

Омбудсмен зі Страхування - інститут уповноваженого до справ страхування,
створений на державному рівні у 1995 році у зв'язку з розпадом декількох страхових
компаній, завдання якого полягає в представленні інтересів страхувальників, застрахованих,
вигодонабувачів страхових договорів, членів пенсійних фондів.
Завдання омбудсмена зі страхування - вжити заходів, щоб захистити людей, чиї інтереси він
представляє, зокрема: розгляд скарг; аналіз правових актів, що стосуються організації та
функціонування страхових, пенсійних фондів та професійних пенсійних систем;
інформування наглядових органів щодо порушень у роботі страхових компаній, пенсійних
фондів; ініціювання та організація освітньої діяльності в галузі захисту інтересів
страхувальників тощо. В Україні у 2015 році створилась громадська організація
«Український страховий омбудсмен», що допомагає приватним особам отримати належне
страхове відшкодування.

Гарантійний страховий фонд - установа, створена в 1990 році, його метою є надання
компенсацій з обов'язкових видів страхування, якщо не встановлено винних осіб, або винна
особа не була застрахована. Фонд обслуговує також вимоги осіб до страховиків, щодо яких
порушена справа про банкрутство. В Україні створення Фонду перебуває в стані
законопроекту.

На перший погляд видається,  що усі інституції в Україні та Польщі є однаковими,  а
розбіжності -  несуттєвими.  Однак,  на нашу думку,  в око впадає той факт,  що усі інституції
Польщі були створені у 1990-1995 роках - тобто від початку формування європейських засад
страхового ринку, а участь в інституціях є обов’язковою, частина з них створена на
державному рівні. Це посилює контроль за діяльністю страховиків, підвищує їх
відповідальність.

Українські саморегулівні організації представляють інтереси обмеженої кількості
страховиків, їх діяльність є доволі декларативною. Створення інституту омбудсмена та
Фонду гарантування страхових виплат тільки розпочинається, натикаючись на супротив з
боку страховиків.

Щодо Національної комісії, що здійснює державне регулювання ринку фінансових
послуг, то існують пропозиції, щодо її заміни та переформатування.

Вважаємо,  що український фінансовий сектор в цілому та страховий ринок зокрема
повинні рухатись в напрямку чіткого дотримання «правил гри» та прозорості діяльності. На
цьому шляху повинні відсіятись ті учасники, що діють на шкоду споживачеві (не секрет, що
«левова частина» страхових компаній була створена з метою уникнення оподаткування та
оптимізації фінансових потоків та не здійснює реального страхування). Без державного
втручання та регулювання сектору не обійтись. Однак, вплив держави має відбуватись з
дотриманням принципів законності, прозорості та широкого залучення громадськості до
вирішення проблеми.

1. Комплексна програма розвитку фінансового сектору України до 2020 року [Електронний ресурс]. -
Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=18563297

2. Офіційна сторінка НБУ. Основні засади грошово-кредитної політики на 2015 рік [Електронний ресурс].
- Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=10465306

3. Офіційна сторінка Нацкомфінпослуг. Огляд ринків [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
http://nfp.gov.ua/content/oglyad-rinkiv.html

4. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym
i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
https://www.mbank.pl/download/ubezpieczenia/OWU/Ustawa.pdf
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Сітарська

ПАМ’ЯТЬ ЯК ФІЛОСОФСЬКА КАТЕГОРІЯ І НАЦІОНАЛЬНА ГІДНІСТЬ

Актуальність даної теми полягає у тому,  що процеси політичної та культурної
глобалізації ускладнюють проблеми самовизначення як національно організованих соціумів,
так і пересічної людини. Одним із шляхів їх розв’язання є активізація людинотворчого
потенціалу історичної пам’яті, який усе ще залишається недостатньо запитаним ресурсом
національно-патріотичного виховання, зміст і функціональні можливості якого потребують
переосмислення із урахуванням сучасних соціокультурних контекстів. Особливо актуальною
тема дослідження є для країн, що переживають період національного самоствердження і
духовного оновлення, що неможливо без пробудження історичної свідомості засобами освіти
й виховання. Державна політика України передбачає охоплення національно-патріотичним
вихованням усіх категорій громадян, але її пріоритетом є патріотичне виховання дітей і
молоді, яке ускладнюється через космополітичні орієнтації глобалізованого світу, що
впливають на соціалізацію учнівської молоді.

Важливість цієї теми знаходить своє підтвердження в документах нормативно-
правового забезпечення національно-патріотичного виховання, до яких належать: Закон
України «Про освіту»,  Державна національна програма «Освіта:  Україна XXI  століття»,
Національна програма патріотичного виховання громадян, формування здорового способу
життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства, Концепція
національно-патріотичного виховання, Концепція національного виховання, Концепція
громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності й інші
чинні державні та науково-методичні матеріали, а також проект «Концепції
Загальнодержавної цільової соціальної програми патріотичного виховання населення на
2013– 2017 рр.». Усе це актуалізує проблему філософського осмислення місця і ролі
історичної пам’яті в національно-патріотичному вихованні. Формування громадянського і
постконвенціонального патріотизму через активізацію морально-етичних, соціально-
політичних, етнокультурних і гуманістичних смислів історичної пам’яті має стати цілісним
процесом, відігравати випереджальну роль у розбудові демократичного, громадянського
суспільства.

Дослідження історичної пам’яті у стратегіях національно-патріотичного виховання
обумовило звернення до проблем української історії, національного самоствердження,
національної ідентичності, які розглядають зарубіжні автори А. Каппелер, Т. Снайдер, Р.
Шпорлюк та ін.;  а також українські дослідники Я.  Грицак,  Г.  Касьянов,  В.  Кремень,  В.
Лісовий, М. Попович, О. Проценко, М. Рябчук, Д. Табачник. У роботах В. Андрющенка, А.
Бичко, О. Забужко, В. Корженко, В. Кременя, М. Михальченко, Ф. Надольного, В. Пазенка й
інших авторів висвітлюється виховний вимір національної ідеї як важливий фактор
національної ідентичності, обґрунтовується необхідність формування патріотичних
цінностей і громадянської позиції не тільки підростаючого покоління, а й дорослого
населення.

Основний матеріал.
Семантика поняття «національно-патріотичне виховання» у взаємозв’язку з

поняттями «нація», «патріотизм», «батьківщина». Обґрунтовано, що перспективними
напрямами такого виховання у сучасних соціокультурних контекстах мають стати
взаємодоповнювальні соціально-політично і морально-етично орієнтовані виховні стратегії,
спрямовані на виховання конституційного патріотизму в його постконвенціональній формі, в
основу якого покладено «ідею фундаментального ціннісного порядку» (Ю. Габермас), що
передбачає дотримання рамок Конституції держави, повагу до прав і свобод
Іншого, визнання принципу взаємності, рівноправ’я всіх націй і культур. Невід’ємною
складовою національно-патріотичного виховання є правове виховання, викриття
деструктивності правового нігілізму. На рівні особистісного буття патріотизм має дві
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репрезентаційні можливості: першапов’язана зі ставленням людини до держави, нації (як
громадянської спільноти),  народу,  суспільства,  великої Батьківщини;  друга виявляє себе
через ставлення людини до Іншого, до сім’ї, родичів, рідної землі, Батьківщини.

Феномен "історична пам'ять" у системі духовного світу сучасної людини формується
під впливом різноманітних факторів історичного розвитку української держави і залежить
від духовної основи буття народу.  Поширеним є підхід,  коли під історичною пам'яттю
розуміють суто спеціалізовану частину духовного світу людини, що включає лише її власне
історичні знання. Така точки зору, скажімо, Л.Дробіжевої, яка твердить, що "…історична
пам'ять - своєрідний духовний потенціал людини" [3]. Черкаський науковець В.Масненко
дотримується думки, що "…історична пам'ять є лише основа формування національної
свідомості людини" [4]. Проте ніхто із науковців не досліджує історичну пам'ять як
соціально - філософську категорію в системі духовного світу сучасної людини, не акцентує
увагу на вагомість її значення у міждисциплінарних взаємозв’язках, вивчаються лише окремі
підходи і дана дисертація й покликана розв’язати цю проблему.

Слід визначити такі функції історичної пам'яті в системі духовного світу сучасної
людини функцію наступності (наступність поколінь); виховну (пропедевтичне навчання та
виховання; підготовка до сприйняття); компаративістську (аналіз європейських базисних
ідей та цінностей); креативну (відтворювальні процеси); соціальну (соціалізація людей,
толерантність). Історична пам'ять у системі духовного світу сучасної людини - це сукупність
дій,  які застосовуються індивідуумом для об’єктивного дослідження минулого у
взаємозв'язку з сьогоденням та яка формується під впливом наукових досягнень, освіти,
засобів масової інформації, власного та суспільного досвіду, родинного виховання,
громадської думки.

У сучасній філософській науці склалися різні підходи до поняття історичної пам'яті,
однак автор переконливо доводить важливість її відродження, і, насамперед, на
регіональному рівні, де сучасна людина формується на основі традицій, звичаїв, обрядів,
культурних особливостей території. Можна вести мову про визначення таких типів
історичної пам'яті, що досліджуються українськими вченими, як безпосередньо, науково,
міфологічно та постійно відновлюваний. Безпосередня історична пам'ять притаманна
учасникам та свідкам минулих подій. Вона доволі нестійка, неусталена, обмежена часом
людського життя, але постійно прогресуюча завдяки історичній та соціально-філософській
наукам.

Гідність людини —  важлива якість моральності людини,  яка утверджує її як
особистість, підносить її велич як вищого творіння природи. Гідність — це моральне
поняття, що виражає уявлення про цінності людини як особистості, особливе моральне
ставлення людини до самої себе і ставлення до неї спільноти, в середовищі якої визначається
цінність особистості. З одного боку, усвідомлення людиною власної гідності є формою
самосвідомості й самоконтролю,  що близьке до понять совісті та честі.  Це своєрідне
усвідомлення людиною відповідальності перед собою як особистістю. З другого боку, —
гідність особистості вимагає від інших людей поважного ставлення до неї.                     В
умовах розвитку й становлення української державності й незалежності та через історичні
обставини життя українського народу, який зазнавав усіляких утисків і принижень,
внаслідок чого формувалося почуття меншовартості, виникає потреба формування
національної гідності. Це етична категорія, яка характеризує особистість з погляду
розширення поняття духовних цінностей за рамки свого "Я" і поєднання особистісних
переживань, відчуттів із загальнонаціональними цінностями. Тому нагальним є завдання
формування у вихованців як власної, так і національної гідності, хоча ці почуття нерозривно
поєднані між собою.

Передумови формування у вихованців людської гідності взагалі та національної
зокрема такі:

1. навіювання аксіоми про вищість і неповторність людини;
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2. постійне акцентування уваги людини на її духовних цінностях, необхідності
утвердження їх у суспільних стосунках;

3. формування почуттів совісті та честі як засобів самооцінки своїх дій;
4. поважне і вимогливе ставлення вихователя (батька, матері, вчителя та ін.) до особи

вихованця;
5. спонукання вихованця до постійного відстоювання власної гідності перед іншими

людьми;
6. знання історії своєї родини;
7. знання історії свого народу;
8. знання культури, традицій, звичаїв, віри свого народу;
9. знання життєдіяльності видатних постатей власного народу (політичних діячів,

вчених, діячів літератури, мистецтва та ін.);
10. володіння рідною мовою;
11. включення в конкретну діяльність, спрямовану на збереження й примноження

матеріальних і духовних багатств свого народу;
12. схвалення діяльності у сфері прояву національної гідності.
Отже, можна зробити такий висновок, що "історична пам'ять" належить до

глобальних філософських проблем людства і найбільш важливих концептів інформаційного
суспільства, перед яким стоїть завдання кардинальної зміни способів збереження, переробки
і передачі історичної пам'яті. На рубежі другого і третього тисячоліть поняття "історична
пам'ять" стає головним семантичним орієнтиром спрямованості особистості в минуле.
"Історична пам'ять"  є таким важелем,  який відтворює національну гідність народу,  тому
особливу увагу треба приділити патріотичному вихованню нашої молоді.  Адже українська
історія багата прикладами патріотичних звершень в ім’я Батьківщини, а історичні постаті
можуть слугувати прикладом дій нації

1. Андрущенко В. П. Роздуми про освіту: Статті. Нариси. Інтерв’ю / Віктор Андрущенко. – К.: Знання
України, 2004. – 738 с.

2. Бех І. Д. Гуманістична педагогіка у траєкторії виховання особистості // Виховання і культура. – 2001.
– № 1.– С.9–13.

3. Жадько В. О. історична пам'ять у системі духовного світу особистості сучасного українського
соціуму // Виховання і культура. – 2003. – № 7.– С.6–11.

4. Бех І. Чорна К. Програмно–патріотичне виховання дітей та учнівської молоді // Світ виховання. –
2007. – № 1. – С. 23–34.

5. Гердер Й. Мова і національна індивідуальність // Націоналізм: Антологія. 2–ге вид / Упоряд. О.
Проценко, В. Лісовий. – К.: Смолоскип, 2006. – С. 3–9.

Скальська Л.О., Горбачов В.О., Інститут
психології імені Г.С. Костюка НАПН України

ПСИХОЛОГІЧНИЙ ТРЕНІНГ
ФОРМУВАННЯ ДУХОВНИХ ЦІННОСТЕЙ МОЛОДІ

Серед багатьох проблем нашого суспільства, які спостерігаємо сьогодні, потребує
вивчення питання особистісного зростання та духовного становлення особистості і, зокрема,
молоді. Духовне становлення – це вища мета кожної особистості, адже на ґрунті духовності
зростає і міцніє особистість як цілісна система. Під духовним становленням особистості
ми розуміємо надбання духовних цінностей, розвиток провідних характеристик  людини, її
духовних пріоритетів; обґрунтування системи цінностей, що мають лягти в основу її життя,
виступати на передній план усього процесу її соціалізації. Акумулятором духовності
слугують релігія, наука, мораль, мистецтво, педагогіка. Суспільство має забезпечити
широкий спектр вибору свободи, волі людини через культурно-освітні, наукові та інші
заклади.
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Вікові особливості духовного становлення в юнацькому віці характеризуються
передусім тим,  що юнацький вік -  це своєрідний етап психічного розвитку,  час,  коли
фізичний розвиток закінчується  та інтенсивно формується особистість. Головним у
юнацькому віці є самовизначення: професійне та особистісне. Особистісне самовизначення
передбачає усвідомлення себе як дорослої людини, визначення орієнтирів, якими слід
керуватися в житті: цінностей, переконань, установок, ідеалів, пріоритетних прагнень, цілей
та реальних можливостей для їхнього досягнення.

Найважливішу роль у духовному розвитку особистості відіграють духовні цінності, які
слугують одним з найбільш комплексних, багаторівневих утворень у структурі особистості, і
виконують роль регуляторів поведінки. Знання рівня сформованості духовних цінностей
особистості, їхня ієрархія – це ключ до виховання особистості.

Таблиця 1
Структура та основні психолого-педагогічні та тренінгові засоби

„Програми тренінгу розвитку духовних цінностей молоді”
№

блоку
Назва тренінгового

блоку
Основні психолого-педагогічні

та тренінгові засоби

1. Вступ до роботи
1.Ознайомлення з правилами роботи в Т-групі.
2.Формування атмосфери психологічної безпеки.
3.Психогімнастика.

2. Ціннісні орієнтації
молоді

1.Проективний малюнок „Я і моє місто в світі людей”.
2.Рольова гра „Погані люди – добрі люди. В чому різниця?”.
3.Ділова гра „Готуємо кодекс поведінки 21-го сторіччя”.
4.Вправи на зняття „затисків” у м”язах та підвищення рівня атмосфери
безпеки у Т-групі.

3. Духовне становлення
особистості

1.Рольова гра „Я – минулий, нинішній, майбутній. В чому різниця?”
2.Психологічний практикум „Чим я найбільше пишаюся в своєму
минулому? Що було таке, що варто було б прожити інакше?”
3.Вправа „Порожній стілець – мої друзі та вороги у минулому”.
4.Брейн-стормінг „Визначення напрямків соціальної підтримки державою
сучасної молоді як її майбутніх творців”.
5.Вправи на зняття „затисків” у м”язах, вияв експресії через рух.

4. Релігійні цінності
студентської молоді

1.Соціально-перцептивно орієнтований тренінг особистісного зростання
„Я – очима інших. Чи можна мені довіряти?”
2.Групове обговорення „Людина,  яка активно вірить в Бога –  хто вона?
Минуле, сучасне, майбутнє?”
3.Ділова гра „Якби Священну книгу написав Я?”
4. Вправи на зняття „затисків” у м”язах, вияв експресії через рух.

5. Релігійна свідомість
молоді

1.Дискусія „Релігійно свідома людина – „за” та „проти”.
2.Брейн-стормінг „Хто я – піщинка, крапля води, дуновіння вітерця - чи я
відповідаю за майбутнє?”
3.Ділова гра „Совість. Чи потрібна вона у 21-му сторіччі?”
4. Вправи на зняття „затисків” у м”язах, вияв експресії через рух.

6. Обговорення підсумків
тренінгу

1.Дискусія ”Я – до початку роботи в Т-групі. Я – після закінчення роботи в
Т-групі. Що в мені змінилося?”
2. Вправи на зняття „затисків” у м”язах, вияв експресії через рух.

7. Кінцеве заняття „Моє
майбутнє”

1. Формування екзістенційного „Я”.
2. Розстиковка почуття „Ми” учасників тренінгу.
3. Вправи на зняття „затисків” у м”язах, вияв експресії через рух.

Зниження значення духовних цінностей породжує у суспільстві серйозне занепокоєння,
оскільки знижується рівень духовності, а відсутність ефективних програм формування
духовності спонукає до їх створення і впровадження в практику.  З цією метою нами
проведено психологічний тренінг формування духовних цінностей студентської молоді.
Тренінг визначено як процес створення нових функціональних утворень, які керують
поведінкою, або як група методів розвитку духовності особистості. Структурно „Програму
тренінгу розвитку духовності” поділено на 7 тем-блоків. До кожного блоку були розроблені
оригінальні вправи та модифіковано ті тренінгові вправи (інших дослідників),  що можна
було використати у відповідності до поставленої мети.  Використовували:  рольові та ділові



Філософсько-психологічні аспекти духовності: довіра як основа змін в економіці …

290

ігри, міні-дискусії, вправи із тренінгу особистісного зростання, вправи із тілесно-
зорієнтованого тренінгу. Перелік блоків та психолого-педагогічних і тренінгових засобів до
кожного із них наведено у табл. 1.

Внаслідок проведення психологічного тренінгу формування духовних цінностей
студентської молоді за допомогою авторського опитувальника одержано показники,
представлені на рис. 1. Якщо до психологічного тренінгу низький рівень духовних цінностей
спостерігався у 24% досліджуваних, то після тренінгу він становив 13%. Натомість високий
рівень духовних цінностей був у 45% досліджуваних, а після тренінгу він становив 65%.

Рис. 1. Порівняльна діаграма рівнів розвитку духовних цінностей студентів
експериментальної групи „до” і „після” психологічного тренінгу

Отже, духовні цінності в житті особистості виконують важливу ціннісно-регулятивну
функцію,  оскільки зумовлене релігійним баченням світу релігійне ціннісне ставлення до
предметів і явищ формує духовну сутність досліджуваних. Зазначені цінності не тільки
дають змогу їм жити, але й зробити життя моральнішим, оскільки пробуджують у них
почуття співпереживання, співдопомоги, породжують віру в перемогу справедливості та
утвердження гуманізму.

На основі психологічного тренінгу сформувалося уявлення про те, що особистість
перебуває на етапі духовного становлення тоді, коли вона: по-перше, вбачає сенс у тому, що
відповідає духовним ідеалам і до чого водночас у неї є можливості; по-друге, має розвинені
відповідні риси характеру, знання і вміння, що дають змогу домогтися поставленої мети,
реалізувати себе у своєму духовному становленні.
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– 76 с.
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Стельмах О.В., Львівський державний
університет безпеки життєдіяльності

РОЛЬ ПОЗИТИВНОЇ ТА НЕГАТИВНОЇ Я-КОНЦЕПЦІЇ У ФОРМУВАННІ
МАЙБУТНЬОГО РЯТІВНИКА

Ряд психологів (Р. Бернс, І.Д. Бех) вважають, що формування позитивної
Я–концепції майбутнього фахівця, є одним  з важливих завдань вищої школи, впорівняні із
традиційним розвитком професійних здібностей, вдосконаленням спеціалізованої
підготовки, поглибленням фахових знань тощо [4, с. 137]. Я–концепцією майбутнього
фахівця - це складна динамічна система уявлень курсанта про себе як особистість і суб’єкта
навчально-професійної діяльності, яка містить у собі взаємопов’язані і взаємозумовлені
компоненти:

1) «Образ–Я» – розкриває унікальність самосприйняття через фіксацію курсантом
певної соціально-рольової позиції і особистісних настанов;

2) «Ставлення–Я» – визначається самооцінкою професійно-педагогічних здібностей,
якостей;

3) «Вчинок–Я» – спрямований на виявлення власного «Я», або прояв певної захисної
дії, коли є «посягання» на цінність і цілісність сформованого уявлення про себе (поведінкова
складова).

В курсантському віці завершується становлення позитивної Я–концепції як ядра
особистості, зокрема формування її соціально-професійного аспекту [2, с. 31]. Практика
свідчить, що до суттєвих вад у навчально-професійній діяльності призводить недооцінка ролі
та особливостей цієї концепції.

Особистість з позитивною Я–концепцією усвідомлює та приймає свої потреби, й
здатна до їхньої реалізації, відчуваючи при цьому внутрішню свободу, оскільки робить це за
власним бажанням [1]. Позитивна Я–концепція курсантів характеризуються високою
(здебільшого адекватною) самооцінкою, високим рівнем самоповаги та аутосимпатії,
здоровою та адекватною самокритичністю. Ті ж курсанти, частіше всього, очікують на
позитивне ставлення до себе з боку авторитетних осіб, емоційно стійких, з низьким рівнем
тривожності. Для них характерна наявність позитивних мотивів навчально-професійного й
особистісного самовдосконалення, здатність до вольових дій ( подолання вад власного «Я»).

Професійно-рольова ідентифікація («Я–майбутній рятувальник», «Я–рятувальник-
практикант») має вплив на поведінковий компонент структури Я–концепції
(Я–рятувальник!). Це допомагає курсанту отримати підгрунття і орієнтувати його на
необхідності підтвердити уявлення про професійно-орієнтоване особистісне «Я». Такі
курсанти активніші у навчанні (на навчальних заняттях вони часто цікавляться матеріалом
додатковим, задають питання, беруть активну участь у діалогах, ініціативні), успішно
займаються самоосвітою, намагаються оволодіти рисами особистості, які притаманні
професійній моделі. Врезультаті проведених досліджень встановлено, що курсанти із
позитивною Я–концепцією проявляють самокеровану поведінку – він долає труднощі,
контролює себе в стресових ситуаціях, проявляє високий рівень адаптації у нових ситуаціях
[2, с. 41]. Відповідно до вищезазначеного, позитивна Я–концепція впливає на розкриття та
реалізацію внутрішніх можливостей курсанта, що допомагає успішній професійній
діяльності. Якщо діяльність відбувається у гармонізації із особистісними цінностями, сенсом
та метою діяльності,  з Я–концепцією особистості,  то вона буде для неї не тільки
престижною, але й суспільно важливою.

Якщо у курсанта негативна Я–концепція (занижена, неадекватна самооцінка), то вона
проявляється  у недостатньому  виокремленні елементів «Образу–Я»; нестачою аспектів, які
вказують на професійно-рольові настанови, обмеженістю лише формально-функціональними
ознаками (успішність, ставлення до навчання тощо); невідповідністю «Я–образу»,
критичною суперечливістю між «Я–ідеальним» та «Я–реальним», частою його зміною та
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ситуативністю; переважанням зовнішніх суджень, часто з негативно забарвленими емоціями;
швидше за все заниженою самооцінкою та низькою успішністю навчально-професійної
діяльності; низьким рівнем самоповаги, емоційною нестійкістю, «почуттям меншовартості»;
постійного очікування негативізму зі сторони інших; високим рівнем тривожності; почуттям
незахищеності. Курсантам із негативною Я–концепцією постійно невистачає інтересу до
професійного аспекту «Я», небажання до самопізнання, не цікавість самореалізовуватися,
безпорадність у розв’язанні суперечностей «Я–образу»; переважання зовнішніх
(екстернальних) тенденцій локусу-контролю.

Якщо у курсанта негативна Я–концепція, то він може проявляти самоприниження та
самозаперечення, тривогу, невпевненість у собі, перебуває в постійному очікувані
нездоланих та професійних труднощів в майбутньому. Такі курсанти замкнені, скуті, ригідні,
неактивні при досягнені своїх цілей у навчанні. У такій ситуації, курсант як особистість
відчуває певні труднощі в реалізації свого «Я»,  при саморегуляції власної поведінки,
особливо у випадках, які вимагають мобілізації своїх внутрішніх та фізичних сил.

Я–концепція може бути використаною у самовиховані особистості курсанта, оскільки
дає певну інформацію про те, що необхідно зробити для її самовдосконалення. Дія
психологічних механізмів полягає у стимулюванні курсантів до самовиховання, вони
порушують у них переживання внутрішніх розбіжностей між бажаним рівнем розвитку та
досягнутим і викликають потребу у роботі над своїм самовдосконаленням [3,  c.  89].  Також
важливий вплив професійне самовиховання здійснює при формуванні успішної
спрямованості професійної діяльності, оскільки воно зумовлює випереджувальне
відображення у свідомості людини певних дій і вчинків, які вона прагне виконати під час
соціалізації та професійного становлення, визначення тих рис і якостей, котрі вона прагне
виробити у собі для успішної професійної діяльності. Якщо схожа «уявна програма»
формується, вона створює стимули для виявлення вольових зусиль та спрямовує особистість
до виконання практичних дій щодо їх втілення. Професійне самовиховання передбачає
активне усвідомлення людиною власного «Я», позитивних стосунків із оточуючим
середовищем, життєвого досвіду, власною поведінкою, самостійної роботи над собою;
керування собою, внутрішнім станом. Для процесу самовиховання необхідними є
планування та організація власної діяльності, контролювання та оцінювання процесу роботи
й результатів, а при можливості – стимулювання або виправлення своєї поведінки [4, c.  32].
Так, самовиховання певним чинном впливає на адекватність самооцінки − складне
особистісне утворення, яке відноситься до фундаментальних властивостей особистості. За
допомогою самооцінки людина  від інших отримує інформацію та пізнає себе, усвідомлення
власних дій та особистісних характеристик. Самооцінка пов’язана однією із головних потреб
людини – потреби у самоствердженні, яке проявляється у ставлені конкретних досягнень до
того, на що вона претендує, яку мету перед собою ставить.

Особистість у власній практичній діяльності намагається досягнути такі результати,
які співпадають з рівнем її самооцінки, сприяють її підкріпленню, стабілізації. Значні зміни у
самооцінці виникають лише тоді, коли досягнення пов’язуються суб’єктом діяльності з
присутністю або відсутністю у нього певних здібностей.  За допомогою включення
самооцінки до структури мотивації діяльності людина безперервно співвідносить власні
можливості, психічні ресурси з метою та засобами діяльності.

Отже, одним із важливих компонентів особистості майбутнього фахівця є позитивна
Я-концепція. У курсанта позитивна Я–концепція характеризується наступними показниками:
високий рівень когнітивної складності та диференційованості «Я-образу»; професійна
ідентифікація («Я – майбутній рятівник», «Я–рятівник-практикант» тощо); присутність
структурних компонентів особистості щодо власних уявлень про себе (бажання допомогти
людям); внутрішня відповідність модальностей: «Я–реального», «Я–ідеального», «Я–
дзеркального»; відносна стабільність, стійкість уявлень про себе як особистості та
майбутнього фахівця; перевага над ними моральних суджень.
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Стельмах О.В., Міговк Н.Й., Львівський
державний університет безпеки життєдіяльності

ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЕМОЦІЙНО-ВОЛЬОВОЇ СФЕРИ ПІДЛІТКІВ

Постановка проблеми. Питання розвитку та розкриття потенційних можливостей
емоційно-вольової сфери підлітка займає особливе місце у психологічній літературі. Адже,
кожна особистість проходить закономірні стадії свого розвитку, набуває певних
фізіологічних та психологічних новоутворень, життєвого досвіду. Це допомагає згодом
людині успішно функціонувати, пристосовуючись до змін в оточенні. Передумовами до
постановки проблеми дослідження є наукові ідеї та факти,  у яких відзначається
взаємозв’язок і взаємообумовленість емоційних та вольових аспектів регуляції діяльності й
поведінки людини (Л.  С.  Виготський,  Л.  І.  Божович,  Л.  М.  Веккер,  В.  К.  Калін,
О. О. Конопкін, О. М. Леонтьєв, С. Л. Рубінштейн та ін.).

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемі емоційно-вольової сфери
особистості приділяла увагу вже ціла низка фахівців:  А.  Веденов,  В.  Давидов,  Є.  Ільїн,
І. С. Кон,, С. Рівес, В. Селиванов, Д. І. Фельдштейн, Л. І. Божович, Л.А. Регуш,
Л.  С.  Виготський,  Т.  В.  Драгунова,  А.  Фрейд.   Вченими встановлено,  що емоційно-вольова
сфера у підлітків нестійка. Підлітки бувають не тільки поривчастими, веселими, активними,
але й в'ялими, пасивними, схильними до усамітнення. Підлітковий вік характеризується
ними, як перехідний, складний, важкий, критичний і має найважливіше значення у
становленні особистості людини. Недостатність вивчення емоційно-вольової сфери у
підлітковому віці, зумовило вибір нашої теми дослідження.

Підлітковий період – це етап дозрівання і розвитку людини, що знаходиться між
дитинством та зрілістю. Як зазначає І. С. Кон, підлітковий період – фаза переходу від
залежного дитинства до самостійної та відповідальної дорослості, що передбачає, з одного
боку, завершення фізичного, зокрема, статевого дозрівання, а з другого – досягнення
соціальної зрілості.

Підлітковим прийнято вважати період від 11 до 16 років. Він характеризується
глибокими змінами умов, що впливають на особистісний розвиток дитини. Вони стосуються
фізіології організму, відносин, що складаються у підлітків з дорослими людьми і
однолітками, рівня розвитку пізнавальних процесів, інтелекту і здібностей. У всьому цьому
намічається перехід від дитинства до дорослості. Організм дитини починає швидко
перебудовуватися і перетворюватися в організм дорослої людини. Центр фізичного і
духовного життя дитини переміщається з сім’ї в зовнішній світ, переходить в середовище
однолітків і дорослих. Відносини в групах однолітків будуються на більш серйозних, ніж
розважальні спільні ігри, справах, що охоплюють широкий діапазон видів діяльності, від
спільної праці над чим-небудь до особистого спілкування на життєво важливі теми. У всі ці
нові відносини з людьми підліток вступає, вже будучи інтелектуально досить розвиненою
людиною з здібностями, які дозволяють йому зайняти певне місце в системі взаємовідносин
з однолітками.

Відбувається формування системи особистісних цінностей, які визначають зміст
діяльності підлітка, сферу його спілкування, вибірковість ставлення до людей, оцінки цих
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людей і самооцінку. У підлітковому віці триває процес формування та розвитку
самосвідомості дитини. На відміну від попередніх вікових етапів він так само як і
наслідування, змінює свою орієнтацію і стає спрямованим на свідомість людиною своїх
особистісних особливостей. Вдосконалення самосвідомості в підлітковому віці
характеризується особливою увагою дитини до власних недоліків. Бажаний образ «Я» у
підлітків складається з оцінених ними переваг інших людей і веде до застосування вольового
зусилля, спрямованого на саморозвиток.

У підлітковому віці багато хлопчиків починають займатися саморозвитком власних
вольових якостей.  Об'єктом для наслідування для них стають товариші,  більш старші за
віком, юнаки та дорослі чоловіки. У компаніях з ними підліток приймає участь у справах, що
вимагають прояви волі.

Досить поширеним серед сучасних підлітків способом розвитку у себе вольових
якостей особистості є заняття різними видами спорту, пов'язаними з великим фізичним
навантаженням і ризиком,  такі,  де потрібні неабияка сила і мужність.  Вольові якості
особистості, спочатку сформувалися і закріпилися в ході цих занять, потім переходять на
інші види діяльності, зокрема на професійну роботу, визначаючи разом з мотивацією
досягнення успіхів її практичні результати.

Загальна логіка розвитку всіх вольових якостей може бути виражена таким чином: від
уміння управляти собою, концентрувати зусилля, витримувати і виносити великі
навантаження до здатності керувати діяльністю, домагатися в ній високих результатів.
Відповідно цій логіці змінюють один одного і вдосконалюються прийоми розвитку вольових
якостей. Спочатку підліток просто захоплюється ними у інших людей, по-доброму заздрить
тим, хто володіє цими якостями (10-11 років). Потім підліток заявляє про бажання мати такі
якості у себе (11-12 років) і, нарешті, приступає до їх самовихованню (12-13 років).
Найбільш активним періодом вольового самовиховання у підлітків вважається вік від 13 до
14 років.

Прагнення до вироблення у себе корисних якостей особистості, характерних для
дорослих людей, властиво не тільки хлопчикам-підліткам, але і дівчаткам-підліткам. Однак
на відміну від хлопчиків вироблення специфічних якостей особи, аналогічних вольовим, у
дівчаток йде по іншому шляху.  Для них такими видами діяльності,  в яких складаються і
закріплюються відповідні якості, найчастіше є навчання, різні види занять мистецтвом,
домоведення, а також спорт.

Описані статеворольові відмінності між хлопчиками і дівчатками сприяють тому, що
в них виробляються наполегливість і працездатність якраз в таких видах діяльності, якими їм
доведеться займатися, ставши дорослими.

Вибір майбутньої професії сприяє появі нових мотивів навчання, пов'язаних з
розширенням знань, з формуванням потрібних умінь і навичок, що дозволяють займатися
цікавою роботою, самостійною творчою працею. Вчення доповнюється самоосвітою,
набуваючи більш глибокий особистісний сенс. Знання, вміння і навички стають у цьому віці
критерієм цінності для підлітка оточуючих його людей, а також підставою для прояву
інтересу й імітації їм. Це стає можливим завдяки проявам вольового зусилля.

Створюються непогані умови для формування організаторських здібностей,
діловитості, підприємливості, багатьох інших корисних особистісних якостей, пов'язаних з
проявами емоційно - вольової сфери. Ці особистісні якості можуть розвиватися практично у
всіх сферах діяльності,  до яких залучений підліток і які можуть бути організовані на
груповій основі: навчання, праця, гра.

Великі можливості для прискореного розвитку ділових якостей дітей-підлітків
відкриває трудова діяльність,  коли діти беруть участь в ній на рівних правах з дорослими
людьми. Це можуть бути шкільні справи, участь у роботі дитячих кооперативів, малих
шкільних підприємств тощо. Важливо, щоб у всіх цих випадках дітям надавався максимум
самостійності, щоб дорослими помічалися і підтримувалися будь-які прояви дитячої
ініціативи, діловитості, підприємливості, практичної кмітливості.
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Поряд з вченням і працею, гра в цьому віці швидше несе в собі великі можливості для
особистісного розвитку дітей. Однак тут мова вже йде не про ігри-розваги, а про ділові ігри,
побудовані за зразком тих, на яких вчаться мистецтву управління дорослі люди. У цьому віці
виникає чітко виражена потреба правильно оцінювати і використовувати наявні можливості,
формувати і розвивати здібності, доводячи їх до рівня, на якому вони знаходяться у дорослих
людей. У цьому віці діти стають особливо чуйними до думки однолітків і дорослих, перед
ними вперше гостро постають проблеми морально-етичного характеру, пов'язані, зокрема, з
інтимними людськими взаєминами.

Питання про особливості емоційного світу підлітка має самостійне значення. Поняття
емоцій вчені трактують по-різному, звертаючи увагу на фізіологічні, психологічні чи
соціальні характеристики. Спираючись на наукові дослідження вчених (Є.П. Ільїн, Р.С.
Нємов, А.Г. Маклаков, В. Вундт, В.Джеймс, К.Н. Ланге,
С.Л.  Рубінштейн),  варто розглядати поняття «емоцій»  як особливу форму відображення
внутрішнього світу людини, яка проявляється в активному сприйнятті навколишньої
дійсності, виокремленні значущих подій та проживанні особливих психічних станів у
відповідність їм. Емоції є важливою умовою пристосування й адаптації людини до змінних
умов її існування, спонукаючи її до активних дій або ж спокою, стану рівноваги.

Особливості емоційних реакцій перехідного віку кореняться в гормональних та
фізичних процесах. Фізіологічні витоки емоційної напруженості наочніше видно у жінок. У
них депресія, дратівливість, тривожність і зниження самоповаги тісно пов'язане з певними
фізіологічними процесами. У хлопчиків такої жорсткої психофізіологічної залежності поки
що не виявлено.  За даними Л.А.  Регуш,  пік емоційної нестійкості у хлопчиків припадає на
вік 11-13 років, а у дівчаток - 13-15 років. Виходить, що 13 років-вік піку емоційної
нестійкості і в тих і в інших.  Саме в цьому віці найбільше складнощів у взаємодії між
підлітками та дорослими.  Емоційні реакції і поведінка залежать також від соціальних
факторів та умов виховання.  Ж.  Піаже виявив,  що в період між 12  і 13  роками моральний
розвиток особистості набуває нового сенсу, коли значущими стають цінності та ідеали, що
виходять за рамки його конкретного життя (соціальна справедливість, свобода, дружба,
любов, щирість - всі ці поняття для підлітків емоційно забарвлені, особистісно значущі).

Висновки. Аналізуючи вищезазначене необхідно відзначити, що крім посилення
емоцій і почуттів, в підлітковому віці розвиваються здібності до їх саморегуляції. Підліток,
більш здатний до інтенсивних і різноманітних емоцій, та до їх гальмування вольовим
зусиллям. Враховуючи, що підлітковий вік характеризується як період підвищеної
емоційності, що проявляється в легкій збудливості, мінливості настрою, а також не
забуваючи про те, що деякі особливості емоційних реакцій перехідного віку кореняться в
гормональних і фізіологічних процесах, слід зазначити, що в цей період життя підростаючої
людини з легкістю можуть виникнути підвищена тривожність, агресивність, різні страхи і
тривоги. Емоції і воля є невід’ємними компонентами управління людиною своєю
поведінкою, спілкуванням і діяльністю. Загальна логіка розвитку всіх вольових якостей може
бути виражена таким чином: від уміння керувати собою, концентрувати зусилля,
витримувати і виносити великі навантаження, до здатності керувати діяльністю, домагатися
в ній високих результатів.
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«Львівська політехніка»

СУЧАСНА ДУХОВНІСТЬ У ЖИТТІ СУСПІЛЬСТВА

Духовне життя людини і людства - феномен, який, як і культура, відрізняє їх буття від
чисто природного і надає йому соціальний характер. Через духовність йде усвідомлення
навколишнього світу, вироблення більш глибокого і тонкого ставлення до нього. Через
духовність йде процес пізнання людиною самої себе, свого призначення і життєвого сенсу.

Історія людства показала суперечливість людського духу, його злети і падіння, втрати
і набуття, трагізм і величезний потенціал.

Духовність сьогодні - умова, фактор і тонкий інструмент вирішення завдання
виживання людства, його надійного життєзабезпечення, сталого розвитку суспільства й
особистості. Від того, як людина використовує потенціал духовності, залежить його
сьогодення і майбутнє.

Дисбаланс у знаннях про навколишній світ і про саму себе, додає суперечливість
процесу формування людини як духовної істоти, що володіє можливістю творити за
законами істини, добра і краси. У цьому контексті духовність є інтегративною якістю, що
відноситься до сфери смисложиттєвих цінностей, що визначають зміст, якість і
спрямованість людського буття і «образ людський» в кожному.

Проблема духовності -  це не тільки визначення вищого рівня освоєння людиною
свого світу, ставлення до нього - природі, суспільству, іншим людям, до себе. Це проблема
виходу людини за рамки вузько емпіричного буття, подолання себе «вчорашнього» у процесі
оновлення та сходження до своїх ідеалів, цінностей та реалізації їх на своєму життєвому
шляху. Отже, це проблема «життєтворчості». Внутрішньої основою самовизначення
особистості є «совість»  -  категорія моральності.  Моральність ж є визначником духовної
культури особистості,  що задає міру і якість свободи самореалізації людини.  Таким чином,
духовне життя -  важлива сторона буття та розвитку людини і суспільства,  у змісті якої
проявляється справді людська сутність.

Життя суспільства - складний, цілісний процес активно-творчої діяльності людей, яка
спрямована на засвоєння та перетворення світу, створення, збереження, примноження,
засвоєння культури, у ході чого задовольняються, виробляються, розвиваються людські
потреби. Світ культури - це світ предметів, наповнений ідеальним змістом та значенням, у
яких закодована, акумульована соціальна інформація, досвід багатьох поколінь. У світ
культури, в якому розгортається життя суспільства, входять цінності та норми, ідеї та образи,
звичаї та традиції. У реальному суспільному житті щільно переплетені та рівно необхідні
матеріальне, речове та ідеальне, духовне. Духовне просякає усі сфери суспільного життя -
економічну, соціальну, політичну, суто духовну. Адже у будь-якому виді діяльності людина
прагне задовольнити не тільки матеріальні, але й духовні потреби, переслідує ту чи іншу
мету, реалізує конкретні плани, використовує певні ідеальні схеми діяльності, спирається на
ціннісно-нормативну інформацію, що закодована у ідеальних образах. Цей процес
виробництва та використання закодованої інформації і є духовним життям суспільства.

Духовне життя суспільства -  це активно-творча діяльність людей —  засвоєння та
перетворення світу, яка є у виробництві, зберіганні, розподілі, споживанні духовних
цінностей та ідеального змісту. Духовне життя суспільства зв'язане з задоволенням духовних
потреб, функціонуванням свідомості (суспільної та індивідуальної), стосунками між людьми,
багатоманітними формами їх спілкування. Духовне життя суспільства охоплює не тільки
ідеальні явища, але й суб'єктів духовного життя, які мають певні потреби, інтереси, ідеали, а
також соціальні інститути, що займаються виробництвом. Розподілом та зберіганням
духовних цінностей (клуби, бібліотеки, театри, музеї, навчальні заклади, релігійні та
суспільні організації тощо). Ось чому не можна зводити духовне життя суспільства лише до
функціонування суспільної свідомості. Стан духовного життя визначається усіма його
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складовими.
 Духовне життя суспільства має і другий аспект. Духовне життя суспільства виступає і як
відносно самостійна сфера суспільного життя. Розподіл праці та соціальна диференціація
суспільства привели до того,  що духовна діяльність відокремилася в самостійний вид
виробництва і стала заняттям окремих спільностей людей. Так виникла духовна сфера
суспільного життя - один з рівнів духовного життя суспільства, що зв'язаний з
спеціалізованим духовним виробництвом, спрямованим на задоволення переважно духовних
потреб, з функціонуванням спеціалізованих соціальних інститутів, що професійно зайняті
створенням, зберіганням та поширенням духовних цінностей. Зрозуміло, що і в таких умовах
зберігаються непрофесійна духовна діяльність та стихійна система розподілу, споживання
духовних цінностей.

Характерною рисою сучасної духовної ситуації є її найглибша суперечливість. З
одного боку, в ній є надія на краще життя, захоплюючий дух перспективи. З іншого - вона
несе тривоги і побоювання, оскільки окрема людина залишається на самоті, губиться в
грандіозності того, що відбувається, тоне у морі інформації, втрачає гарантії захищеності у
суспільстві.

Відчуття суперечливості сучасного духовного життя наростає в міру того, як блискуче
перемагають в науці, техніці, медицині, збільшується фінансова могутність, зростає комфорт
і добробут людей, купується більш високу якість життя. Виявляється, що досягнення науки,
техніки та медицини можуть бути використані не на благо,  а на шкоду людині.  Заради
грошей, комфорту, одні люди здатні нещадно знищувати інших.

Таким чином, головна суперечність часу полягає в тому, що науково-технічний
прогрес не супроводжується прогресом моральним. Швидше навпаки: захоплені
пропагованим світлими перспективами, великі маси людей втрачають власні моральні опори,
вбачають в духовності та культурі якийсь баласт,  який не відповідає новій епосі.  Саме на
цьому тлі в XX ст. стали можливими гітлерівські і сталінські табори, тероризм, девальвація
людського життя. Історія показала, що кожен новий вік приносив набагато більше жертв, ніж
попередній - такою була до цих пір динаміка соціального життя.

При цьому самі жорстокі злочини і репресії відбувалися в різних соціально-
політичних умовах і країнах, в тому числі що мають розвинену культуру, філософію,
літературу, високий гуманітарний потенціал. Здійснювали їх нерідко високоосвічені й
освічені люди, що не дозволяє віднести їх на рахунок неграмотності та невігластва.
Вражаюче також те, що факти варварства і людиноненависництва далеко не завжди
отримували і не завжди отримують до цих пір широке громадське засудження.

У зв'язку з цим стає очевидним, що в сучасних умовах дедалі більше відчувається
потреба в переосмисленні ролі релігійних цінностей, релігійно-церковної культури в
розвитку гуманізму, свідомості, моралі людей, використання всього позитивного, що
властиве релігії, для консолідації суспільства, зміцнення духовності народу.

Важливо активно використовувати гуманістичну роль церкви, релігійних, зокрема
християнських, цінностей у зміцненні в свідомості як віруючих, так і людей інших
світоглядних орієнтацій загальнолюдських ідеалів, моралі, духовності, здатності до
співпереживання з іншими людьми (якого так не вистачає в наш складний час). У сучасних
умовах, коли в свідомості мільйонів людей втрачена віра в ті чи інші, зокрема соціалістичні,
ідеали,  суттєвим є використання таких духовних основ релігійності,  як терпимість,
безкорисливість, братолюбсгво та інших, необхідних сьогодні для подолання нетерпимості,
для формування здорового соціально-психологічного клімату в стосунках між людьми.
Тільки на основі поєднання всіх духовних сил суспільства, людей різних світоглядних
орієнтацій можлива соціальна, міжнаціональна, духовна консолідація, плідне
співробітництво народів, взаємозбагачення культур. Такий підхід до розуміння соціально-
духовних основ релігії, релігійності, релігійної свідомості зокрема, суттєво розширює та
поглиблює наше розуміння багатогранності духовності, моралі, гуманізму людського
суспільства, діалектики національного та загальнолюдського в сучасному історичному
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процесі, науковому пізнанні. Основним, безпосереднім суб'єктом духовного життя
суспільства, зокрема духовної культури, є людина, особистість. Вся система цілеспрямованої
діяльності соціальних суб'єктів має бути скерована на створення всебічних умов для
самореалізації духовного потенціалу людини, творчого самовтілення її сутнісних сил,
різноманітних життєпроявів, вироблення нових духовних орієнтирів.

Життєдіяльність суспільства — це завжди складний, суперечливий процес органічної
єдності матеріального й духовного, ідеального, що взаємодоповнюють один одного,
постаючи одночасно як відносно самостійні явища. Якщо ж глянути на себе, то прояв тiєї чи
iншої сторони духовностi українства - то вiдображення нашої iсторiї, вiдображення наших
iсторичних колiзiй. Звiдси - українство, українська держава i українська культура завтра
стане тим,  до чого здатна наша сьогоднiшня духовнiсть.  Треба турбуватись про прояви її
кращих сторiн.
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Струтинська Л.Р., Андрусів С.В., Національний
університет «Львівська політехніка»

НАСТАВНИЦТВО ЯК ЗАПОРУКА ВИХОВАННЯ МОЛОДИХ ПРАЦІВНИКІВ
В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

Наставництво – ефективна модель передачі досвіду і знань в середині організації.
Хоча саме поняття існує з давніх часів, сьогодні цей процес набув наукову основу в області
управління персоналом організації і став важливим методом розвитку і навчання молодих
працівників.  Наставництво може бути неформальним і проводитись у будь-якому місці і в
будь-який час відповідно до актуальних вимог.

Разом з тим, наставництво не слід розглядати виключно, як метод професійного
навчання персоналу організації. Роль наставництва полягає і у вихованні молодих
працівників.

В управлінні процесом формування у молодих працівників трудової активності,
потреби в громадській діяльності та розвитку організаторських здібностей важливим є
правильний вибір методів впливу на працівників.

Спробуємо розглянути деякі із них. На нашу думку, саме ці методи мають особливе
значення у сучасному світі.

Метод переконання є особливим у вихованні молодих працівників. Йому
підпорядковуються всі інші методи. Провідна роль переконання пояснюється тим, що з
допомогою цього методу формується найважливіша якість людини – її свідомість; шляхом
переконання можна вирішити більшість виховних задач і тільки у поєднанні з прийнятими
переконаннями інші методи досягнуть виховного ефекту. Існує два різновиди цього методу:
переконання словом і переконання ділом.

Дослідження ілюструють, що молодь найчастіше вибирає життєві приклади таким
чином.

Вибір ідеалу визначається захоплюючим перебігом подій, цікавою розповіддю,
інтересною книгою,  кінофільмом.  Цей шлях характерний для підлітків.  В старшому віці
молоді люди захоплюються прикладом-особистістю або ідеал володіє рисами, що
протилежні рисам даної молодої людини.
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Допомогу наставника молодому працівнику при виборі ідеалу важко переоцінити.
Виховання ділом – це кращий спосіб прививати повагу до обраного виду діяльності.

Спостерігаючи за діями наставника молодий працівник захоплюється мистецтвом, що
народжується в результаті концентрації думки, зібраності характеру і майстерності. Таким
чином закладаються підвалини трудової майстерності та інтересу.

Молоді працівники не забувають і не прощають надмірності,  зверхності та
несправедливої прискіпливості. Тому наставнику слід уважно спів ставляти свої вчинки з
нормами моралі, не допускати жодної фальші, тим більше нещирості у поведінці.

Таким чином, виховна дія прикладу залежить від його соціальної та особистісної
значимості, новизни, яскравості та емоціональності, а також від того, наскільки наставник
володіє іншими прийомами переконання, наскільки в його діях переконання словом
поєднується з переконанням ділом. Важливими умовами діяльності методу переконання є
особисті переконання наставника, його вміння враховувати настрій окремих працівників,
колективу, вікові та індивідуальні особливості працівників.

В процесі переконання, а особливо наставнику необхідні терпіння, тактовність,
уміння вислухати аргументувати молодого працівника, вивчити їх і правильно спростувати.

Слід пам’ятати, що молоді працівники спеціально прагнуть викликати наставника на
суперечку, досягти втрати контролю над собою і т.п. роздратування і тим більше грубість –
це свідчення не сили, а слабкості.

Іншим цікавим, на нашу думку для наставників молодих працівників є метод
організації поведінки. Його інакше називають ще методом привчення. Молодому працівнику
недостатньо знати, як поступати, необхідно ще й набути досвіду правильної поведінки. Для
цього йому необхідні і морально-волеві якості, і відповідні звички. Прийомами привчення є:
вимоги, доручення, вправи, переключення.

Вихідним прийомом при організації поведінки молодих працівників є вимога. Як і
прийоми переконання згаданий прийом виражається словом. А це просто спонукання до
діяльності, а і гальмо чи прискорювач до нових дій, вчинків.

Вимога може виражатись у формах: прохання, нарада, вказівка, розпорядження, наказ.
Молодим працівникам найбільш імпонує при застосуванні прийому вимоги-прохання,

оскільки вона виражає довіру та віру в силу молодого працівника, мобілізує його активність і
виконується із задоволенням.

Доцільно супроводжувати вимогу пояснюванням (чому слід поступати саме так і чому
така вимога даного працівника) та інструктажем. Проте частіше ці згадані прийоми
ефективні при видачі конкретного доручення.

Слід зауважити, що доручення – це прийом, який повинен враховувати індивідуальні
якості молодого працівника. Малоініціативному, до прикладу, доручення повинні
передбачати прояв самостійності, творчості тощо.

Молоді працівники повинні усвідомлювати важливість завдання і його значимість.
Важливим є такий факт, що доручення повинні бути адекватними силі, знанням,

вмінням працівника. Надлегкі задачі сприятимуть необґрунтованої самовпевненості, а
надважкі – руйнуванню впевненості у своїх силах. Це не означає, що різноманітні доручання
повинні бути приємними. У молодого працівника сформується почуття відповідальності
тільки після виконання різних за змістом, за формою, за видами діяльності доручень.

Переключення - як метод організаційної поведінки в певних ситуаціях можна
розглядати як самостійний прийом.

Однак, процес організування життя молодих працівників на основі нових принципів
вже само по собі є переключення з сфери навчання в сферу самостійного життя, приймання
самостійних рішень, особистої відповідальності.

Достатньо рідко наставники вдаються до прийому –  це вправа.  Проте саме цей
прийом – це організація дій, що постійно повторюються з метою набуття досвіду правильної
поведінки, формування трудових вмінь та майстерності. Періодична повторюваність
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правильних необхідних дій призводить до набуття цими діями сили звички, до виконання без
особливих труднощів і зусиль, а з часом ці дії стають потребою.

Слід відзначити, що різноманітні доручення, вправи, випробування не можуть бути
просто вправами, вони повинні виправдовуватись певною корисністю для колективу. Молоді
працівники не повинні просто копіювати трудові навики, прийоми відповідно до вказівок
наставника. Необхідно надавати їм самостійність можливість планувати порядок виконання
доручень, використовувати необхідні дії, вносити свої пропозиції щодо послідовності
трудового процесу.

Таким чином, молоді працівники виконуватимуть вправи, доручення свідомо,
розуміючи завдання, що доручені їм.

Сулятицький І.В., Львівський національний
університет імені Івана Франка

СОЦІОПСИХОЛОГІЧНІ РЕЗЕРВИ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

У статті досліджується функціональна взаємодія соціопсихологічних
характеристик соціуму та ефективних механізмів управління організацією що єднає в собі
духовну єдиність та морально-психологічну складову соціуму. Виокремлено проблемні
соціально-психологічні, духовні і підсвідомі регулятивні параметри соціуму, які потребують
цільових підходів у формуванні психологічних основ оборони і безпеки країни,

Успіх у вирішенні питань керівництва духовним потенціалом  організації, потребує
взаємозв’язку основних управлінських функцій з виразними характерологічними
особливостями соціокультурних інтуіцій національної психіки, її ментальних ознак, вдачі,
мислення, світосприймальних настанов, архетипової специфіки  спільноти. Їхня сукупність
складає гаму психоментальних чинників соцієтальної психіки, названих
соціопсихологічними, сповідування яких має бути як основа формування компетентності
керівника.

Соціопсихологічне - це сукупність рис і якостей, що складають соціальну психіку
суспільства чи його конкретної частини, тобто проблеми менталітету спільнот, соціально-
психологічні механізми соціальної динаміки, глибинні соціально-психологічні, духовні і
підсвідомі регулятивні параметри соціуму, а також загальні властивості, стани та процеси
соціальної психіки [4, с.26-31].

Через суспільну трансформацію вони будують психологічну основу духовного
потенціалу керованого підрозділу, оскільки їх природа утворена  психологічними
характеристиками соціуму, соціопсихологією спільноти, яка творить дану організацію.
Зрозуміло, що без їх використання керування втрачає системність, а в подальшому
переходить у малодієвий і неефективний процес[4].

Аналіз попередніх досліджень. Проблема функціональної взаємодії [3,с.3-4] проявів
соціопсихологічної   цілісності народу та результативності їх використання у різних сферах
управлінської діяльності поки що є малодослідженою..

Разом з тим, аналіз наукових праць свідчить про небайдуже ставлення дослідників до
багатьох суміжних до даної проблеми тем. Зокрема, соціально-психологічні основи
управлінської діяльності розроблені в дослідженнях В.П.Казмиренка, Л.М.Карамушки,
Н.Л.Коломінського, Л.Е.Орбан, М.М.Слюсаревського, Г.В.Щекіна.

Вивченню соціопсихологічної цілісності та особливостям її впливу присвячені
наукові розробки  Л.М.Гумильова, О.А.Донченко, О.В.Киричука, О.Кульчицького,
В.Липинського, С.Д.Максименка, В.П.Москальця, С.Франка, К.Г.Юнга, В.Яніва, Я.Яреми.

Оскільки основна проблема нашого дослідження полягає у виробленні рекомендацій
практичного використання сукупності знань психологічної типології (психокультури)
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соціуму (людства, суспільства, регіону, етносу, нації, соціальної організації) у конкретному
виді військово-управлінської діяльності, вважаємо за доцільне зосередити основну увагу на
підході, який систематизує дану сукупність знань в конкретну структуру, інтегруючи в
загальній моделі максимально можливу множину основних напрямків і підходів. На наш
погляд, в даний час найбільш модерною в цьому відношенні є концепція соцієтальної
психіки О.А.Донченко. З її опису зрозуміло, що вона має предметом аналізу архискладне,
багатогранне суспільне явище - психотип (психокультуру) соціуму, який забезпечує
усуспільнення кожного конкретного індивіда, групи до цілісності спільноти (нації, держави)
[2, с 18-21].

Вищенаведені особливості визначають мету  нашого дослідження, суть якої полягає
у розкритті ефективності використання соціопсихологічних чинників у системі управління
організацією. Виходячи з мети поставлено завдання, по-перше, виявити соціопсихологічні
чинники, які забезпечують ефективність управління, по-друге, розкрити ці чинники, як
психічні складові спільноти, яка утворює цю організацію.

Безперечним є твердження про те,  що досягти помітного успіху в регулюванні
соціальними процесами, які відбуваються в Україні, не видається можливим без пізнання
українським соціумом самого себе, без теоретичного осмислення власних глибинних
духовних передумов цих процесів.

Люди об’єднуються за принципом неусвідомлюваної симпатії до одних і антипатії до
інших, тобто за принципом компліментарності (Гумильов Л.). На рівні етносу його вплив
істотно дієвий у всьому, що має назву « патріотизм» і знаходиться в компетенції історії,
оскільки неможливо любити народ, не поважаючи його предків. Тому народженню будь-
якого соціального інституту передує об’єднання людей, дія яких в історичному процесі
інтегрується вибраною метою та історичною долею; спільність долі “умова, без якої
неможливо”. Такі об’єднання, названі консорціями, при виживанні входять в історію
суспільства, утверджують соціальні форми, ... і - творять традицію (про неї мова йтиме
згодом), і таким чином генерують відповідну духовну енергію.

Ефект, продукований варіаціями цієї енергії, як особлива властивість характеру
людей, має назву “пасіонарність” (від лат. слова passio - пристрасть) [1, с.21-33]. Яскравим
прикладом уособлення цього явища в українській психодуховності (соціокультурі,
ментальності, геоісторії, соціальній становості, традиції... - соціопсихології - І.С.) було
козацтво.

Структура і рівні національної самосвідомості містять в собі: усвідомлення етнічної
спільності у відношенні до інших етносів; усвідомлення і вірність національним цінностям:
мові, культурі, традиції духу, міфу; усвідомлення соціально-державної спільноти;
патріотизм; необхідність консолідації у відстоюванні своєї державотворчої політики
(територіально-державне об'єднання); духовну родинність.

Основний зміст національної самосвідомості постає як уявлення (чи образ) про окремі
характерні риси "свого" ("ми") і "чужого" ("вони") етносу. Визначальними рисами для того
чи іншого етносу, залежно від історичних умов, можуть виступати чи то спільне походження
й історія, чи то територія, чи то релігія, право, моральні чесноти, антропологічні ознаки [4].

Отже, аналіз поступу національної самосвідомості фактично зводиться до вивчення
змістовного наповнення поняття "ми", яке як соціопсихологічний феномен С.Л.Франк ще по
іншому називає соборністю,  як форми суспільної свідомості,  в якій живе пам'ять про давно
минуле, про предків, про історичну долю, яка насправді і є нічим іншим, як понадчасовим
єднанням надіндивідуальної пам'яті і надіндивідуальних цілей [5, с.47-56].
Коли мова заходить про неперервну трансформацію характерних національних рис і якостей
з покоління в покоління, збереження кодифікуючого спільноту психологічного моста,
завжди активізується вживання таких категорій як "традиція", "звичай", "ритуал", "обряд".

Традиції є одним з видів соціально-культурної наступності, що орієнтує як на
збереження надбань культури, так і на їх відтворення і розвиток. Вони служать важливим
фактором регуляції життєдіяльності людей, утворюють основу виховання. В формі традиції
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виступають певні суспільні настанови, норми поведінки, цінності, ідеї, звичаї, обряди, в яких
алгоритмується поважне ставлення не лише до змісту поведінки, а і до зовнішніх її проявів,
до стилю, в результаті чого зовнішні форми поведінки набувають особливої стійкості.
Відтворюючи об'єктивні умови життя спільності людей, традиції єднають в собі визначальні
моменти неперервності суспільних поколінь і залишаються прогресивними до тих пір, поки
відповідають історично-культурній, ментальній сутності загальнолюдських відносин. Певні
традиції функціонують в усіх соціальних системах і до деякої міри виступають необхідною
умовою життєдіяльності.  Вони творять душу цілого народу так само,  як виховання і
вроджені задатки творять духовний образ окремої людини. Традиція є підставою, на якій
витворюється національний тип народу [2, с.7].
В загальній схемі колективного несвідомого К.Юнг вбачає обширну картину духовної
свідомості,  яка відроджується в кожній індивідуальній структурі мозку.  Адже людина
знаходить в суспільстві не лише зовнішні умови самореалізації; вже самі ці умови несуть в
собі засоби, способи дій, відповідного типу суспільні норми. В їх змісті зашифровані готові
формули, настанови.

Психологічна природа соборності, ідентифікації себе до спільноти, механізми
наслідування, заражання виступають емоційно-ціннісними конструктивами ієрархії
взаємовідносин і змістом внутрішнього прийняття настанов в системі військового
керівництва; зміст звичаєво-традиційних чинників у співвідношенні з специфікою механізмів
соціальної симпатії, родинної інтерналізації є основою диференціюючих підходів у системі
військово-управлінської діяльності; типологічні особливості психіки соціуму визначають
концептуальні засади соціально-психологічного забезпечення обороноздатності суспільства

Узагальнюючи систематизований комплекс результатів проведеного емпіричного
вивчення, необхідно відзначити, що у виборах і оцінці соціопсихічних особливостей і
якостей виявлена найбільш інтегрована мисленнєво єдина злагодженість діяльності
військових керівників.

Узагальнення та інтерпретація результатів дослідження  спонукає до цілого ряду
висновків прикладного характеру.

1.При умові, що психологія суспільства кодифікується в різного рівня простих і
складних формах, то ефективність регуляції і впорядкованості в кожній з його підсистем
безпосередньо визначається обсягом і мірою використання конкретного змісту цих форм в
управлінні ними. В управлінні структура знань психокультури, подана в конкретному змісті
опису, може забезпечувати психологічний супровід і виступати факторизованими моментами
у розробці методик модернізації організації, передбаченні нетрадиційних форм контролю і
перевірки, впровадженні практично-дієвих заходів упередження деструктивного впливу
інформаційного пресингу, зміцнення духовно-психологічних основ колективного
патріотизму, професійної відданості, світоглядно-свідомих мотивів.

2.В реалізації цих завдань соціопсихологічні чинники виступають психологічними
передумовами оптимальної оцінки специфіки психологічного середовища мобілізації і
дислокації різних військових формувань; вивчення і аналізу суспільно-психологічної
обстановки, особливостей стереотипу і трансформації мислення та свідомості, своєрідностей
психоінформаційного поля в тому чи іншому краї,  регіоні та його впливу на бойову та
мобілізаційну готовність військ, формування стійкості кадрового потенціалу,
мобілізаційного резерву; розробки психологічних основ концепції національної безпеки та
оборони; формування колективності у навчально-бойовій роботі, злагодженості військових
підрозділів; якісної реалізації обороноздатності країни.
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РЕГУЛЮВАННЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
НА ПРИКЛАДАХ РЕАЛІЗАЦІЇ ДУХОВНО-МОРАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ЛІКАРІВ

Лікар існує з Господньої установи і є знаком Його милосердя (Сирах 38, 1–3, 6–7).
Для лікаря важливими є не тільки професійні уміння, а й віра та взаємовідносини з Творцем,
бо у Ньому він знаходить сили у служінні людям.  “Та й лікарям слід так само молитись до
Господа, щоб Він полегшив страждання хворого та врятував життя” (Сирах 38, 14).

Вибір орієнтирів завжди є чи не найважливішим у житті кожного. Торуючи щоденну
професійну дорогу, важливо мати приклади для наслідування. Покликання лікаря за усіх
часів було у великій пошані серед людей. Сучасні соціологічні опитування, зокрема в
Україні, свідчать, що довіра до лікарів похитнулася.

Незрівнянним прикладом реалізації глибинного сенсу покликання лікаря є Христос,
бо Він так полюбив світ,  що прийшов віддати Своє життя як викуп за багатьох.  Лише
керуючись любов’ю, ми зможемо відчувати болі і страждання інших як свої. І тільки тоді в
особі хворого можемо побачити Господа, який сказав: “Що ви зробили одному з братів Моїх
найменших, те ви Мені зробили” (Мт. 25, 40), а також “Будьте милосердні, як Отець ваш
милосердний” (Лк. 6, 36).

Кожний лікар, починаючи свій професійний шлях, виголошує клятву, яка пов’язана з
ім’ям Гіппократа, давньогрецького лікаря, який увійшов в історію як батько медицини. У
цій клятві вперше були сформульовані етичні засади лікаря. Гіппократа ще античні історики
називали “зіркою і світлом лікарського мистецтва”. Він зібрав усі відомі на той час медичні
спостереження, систематизував їх і дав їм філософське обґрунтування. Гіппорат
висловлювався: “Чисто і непорочно буду я проводити своє життя”, “Могутній дух рятує
розслаблене тіло”, “Не нашкодь!”, “Деякі хворі, незважаючи на свідомість приречених,
одужують тільки тому, що впевнені в майстерності лікаря” тощо [2, 12-14 ].

Зворушливою в історії християнства раннього періоду є доля римських юнаків Косми
і Дам’яна, щедрих за своєю вдачею, які були практикуючими християнами. З історії Церкви
вони відомі як лікарі-безсрібники: безкоштовно лікували всіх, у тому числі братів-християн,
переслідуваних під час гонінь на християнство в Римській імперії. За це Косма і Дам’ян
стали жертвами переслідувань у роки правління імператорів Галлієна (253–268 рр.) і
Авреліяна (270–275 рр.) [8, 5-7].

Святий великомученик і цілитель Пантелеймон (з Никомидії, тепер м. Ізміт,
Туреччина) за професією був лікарем. Він присвятив своє життя хворим і стражденним.
Пантелеймон відзначався великим милосердям до вбогих, яких лікував без грошей, часто
чудесним способом. Він лікував усіх, що зверталися до нього, відвідував ув’язнених і при
цьому зціляв стражденних не тільки медичними засобами, але перш за все іменем Господнім.
Оскаржений своїми колегами-лікарями перед імператором Діоклетіаном у тому, що він
проповідував Христову віру, Пантелеймон загинув мученицькою смертю 305 року[4, 412-
413].
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Абу́ Алі́ аль-Хусе́йн ібн Абдалла́х ібн Сі́на (лат.  Авіценна)  (з Афшани,  неподалік від
Бухари, тепер Хамадан. Його батько походив з м. Балха — сучасний Афганістан) —
перський вчений-енциклопедист, лікар, філософ, хімік, астроном, теолог, поет народів
Таджикистану, Середньої Азії та Ірану, музикант. Авіценна був найвідомішим філософом
середньовічного ісламу, послідовником античної традиції (насамперед аристотелівської,
стоїчної та неоплатонічної), яку він пристосовував до практичних потреб життя та завдань
природничо-наукових досліджень. Авіценна був переслідуваний за свої світоглядні
переконання. Його філософські праці були написані під впливом Аль-Фарабі, Аристотеля та
неоплатоніків і, у свою чергу, вплинули на схоластиків XIII ст. Алі Ібн Сіна вважається
найвпливовішим поліматом Золотої доби ісламу .

Ібн Сіна написав близько 450 трактатів на теми з різних галузей науки, в тому числі і
медицини. Його найвідомішими роботами є “Книга зцілення”, “Обширна філософська і
наукова енциклопедія”  і “Канон лікарської науки”,  який був основним підручником для
вивчення медицини у багатьох середньовічних університетах. Це ціла медична енциклопедія,
що розглядає з великою повнотою (у межах знань того часу) все, що відноситься до здоров’я
і хвороб людини. “Канон лікарської науки” був першою книгою, яка стосувалася теми
експериментальної медицини, доказової медицини, випадково-контрольованих досліджень.
Канон встановив правила і принципи перевірки ефективності нових ліків і медикаментів, які
і дотепер є основою клінічної фармакології і сучасних клінічних досліджень. В “Каноні”
багато уваги приділяється не лише способам лікування різних хвороб, але й питанням
профілактики, попередження хвороб, збереження здоров’я людини. Важливе значення
Авіценна надавав фізичним вправам, режиму харчування, відпочинку, особистій гігієні
людей різного віку.

Авіценна твердив: “Світячи іншим — згораю сам”, “Немає безнадійно хворих, є лише
безнадійні лікарі…”, “Якщо я не прокладу стежини до людських сердець, вони не звернуться
до мене”[5, 225-227].

Мойсей Маймонід (родом з Кордови, Іспанія) – один з найвидатніших єврейських
філософів Середньовіччя, визначний лікар, теолог жив і працював у XII ст. Беручи до уваги
праці Аристотеля, Платона та арабських філософів, в своїх творах М. Маймонід  пояснював
єврейську релігійну філософію. Його найвідоміші праці “Мішне Тора” (“Повторення
Закону”, 1180) і “Море невухим” (“Путівник розгублених”, 1190) мали великий вплив на
єврейську філософію Середньовіччя.

Досяг значних успіхів в медичній практиці. У 1185 році Маймоніда було призначено
особистим лікарем султана Єгипту Салах ад-Діна.

Молитва Маймоніда, написана в Середньовіччі, ніби написана недавно, і звучить так
актуально: “О, Боже, наповни мою душу любов’ю до мого  мистецтва і до усіх сотворінь. Не
допусти, щоб бажання заробити, чи пошуки слави керували моїм мистецтвом, бо в такому
разі вороги правди і любові могли б це використати і відсторонити мене від шляхетного
обов’язку служити Твоїм дітям.

Підтримай сили мого серця, щоб воно було завжди  готове служити, як багатим,
так і бідним, як друзям, так і ворогам, як злим, так і добрим  людям.

Нехай при спілкуванні з хворим мій розум залишається ясним, не обтяженим ніякою
сторонньою думкою, щоби я виразно усвідомлював те, чому мене навчили досвід і наука, бо
ж величними і розкішними є пошуки, що мають за мету підтримання життя і здоров’я всіх
сотворінь.

Вчини так, щоби мої хворі могли довірятися мені і моєму мистецтву. Якщо ж
невігласи засуджуватимуть і висміюватимуть мене, нехай любов до мого фаху буде моїм
захистом, зробить мене непорушним, щоби я зміг вистояти в правді, незалежно від
знатності, положення чи віку моїх друзів.

Уділи мені, Боже мій, поблажливості і терпеливості щодо хворих - знедолених та
грубіянів.

Даруй мені поміркованість в усьому, але ненаситність в науці.
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Позбав мене впевненості, що все мені під силу.
Дай мені силу, волю та змогу помножувати свої знання, бо ж нині я вже здатен

відкрити в своїй свідомості речі, про існування яких я ще вчора не здогадувався, адже наука
велична, а людський розум постійно сягає вперед” [9, 20-21].

Преподобний Агапіт Печерський, чернець Києво-Печерського монастиря, один з
найвідоміших фахівців у галузі медицини ХІ ст. Агапіт молитвою та зіллям, яке сам готував,
зцілював душевні і тілесні недуги.  Вилікував Чернігівського князя Володимира Мономаха,
якому передав зілля. Був визнаний “безмідником”, оскільки не брав за лікування платні.

Літописець у “Києво-Печерському Патерику” розповідає, що один лікар-вірменин,
який мав значну практику в лікуванні, спочатку з недовірою ставився до Агапіта, але,
згодом, пересвідчившись у численних зціленнях пацієнтів через Агапіта, прийняв
християнську віру і став ченцем Києво-Печерського монастиря. Преподобний Агапіт
похований у Ближніх печерах Києво-Печерської лаври [4, 131-136].

В. Ф. Войно-Ясенецький (архиєпископ Лука) (з м. Керч) — унікальний лікар, видатний
професор хірургії, церковний діяч, талановитий проповідник, який написав 55 наукових
праць з хірургії,  фізіології та анатомії та 12  томів проповідей.  Найвідомішою є його книга
“Нариси гнійної хірургії”, нагороджена Сталінською премією першого ступеня, яка була
настільною книгою російських хірургів. В цій книзі святитель Лука висвітлив християнський
підхід лікаря до хворого, любов до людини як образу і подоби Божої. Його скальпель та
молитви врятували життя багатьом хворим, зокрема в роки Другої світової війни.

За визнання істини багато разів ув’язнювався та відбував адміністративні заслання.
Святитель Лука (Войно-Ясенецький) не схибив з істинного шляху і проніс вогонь віри крізь
усі земні випробування в роки безвір’я.

Він написав книгу з дуже глибоким змістом “Дух, Душа і Тіло”, в якій зазначив: “Між
духом, душею і тілом існує постійний зв’язок і взаємодія. Все те, що відбувається в душі
людини протягом її життя, має значення й необхідне тільки тому, що все життя нашого тіла й
душі,  всі думки,  почуття,  вольові акти найтіснішим чином пов’язані з життям духу”.  В цій
праці Войно-Ясенецький подає глибоке обґрунтування батьківського підходу до хворого.
Для нього не було “медичного випадку”, а була жива страждаюча людина, фізичне одужання
якої він пов’язував із зверненням до Бога [7, 40].

Архиєпископ Лука зазначає: “Євангеліє включає в себе найбільш піднесене вчення
про людину і гідність її особистості та містить виключно високу мораль. Євангеліє є
звісткою справжнього, найвищого гуманізму ‹…›. Найвищим проявом моральності, згідно з
вченням Христа,  є готовність врятувати людину,  бо “немає більшої любові від тієї,  як хто
життя своє за ближніх віддає” (Ів. 15, 13). Це справжні слова Христа, які є основою
християнської моралі і християнських відносин між людьми”.

Архиєпископ Лука зауважував: “Не пробуйте розділяти образ хірурга і єпископа.
Образ, розділений надвоє, неминуче виявиться помилковим [2, 15].  Його справи за своїм
значенням вийшли за межі свого часу, захопили життя багатьох поколінь, стали заповітом та
ідеалом для наслідування.

У всесвітньо відомому художньому фільмі Джакомо Кампіотті “Джузеппе Москаті.
Любов, яка зцілює” (2007 р.) на основі реальних подій, беззаперечним ідеалом постає лікар
Джузеппе Москаті, котрого у 1987 р. Папа Іван-Павло ІІ визнав святим. Постать Джузеппе
Москаті вражає.  Блискучий розум,  сила духу,  цілеспрямованість,  гідна подиву жертовність
та вражаюча любов до кожної людини як особистості, віддана дружба, послідовність у
переконаннях та вчинках, — всі ці якості гармонійно поєднував у собі Москаті, уособлюючи
незмінну відданість Богові.

Джузеппе Москаті, італійський лікар, науковий співробітник, професор університету,
наголошував: “Пам’ятайте, що, займаючись медициною, ви взяли на себе обов’язок постійно
вчитися, відноситись з любов’ю і співчуттям до відкинутих, з вірою і ентузіазмом, не
слухаючи похвали, критики чи заздрості, бути відповідальними перед Богом” [7, 33]. Завжди
виважений, спокійний та милосердний до нужденних. Всупереч суспільним обставинам, які

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%85
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%88%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%83%D1%82%D1%82%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8F


Філософсько-психологічні аспекти духовності: довіра як основа змін в економіці …

306

відкрито заперечували універсальні, вічні і незмінні цінності та етичні засади, Джузеппе
Москаті, реалізуючи їх, не втративши своєї автентичності, мав незаперечну повагу серед
людей із різних суспільних верств. Він стверджував: “Не наука, а милосердя перетворило
світ”. “Життя — це мить. Тріумфи, почесті, багатство і наука — перехідні. Всі спокуси життя
відходять. Залишається лише вічною любов — причина всякої доброї справи. Бо любов — це
Бог”. “Люби істину, будь собою без удавання, страхів та умов. Якщо істина накликає на тебе
переслідування, прийми їх; і якщо вона коштує тобі мук, терпи їх. І якщо заради істини тобі
доведеться принести в жертву самого себе і своє життя, принеси цю жертву мужньо”.
“Озбройтесь твердістю духа. У кожного з нас своє місце в битві. Господь дав нам все, і Він
спитає, як ми розпорядились Його дарами”. “Не забувайте, що перед вами не тільки тіла, а й
душі безсмерті, божественні, так що любіть їх, як самих себе. Працюйте з вірою і
ентузіазмом,  глухі до похвали і осуду”.  Аналізуючи життя святого,  бачимо безцінні якості
чуйного християнина та зразкового лікаря. Москаті був активним дослідником (його роботи
значно розширили знання про цукровий діабет та сприяли відкриттю інсуліну), членом
Королівської медико-хірургічної академії, невтомно приймав пацієнтів не лише в шпиталі, а
й у власному домі, навчав студентів, та, на запитання колег про те, як він все встигає,
відповідав: “Людина, котра починає день із Божественної Літургії та Євхаристії, має
невичерпне джерело сил та натхнення”. Особливої уваги вартує його трактування хвороби,
яку розглядав у контексті людини в її інтегральності: “Допомоги потребує не лише немічне
тіло, а й слабка душа, що просить порятунку”.

Відтак, потребуючі отримували повноцінне лікування, що часто зцілювало не лише
фізично, а й змінювало все життя людифни. Святий Джузеппе Москаті чітко демонструє нам
аксіому: дорога до Всевишнього не пролягає окремо від реальності. Щобільше, вона її
перевищує. Лише занурившись у глибину людських страждань, ми зможемо піднятися до
Бога. Джузеппе Москаті ніколи не ухилявся від жертовної допомоги найбіднішим із бідних і
вибрав ту дорогу, яку хотів. Він міг би мати все, та отримав ніщо. Проте в тому “ніщо” він
знайшов ВСЕ.
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післядипломної освіти
Терлецька М.В., Львівський національний медичний
університет імені Данила Галицького

РЕЛІГІЙНІСТЬ ЯК ЦІННІСНА РИСИ ОСОБИСТОСТІ

Релігійність як ціннісно-орієнтаційне утворення, що визначає напрями і особливості
життєдіяльності суб'єкта, у структурі національної психіки, національного характеру є
істотним виявом і чинником культури, цивілізованості, ідеалу нації. Серед ознак на-
ціональної релігійності домінують авторитарність — гуманістичність як інтегрований вияв
специфіки відношення нації до людини. Гуманістична релігійність свідчить про
перспективність психології нації стосовно духовного і соціально-економічного прогресу.

Система відношень до світу і до себе, основою яких є ціннісні орієнтації, ідеал, як
складова характеру особистості, нації, інтегрована в світогляд, життєву позицію, центром
якої є смисл життя. Об'єднує всі ці утворення ідеал — найбажаніший взірець, предмет мрій.
Національний ідеал називають також національною ідеєю. Національний характер утворює
ядро структури характеру, притаманне більшості представників нації, на відміну від рис
індивідуальних характерів, які у людей тієї самої нації, культури можуть мати значні
відмінності. Терміни “національний дух”, “національна душа”, “національна психологія”,
“національний характер” вживають як синоніми.

Українській душі властиве прагнення до духовно-морального особистісного
самовдосконалення відповідно до ідеалу Ісуса. За словами письменника-публіциста,
громадського діяча Юрія Липи, українському національному духові притаманний еллінізм
(порив у помислах і діях до добра і краси), згідно з яким людина завжди може бути
осередком Божої ласки, а її характер — виявом Божої волі. Цей принцип глибоко увійшов в
українське християнство, духовність народу.

Релігійність як рису українського національного характеру першим ґрунтовно вивчав
етнограф, історик, письменник Микола Костомаров, який стверджував, що всім слов'янським
народам властива глибока релігійність, християнська моральна чистота, і пов'язував це з їх
богообраністю, месіанським покликанням. Чільне місце у цій місії він відводив українцям,
які, на його думку, є найрелігійнішими і найхристияннішими. Україна асоціювалася ним з
Ісусом Христом. Як і він, вона страждала, мучилась на хресті історії, проливала кров за
спасіння всього роду людського. Україна обрана Богом на страждання за гріхи всіх — за
порушення заповіді жити в мирі і злагоді. Тому вона має воскреснути і цим довести високий
сенс своєї жертовності. Шлях воскресіння України полягає в її духовно-моральному
відродженні й піднесенні.

Богообраність України не має бути погордливим самопіднесенням її над іншими, хоча
б і в зв'язку з Божою любов'ю до неї як до найбіднішої, найслабшої, найгріховнішої. Вона
має виявлятись у постійному зіставленні себе з народами, які вже засвідчили свою
богообраність: греками, романцями, французами, англійцями; в утвердженні християнських
цінностей: любові, братерства, свободи духу; у духовно-моральному збудженні решти
братів; у відродженні волі та свободи у всіх слов'янських краях, у наданні правди всім тощо.

Характеризуючи зміст української релігійності, М.Костомаров наголошував, що
українці — глибоко релігійний народ, у них домінують сильне почуття всеприсутності Бога,
втаємничені роздуми про себе, сердечний потяг до духовного, таємничого світу.

Подібні за змістом міркування щодо української релігійності висловлював український
письменник, етнограф, історик, мовознавець, культурно-освітній діяч Пантелеймон Куліш.
Згідно з його концепцією єдиного потоку української нації українство на той час було
недиференційованою селянською масою, об'єднаною єдиним народним духом, в українців
домінувало релігійне начало, прагнення до нескінченного. Основним змістом української
релігійності П. Куліш вважав прагнення до слова Божого, до євангельської правди і любові.
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Терлецька Ю.М., Національний університет
«Львівська політехніка»

ДУХОВНІСТЬ СУСПІЛЬСТВА І ПСИХОДУХОВНА
ДЕПРИВАЦІЯ ГРОМАДЯН

Для того, щоб вияснити в якій залежності між собою знаходяться духовність
суспільства і психодуховна депривація громадян, особливо молодого покоління, яке
проходить соціалізацію, необхідно вияснити сутність понять «духовність», «бездуховність»,
«духовність суспільства», «індивідуальна духовність» і «психодуховна депривація
особистості».

Наші дослідження свідчать, що переважно духовність філософи розглядають як якісну
характеристику свідомості людини, продукт її діяльності в суспільстві, а психологи – як
моральність особистості.

Так, Платон розуміє духовність як процес, рух нагору, сходами еволюції, прагненням
до ідеалу. Згідно його поглядів, коли душі не вистачає розумової сили, щоб перейти на
розумний рівень і побачити ейдоси духовного, а значить перейти від дискурсивного
мислення до інтуїтивного, яке здатне споглядати Єдине, то це  є причиною бездуховності у
світі людини.  А наявність матерії лише спотворює істинні образи духовних сутностей [10,
с. 296-297].

Під іншим кутом розглядає духовність Аристотель, який пояснює, що вона являє
собою метаемпіричне, надфізичне, інтелектуальне в нас [2]. Завдяки духовному початку
людина має можливість удосконалювати себе, зрозуміти, що лежить по ту сторону
реальності, досягти вищого щастя, знайти духовність, «торкаючись» божественного [12,  т. 1,
с. 156 ].

В інших джерелах, серед яких Г.С. Батищев [3], І.М. Іллічева [9] та ін.,  акцентовано
увагу на тому,  що поняттям «духовність»  охоплюється винятково широке коло смислів і
значень сфери інтерсуб’єктивності, культури і моральних спонукань, поведінки й діяльності
людини та суспільства. Також указується на те, що духовний простір людини є вертикаллю,
котра включає піднесене й низинне, земне й небесне, добро і зло [4].

Наприклад, І.М. Іллічева [9] вазує на те, що без духовного трансцендентування за
межі наявної свідомості та самосвідомості не можуть виникнути глибинні умови реального
творчого процесу, котрий виникає при входженні особистості в стан натхнення з його
фазами прориву актуального обрію свідомості – це осяяннями [9].

  В дослідженнях Л.П. Буєвої, «духовність є  суб’єктивна недосліджена реальність,
інтегративна якість, яка відноситься до сфери смисложиттєвих цінностей, котрі визначають
зміст, якість і спрямованість людського буття» [6, c. 119]. В колективній праці [11]
духовність окреслюється як вищий рівень освоєння людиною власного світу, її ставлення до
природи, суспільства й до себе, а також проблемою її життєтворчості.

Іншої точки зору дотримується В.М. Шердаков, який вважає, що слова «духовність»
та «бездуховність» у побутовому вжитку містять зміст, який відрізняється від традиційно
філософського, психологічного або релігійного. Духовність розуміють як щось безумовно
позитивне, як першість вищих, духовних інтересів над матеріальними, а бездуховність – як



Збірник тез ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції

309

відсутність вищих цілей і цінностей, панування нижчих, плотських інтересів і потягів. Тим
часом, традиційне тлумачення поняття духовності інше. Людина, яка має розум та волю –  це
істота духовна [16, с. 27].

Крім цього погляди на духовність та її зв’язки з іншими явищами людської
особистості та індивідуальності,  зокрема,  з волею,  інтелектом,  почуттями,  вчинками,  ми
знаходимо в низці інших філософсько-психологічних праць  [9; 10 та ін.].

Отже, під духовністю слід розуміти стиль мислення, поведінки і діяльності
особистості та  соціальних груп суспільства, опосередкованих вищим загальнолюдськими
цінностями, любов’ю до ближнього і світу, творенням добра, красоти, гармонії, піднесеного,
величного,  істинного,  божественного.  Звідси бездуховність –  це життя без любові до
ближнього і світу, творення зла, низинного, гидкого, ганебного стосовно загальнолюдських
цінностей, аморального тощо.

Поняття «духовність суспільства»  належить до таких,  які тепер є популярними,
інтенсивно вживаються, але, водночас, до кінця не розробленими, не осмисленими. Значна
кількість інваріантних тлумачень свідчить про його полісемантичність і принципову
незавершеність у концептуальному аспекті [1].

Духовність суспільства також асоціюється з високими моральними якостями,
ідеалами, нормами і принципами поведінки людей та соціальних груп у суспільстві.

Отже, під духовністю суспільства ми розуміємо духовну реальність життєдіяльності й
взаємовідносини окремих громадян та соціальних груп, побудованих на ґрунті
загальнолюдських цінностей, усвідомлення людини як найвищої цінності, творення добра,
красоти, істини, справедливості, чесності, порядності та моральності.

Щодо індивідуальної духовності, то й тут погляди вчених різняться. Так, у словнику
іншомовних слів указується, що вона є однією з форм суспільної свідомості [13, c. 29]; в
іншому словнику духовність людини тлумачиться як її здатність творчо вдосконалювати
зовнішній та внутрішній світ [7, c. 272]; Ж.М. Юзвак прирівнює духовність до творчої
здатності людини до самореалізації та самовдосконалення, вважаючи головними
психологічними характеристиками духовності споживацько-ціннісні, вчинково-поведінкові,
когнітивно-інтелектуальні, вольові, чуттєво-емоційні, гуманістичні та естетичні
характеристики [17, с. 141]; В.Н. Шердаков розглядає духовність як якість людини, яка має
розум і волю [16]; І.М. Іллічева вказує, що духовність – це постійна робота особистості над
собою у всіх сферах життєдіяльності [9].

Український дослідник, І.Д. Бех визначає індивідуальну духовність як
фундаментальне надбання людини, в якому акумульовано всю людську культуру (наука,
мистецтво, релігія, мораль, право), де створюються цінності, які привласнює у своєму
розвитку особистість.  Він полемізує в плані ототожнення духовності з атрибутами моралі:
«Погоджуючись із цим твердженням,  слід,  однак,  мати на увазі,  що під мораллю потрібно
розуміти систему вищих моральних цінностей людини, тобто всезагальних принципів як
безумовних, безкінечних форм її соціальної активності» [5, с. 3-4].

Отже, індивідуальна духовність – це стиль мислення, почування, поведінки і
діяльності конкретної людини-громадянина, в яких реалізуються вищі загальнолюдські
цінності, любов до ближнього й оточуючого світу, творення добра, красоти, піднесеного,
величного, істинного, божественного тощо.

Психодуховна депривація є психічною депривацією, яка виникла внаслідок
незадоволення особистістю певних духовних потреб, тобто вона є одним з її різновидів.
Таким чином, психодуховна депривація являє собою зниження  дієспроможності психіки
особистості з причин недорозвинення або несформованості чи руйнування певних психічних
параметрів через незадоволення суб»єктом тих чи інших духовних потреб, необхідних для
його духовного розвитку й засвоєння духовно-практичних способів  життєдіяльності.

Дієспроможність психіки – це її активна, адекватна операційно-функційна діяльність,
що відповідає віковому розвиткові особистості й нормам спілкування, поведінки, суспільної
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діяльності тощо. Зниження дієспроможності психіки особистості виявляється в пониженні її
якості, ефективності процесу функціонування.

На думку Е. Фромма, природа людини, не добра і не зла – все залежить від конкретно-
історичних умов,  у яких розвивається і живе людина.  Він пояснює,  що у XX  ст.  для
переважної частини людської історії характерні такі суспільні відносини, які відчужують
людей від їх істинної людської сутності, їх вроджених ідеалів, пропонуючи замість них
ідолів (публічну думку, соціальний престиж, економічне процвітання, індивідуальний
нарцисизм, соціальний нарцисизм, товарний характер стосунків між людьми та ін.) [15].

Ми цілковито підтримуємо цю думку вченого і вважаємо,  що ще більшою мірою це
стосується і XIX ст.

На нашу думку, первинні причини психодуховної депривації громадян суспільства
знаходяться в зовнішньому (соціальному, економічному, політичному, етнічному,
релігійному, освітянському) середовищі, тобто в суспільстві, коли в ньому духовні й
моральні норми, ідеали, принципи тощо спотворені, коли вони не відповідають істинній
духовності. Отже, умовами, які призводять до психодуховної депривації особистості в
суспільстві, є та дійсність у духовно-практичній сфері життєдіяльності, в якій громадяни не
можуть задовольнити істинні духовні потреби, в якій спотворюються, викривлюються або
цілковито ігноруються способи духовно-практичної реалізації стосунків, взаємодії, відносин,
міжособистісних контактів, поведінки, діяльності тощо.

Отже, певний рівень духовності суспільства впливає на індивідуальну духовність
громадян,  які живуть у ньому.  Якщо це дійсно духовне суспільство,  то й рівень
індивідуальної духовності громадян буде високим, якщо духовність суспільства знаходиться
на дуже низькому,  низькому чи нижче середнього рівнях,  то імовірно й індивідуальна
духовність громадян відповідатиме таким самим рівням розвитку. Своєю чергою,
індивідуальна духовність чи бездуховність громадян сприяє поглибленню духовності чи
бездуховності суспільства.

Приміром, молода людина, соціалізуючись, засвоює ті духовні цінності, ідеали,
форми поведінки і відносини, які мають місце в суспільстві, або навпаки, бездуховні,
аморальні,  асоціальні,  антилюдські тощо.  Психодуховна  депривація  виникає тоді,  коли
людина не засвоює всієї сукупності духовних цінностей, ідеалів, норм, загалом, духовно-
практичних способів життєдіяльності в суспільстві.

Якщо рівень духовності суспільства низький, дуже низький чи нижче середнього, то
відбувається психодуховна депривація громадян, оскільки вони не задовольняють свої
духовні потреби в повному обсязі (з позиції духовності). Своєю чергою, психодуховно
депривована людина є носієм як тієї малої кількості духовних цінностей, які вона засвоїла в
ході соціалізації чи переадаптації до нових суспільних умов, так і аморальних, асоціальних,
антилюдських: зла, несправедливості, нечесності, жадібності, хабарництва, брехні, заздрості,
наклепів, не поваги до людей та ін.

При цьому індивідуальна духовність деякої частини громадян завжди може
знаходитися на високому рівні розвитку не залежно від рівня духовності суспільства. Ось у
цьому випадку, на нашу думку, й виявляється індивідуальна свідомість особистості, її воля,
принципи, життєва позиція, сила віри в Бога тощо.

Таким чином, духовність суспільства, вірніше певний рівень її розвитку впливає на
індивідуальну духовність громадян, які живуть у ньому. Своєю чергою, індивідуальна
духовність чи бездуховність громадян сприяє поглибленню духовності чи бездуховності
суспільства. Відсутність вище середнього і високого рівнів духовності суспільства
призводить до психодуховної депривації громадян, особливо молодих.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПОЗИТИВНОЇ АДАПТАЦІЇ
ПЕРШОКЛАСНИКІВ

Незалежно від того, коли саме дитина пішла до школи, змінюється її соціальний
статус. У колишнього малюка з'являється нова соціальна роль «учень».  Цю подію можна
вважати народженням соціального «Я» дитини. Внаслідок Зміни зовнішньої позиції,
змінюється самосвідомість особистості 1-класника, відбувається переоцінка цінностей. Те,
що мало значення раніше, стає другорядним, а то, що має відношення до навчання, стає
більш цінним.

Процес адаптації дитини в школі  є складним  і фізично, і психологічно.
Психічну адаптацію можна визначити як процес встановлення оптимальної

відповідності особистості і навколишнього середовища в ході здійснення властивої людині
діяльності, який (процес) дозволяє індивідууму задовольняти актуальні потреби і
реалізовувати пов'язані з ними значимі цілі, забезпечуючи в той же час відповідність
максимальної діяльності, людини, її поведінки, вимог середовища.

Фізичну адаптацію визначають як  фізіологічний процес, або реакцію
в поведінці організму, яка розвинулась за деякий проміжок часу в процесі еволюції таким
чином, що стала підвищувати довготривалий репродуктивний успіх даного організму.

Напевно, будь-хто може погодитися з тим, що практично всі діти, які у перший клас,
хочуть бути хорошими учнями. Якою б не була їхня шкільна мотивація, все-таки, більшість з
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них намагається вчитися добре.  Але,  на жаль,  не всім це вдається,  багато хто з них
відчувають різні труднощі у навчанні.

Молодший шкільний вік (З 6-7  до 10-11  років)  визначається важливим зовнішнім
обставиною в житті дитини - вступом до школи.

Психічний і особистісний розвиток дитини у молодшому шкільному віці
зумовлюється особливістю соціальної ситуації розвитку – навчанням у початковій школі. На
цьому віковому етапі провідною діяльністю стає навчальна (тобто цілеспрямована
діяльність учнів, результатом якої є розвиток особистості, інтелекту, здібностей, засвоєння
знань, оволодіння уміннями та навичками), основою якої є пізнавальний інтерес (виразна
інтелектуальна спрямованість на пошук нового у предметах, явищах, подіях,
супроводжувана прагненням глибше пізнати їх особливості; майже завжди усвідомлене
ставлення до предметів, явищ, подій) і нова соціальна позиція.

Початок шкільного навчання знаменує собою зміну способу життя дитини. Це
принципово нова соціальна ситуація розвитку особистості.  Перехід до шкільного життя
пов’язаний зі зміною провідної діяльності з ігрової на навчальну. Дитина починає
усвідомлювати,  що вона виконує суспільно важливу діяльність ― вчиться ― і значущість
цієї діяльності оцінюють люди, які оточують її [3,с. 42-44].

Дошкільний і молодший шкільний вік розділяє симптом утрати безпосередності, який
свідчить, що між бажанням щось зробити і самою діяльністю, виникає певний момент –
з’ясування, що дасть дитині конкретна діяльність.

Вже в шестирічному віці дитина набуває деяких навичок навчальної роботи.
Навчальна діяльність має яскраво виражену суспільну значущість і ставить дитину в нову
позицію стосовно дорослих і однолітків, змінює її самооцінку, перебудовує взаємини в сім’ї.
Діти молодшого шкільного віку спершу надають перевагу навчанню як суспільно корисній
діяльності взагалі, потім їх приваблюють окремі види навчальної роботи (читання, письмо,
малювання), пізніше вони починають самостійно перетворювати конкретно- практичні
завдання на навчально-теоретичні, цікавлячись внутрішнім змістом навчальної діяльності.

Становлення і розвиток особистості у молодшому шкільному віці охоплює такі фази,
як адаптація (пристосування до нових соціальних умов), індивідуалізація (вияв своїх
індивідуальних можливостей і особливостей) та інтеграція (включення у групу ровесників).

У сім років дитина готова до навчання в школі і в інтелектуальному розвитку: у цей
період дитина вже здатна відрізняти уявне від реального, бажане від можливого, робити
порівняння і узагальнення.

Розвиткові мислення дітей цього віку сприяє помітне удосконалення їхнього
сприймання, вони обстежують предмет: на дотик, випробовують. Тому і сприймання повніші
і глибші.

У процесі навчальної діяльності розвиваються основні психологічні новоутворення
молодшого шкільного віку: довільність психічних процесів, внутрішній план дій, уміння
організовувати навчальну діяльність, рефлексія.

Довільність психічних процесів у молодшого школяра характеризується тим, що у
цьому віці центром психічного розвитку дитини стає формування довільності всіх психічних
процесів (пам’яті, уваги, мислення, організації діяльності). Довільність виявляється в умінні
свідомо ставити цілі, шукати і знаходити засоби їх досягнення, долати труднощі та
перешкоди.

Внутрішній план дій молодшого школяра реалізується через виконання ним завдань з
різних навчальних предметів, коли здійснюється пошук найбільш зручних способів,
обирається  і зіставляються варіанти дій, планується їх порядок та засоби реалізації. Чим
більше етапів власних дій може передбачити школяр, чим старанніше він може зіставити їх
варіанти, тим успішніше контролюватиме розв’язання завдань.

Варто звернути увагу і на вміння молодшого школяра організовувати навчальну
діяльність. Поряд із засвоєнням змісту наукових понять дитина оволодіває способами
організації нового для неї виду діяльності ― навчання. Планування, контроль,
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самооцінювання набувають іншого змісту, бо дія в системі наукових понять передбачає чітке
виокремлення взаємопов’язаних етапів.

Рефлексія молодшого школяра ― це осмислення своїх суджень і вчинків з точки зору
їх відповідності задуму та умовам діяльності; самоаналіз. Свідченням її є здатність бачити
особливості власних дій, робити їх предметом аналізу, порівнювати з діями інших людей.

Рефлексія змінює пізнавальну діяльність молодших школярів, їхнє ставлення до себе
й до оточення, погляд на світ, змушує не просто приймати на віру знання від дорослих, а й
виробляти власну думку, власні погляди, уявлення про цінності, значущість учіння. В цьому
віці вона тільки починає розвиватися.

Для молодших школярів характерним є й те, що передусім зберігається потреба у грі.
Ігрова діяльність має велике значення для розвитку спонукальної сфери учня, в тому числі й
для розвитку свідомого бажання вчитися. Саме у грі відбувається перехід від мотивів як
досвідомих, афективно забарвлених, безпосередніх бажань до спонукань намірів [1,с.5-7].

Властива дітям і потреба в русі, вона залишається такою сильною, як і в дошкільників.
Часто вона заважає їм зосередитись на занятті. Стримуючи себе на уроці, вони нерідко
проявляють особливу рухливість на перерві, що втомлює учнів і знижує працездатність на
наступному занятті.

Особливо значущою для подальшого розвитку особистості молодшого школяра є
потреба у зовнішніх враженнях. На початку навчання вона є головною рушійною силою
розвитку.

У зв’язку з розвитком пізнавальної потреби, під впливом нової провідної діяльності у
молодших школярів формується більш стійка структура мотивів, у якій мотиви навчальної
діяльності стають провідними. Розвивається також такий мотив поведінки, як наслідування
ідеалів. В учня початкової школи вони конкретні. Молодший школяр наслідує, як правило,
лише зовнішній вияв учинків героїв, яких вважає для себе ідеалом.

У молодшому шкільному віці продовжують розвиватися основні пізнавальні
властивості і процеси (сприймання, увага, пам’ять, уява, мислення і мовлення). Наприкінці
його вони перетворюються на вищі психічні функції, яким властива довільність і
опосередкованість. Цьому сприяють основні види діяльності дитини цього віку у школі і
вдома: навчання, спілкування, гра, художня діяльність, праця тощо[5,с.15-20].

Бути школярем – означає для дитини отримання не тільки нового статусу в цих
стосунках, статусу приналежності до світу дорослих, а також визнання оточенням її
дорослості. У першокласника з’являються як нові права, так і нові обов’язки. Процес
адаптації тісно пов’язаний з тим, наскільки дитина здатна відповідати новим вимогам.

Період пристосування першокласника до шкільного навчання може
супроводжуватися зростанням внутрішньої напруженості, підвищенням рівня тривожності та
заниженням самооцінки.

Психологічне напруження є результатом реакції на зміну оточення. Не всі діти
знають, чим відрізняється вчитель від вихователя, уроки від занять. Іноді, батьки залякують
своїх дітей прогнозами про майбутнє навчання в школі, намагаючись розбудити свідомість
своїх малюків. Звичайно, дорослі не бажають дітям поганого, але на дітей такі прогнози
можуть впливати досить негативно [2,с.11].

Занепокоєння викликають також діти,  які до вступу у школу не відвідували дитячі
заклади. Часто такі діти не вміють налагоджувати стосунки з ровесниками та дорослими, які
не входять до кола їх звичайного спілкування.

Сприятливі умови допомагають через деякий час стабілізувати емоційне самопочуття,
яке впливає на зменшення або зникнення внутрішньої напруженості та покращення
продуктивності навчальної діяльності. Ускладнення адаптації може негативно вплинути на
особистісний розвиток дитини.

Адаптацію визначають не лише як процес пристосування до успішного
функціонування у певному середовищі, але й як здатність до подальшого психологічного
особистіного, соціального розвитку. Як і ми, дорослі, діти 6-7 років реагують на стан
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невивченості всією своєю суттю: у них порушується психологічна і біологічна рівновага,
знижується опірність до стресів,  зростає напруженість. Можуть з’явитися стан тривоги,
капризи, виявитися яскравіше будь-які труднощі характеру: впертість, незосередженість,
замкненість, демонстративність тощо.

Для дитини прихід у школу – це своєрідне «оформлення на посаду» (за влучним
виразом Т.Нежнової). «Справжній школяр -  це щасливий володар портфеля і старанний
виконавець шкільних правил. Він слухає вчителя,  піднімає руку й отримує оцінки » - зіграти
в таку гру прагне практично будь-кий майбутній першокласник.

Початок навчання дитини у школі – складний і відповідальний етап у її житті. Малята
6-7 років переживають психологічну кризу, пов’язану з необхідністю адаптації до школи.
Які характеристики цього періоду слід ураховувати, здійснюючи психологічну адаптацію
дитини до школи?

По-перше, змінюється соціальна позиція дитини: з дошкільника, вона перетворюється
на учня.  У неї з’являються нові та складні обов’язки :  робити уроки,  приходити вчасно до
школи, бути уважною на заняттях, дисциплінованою тощо. По суті,  вперше у своєму житті
малюк стає членом суспільства зі своїми обов’язками. Учитель виступає представником
соціуму: він задає вимоги і норми, орієнтує школяра в тому, як йому слід поводитися, що та
як робити.

По – друге, у дитини відбувається зміна провідної діяльності. До початку у школі
малята зайняті переважно грою. З приходом до школи вони починають опановувати
навчальну діяльність. Основна психологічна відмінність ігрової і навчальної діяльності
полягає в тому, що ігрова є вільною, а навчальна – побудована на довільних зусиллях. Слід
зазначити так само, що власне перехід дитини від ігрової діяльності до навчальної
здійснюється не за її волі, не природним для неї шляхом, а є немовби «нав’язаним».

По –  третє,  важливим чинником психологічної адаптації до школи є соціальне
оточення.  Від ставлення вчителя до дитини залежить успішність  її подальшого навчання.
Успішність процесу адаптації визначає ще й те, наскільки міцно вона змогла ствердити свою
позицію серед однолітків. Активний та ініціативний першокласник стає лідером, починає
добре вчитися, тихий і податливий  - перетворюється на аутсайдера, вчиться неохоче або
незадовільно.

По – четверте, одна з гострих проблем – заборона рухової активності ініціативних
учнів і, навпаки, активізація млявих і пасивних.

Адаптація – пристосування дитини до умов та вимог нового середовища. Її
результатом є пристосованість як особистісна якість, що виступає показником життєвої
компетентності дитини, її здатності орієнтуватися та впливати на довкілля. [4,с.5-10]

Адаптація психологічна – пристосування дитини як  особистості до  існування у школі
згідно з її вимогами та власними потребами, мотивами та інтересами. Здійснюється шляхом
освоєння норм і цінностей шкільного колективу.

Адаптація соціальна – інтерактивний показник стану дитини, який відображає її
здатність адекватно сприймати навколишню дійсність, ставитися до людей, подій, вчинків,
спілкуватися, вчитися, працювати, відпочивати, регулювати поведінку відповідно до
сподівань інших.

Важливі завдання у період адаптації дітей лягають на плечі батьків. Шкода, але
батьки, частіше за все нетерплячі та егоїстичні., хоча виправдовуються «добрими намірами».
Але, якими б не були виправдання батьківське роздратування , крики, вияснення стосунків,
покарання- все це додаткові стресові ситуації, це постійний дитячий біль від непорозуміння
та образи.   Чим більші старання батьків,  чим більше уваги приділяють вони дітям,  тим
більша надія і бажаніша нагорода- відмінні оцінки та щаслива дитина.

1. Воронцова Е. Психологічна адаптація першокласників – основа успішного навчання// Початкова школа,
2010.- № 9.- С. 5-7.
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Фокшей Д.Л., Львівський національний
університет імені Івана Франка.

СТРУКТУРУВАННЯ НОРМ ТА ЦІННОСТЕЙ ЧЕРЕЗ МЕТАНАРАТИВ
У СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Метанаратив, або «велика оповідь» є різновидом наративу. Наратив – це процес
утворення нових смислів як спосіб буття тексту розповідного або діалогічного. Наратологія
історично розвивалася насамперед як дисципліна, що вивчає художні наративи. Наприклад,
праця Х. Уайта «Метаісторія» у якій, застосовується літературознавча теорія Н. Фрая до
аналізу наративів історичної науки та філософії історії [3;  с.  114].  Однією з головних
властивостей наративу є його структура: наявність початку, середини і кінця. Класик
наратологіі Ц. Тодоров в основі кожного наративу вбачає структуру, що складається з п'яти
частин і включає в себе початкову ситуацію рівноваги; порушення рівноваги якоюсь подією;
стан нерівноваги; перехід до стану нової рівноваги; нарешті, стан нової рівноваги [3; с. 116].

В праці «Стан постмодерну» Ж.-Ф. Ліотар характеризує метанаратив як засіб
легітимації наукового знання, яке породжуються філософією як дискурсом (метадискурсом),
що легітимується відносно статусу науки [4; с. 12]. Метанаративи, описані Ж.-Ф. Ліотаром,
легітимують далеко не тільки наукове пізнання і його інституційні форми. Так, наприклад,
метанаратив демократії легітимує визначені цілі і форми політичної самосвідомості. Це
стосується наприклад, просвітницького метанаративу або метанаративу німецького
класичного ідеалізму.

Жоден з метанаративів які, описує Ж.-Ф. Ліотар, не позбавлений цього ціннісного
компонента. Більш того, якщо, на думку Ж.-Ф. Ліотара, основна функція метанаративів -
легітимація чого-небудь, то без ціннісного компонента, без апеляції до інструментальних
цінностей метанаратив не зміг би здійснювати своїх функцій. Легітимація в метанаративі в
значній мірі відбувається завдяки використанню художнього ефекту, виробленого
наративом. Художній ефект, у свою чергу, похідний від атрибутивних характеристик
структури наративу, таких як наявність зав'язки, розв'язки, цілісності, що визначають події
наративу з позиції, що знаходиться в часі після їх завершення. Незважаючи на те, що частина
подій метанаративу детермінується майбутнім часом, впевнений тон передбачення дозволяє
стерти межу між естетичним ефектом і ентузіазмом з приводу власних цілей і дій[3].

Р. Барт розділяє функції наративу на кардинальні функції та функції-каталізатори.
Кардинальні функції – смислова дія, яка має важливе значення для розвитку загальної дії, що
відкриває, підтримує або закриває альтернативну можливість. Функції-каталізатори –
смислові дії, які мають допоміжний характер, спрямований на пожвавлення того, що
розділяє два сюжетні вузли. [1; с. 397]. У цьому поділі Барт спирається на протиставлення
пов'язаних і вільних мотивів. Перші необхідно враховувати, а другі можна не враховувати,
не руйнуючи розвитку фабули оповідання [1; с. 183].

Перш за все потрібно відзначити, що метанаратив - це історичний наратив.
Метанаративи описують історію людства, де в основу покладена боротьба, в ході якої «герой
пізнання працює заради великої мети», та має завершене розуміння мети в майбутньому.
Таким чином, відмінність метанаратива від художнього наративу полягає в тому, що
метанаратив формується на основі реальних подій а не вигаданих. Разом з тим, частина подій
метанаративу стосується майбутнього, отже, говорити про відображення реальності в
буквальному сенсі не можна: реальність потрібно передбачити. Це відрізняє метанаратив від
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«звичайного» історичного наративу - оповіді про доконані події в історії. Автор
метанаративу,  однак,  претендує на відображення майбутнього таким,  яким воно буде
насправді, тобто на прогноз, що відрізняє його від автора, наприклад, науково-фантастичних
творів. Таким чином, майбутнє в наративі відображається як дійсність. Позиція оповідача у
метанаративі стає дуже незвичайною за мірками класичної наратології, яка має справу
переважно з художніми текстами.  Навіть якщо події художнього твору відбуваються в
далекому майбутньому, вони закінчуються до того, як оповідач починає про них
повідомляти [5, с. 47]. Однак частина подій метанаративу ще не відбулася на момент
розповіді про них.  Наратив є цілісним тільки за умови,  що його події вже відомі і можуть
бути вибудовані в єдиній структурі.

Події майбутнього, про які розповідається в метанаративі, визначені в тому, що
стосується «пов'язаних мотивів», тобто в тому, що важливо для побудови цілісного сюжету з
його зав'язкою і розв'язкою. Ж.-Ф. Ліотар підкреслює значення майбутнього в метанаративі,
«Філософія історії викувана навколо майбутнього, яке спокутуватиме помилки минулого»
[2]. Ця фраза відкриває іншу властивість метанаративів: майбутнє в них визначається
одночасно як прогнозоване і як бажане. Це яскраво проявляється, наприклад, у
просвітницькому метанаративі або в наративі «звільнення від злиднів», що приписується
Ж.-Ф. Ліотаром капіталізму [2]. Розвиток метанаративу відбувається нелінійно, за рахунок
чого в ньому майбутнє, є не визначеним. На його формування впливали теоретики, а також
філософи Просвітництва, які не настільки впевнено описують риси майбутнього і часто
обмежуються лише найзагальнішими його характеристиками.

Для метанаративу є важливим структурування норм та цінностей, які знаходяться та
взаємодіють задля майбутнього.  Цю особливість метанаративу можна витлумачити за
допомогою використання концепцій П. Рік ра і Д. Карра, які - формуючи феноменологічне
обґрунтування – стверджують про спорідненість структури наративу і структури
цілепокладання.

Ж.-Ф. Ліотар вважає, що існує недовіра до метанаративу, через те, що осягнення
людською свідомістю явищ, що змінюються в часі, необхідно призводить до формування
хибних наративів. Після виходу в світ «Стану постмодерну» філософ зазначив, що  його ідея
недовіри до метанаративу, сама має потенціал перетворитися (за умови неправильного
розуміння)  в метанаратив,  «сюжет»  якого полягає в занепаді метанаративу.  Тому нам
необхідна чітко визначена структура норм, яка відкриває можливість визначати вектор
розвитку суспільства, щоб уникнути деструктивних чинників його занепаду.

Метанаратив формує вектор розвитку події:  те,  як буде і як має бути,  і ці аспекти є
єдиним неподільним цілим.  Задум метанаративу виходить з того,  що існує цінність,  яка
визнається переважною більшістю потенційних адресатів, наприклад, цінність спільного
блага, свободи, вічного миру, довіри. Тоді завдання зводиться до того, щоб довести, що
визначене суспільне явище або визначений тип дії є ефективним інструментом для
легітимації цих соціальних вартостей.  У своєму дуалістичному поділі хорошого і поганого
метанаратив близький, з одного боку до фольклорних текстів, а з іншого – до масової
свідомості, в якій він і покликаний знаходити відгук. Він формується на основі не тільки вже
реалізованих дій, але й інтенцій та намірів, які реалізуються у соціальному дискурсі у формі
аналітичних суджень. Якщо засновки цих суджень (моральні норми) є нелегітимованим або
хибними, то й метанаратив не формуватиме бажаної позитивної оповіді. Отже, метанаратив
уособлює сучасні тенденції розвитку суспільства.

1. Барт Р. Введение в структурный анализ повествовательных текстов // Зарубежная эстетика и теория
литературы ХIХ-ХХ вв.: трактаты, статьи, эссе. – М.: МГУ, 1987. – С. 387-422.

2. Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна / Ж.-Ф. Лиотар. – М.: Институт экспериментальной психологии;
СПб.: Алетейя, 1998. – 160 с.

3. Паршуто И. Н. Постмодернистские рефлексии понятия о социальном прогрессе // Ученые записки УО
«ВГУ им. П. М. Машерова», 2013. – Т. 15. – С. 111-116.

4. Рик р П. Время и рассказ / П. Рикер. – М.  СПб.: Университетская книга, 1998. – Т.1. – Интрига и
исторический рассказ. – 313 с.



Збірник тез ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції

317

5. Уайт Х. Метаистория: историческое воображение в Европе ХIХ в. Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-
та, 2002. 528 с.

Харечко О.С., Національний університет
“Львівська політехніка”

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ
СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ

З РІЗНИМ ТИПОМ ПОВЕДІНКОВОЇ АКТИВНОСТІ

Соціальна компетентність майбутнього практичного психолога як інтегративна
характеристика особистості є сукупністю її соціальних знань, умінь, навичок, досвіду,
цінностей і якостей,  що дає змогу ефективно виконувати соціальні й професійні функції в
межах компетенції психолога на основі позитивного ставлення до себе та інших. Соціально-
психологічна компетентність – це здатність особистості ефективно взаємодіяти з іншими
людьми, вміння правильно визначати психологічні особливості людей.

Прагнучи розширювати сферу спілкування та впливу, досягати взаєморозуміння,
з'ясовувати причини власної поведінки та вчинків інших, особистість вступає в активну
взаємодію з оточенням, тобто виявляє активність. Активність особистості – здатність
особистості ініціювати зміни у процесі відносин з навколишнім світом. Основу активності
особистості становлять потреби, як рушійна сила її розвитку. Виявлятися активність у
соціумі можна по-різному: оптимально використовуючи природні здібності і можливості,
знаходячи оптимально-індивідуальний темп життя, своєчасно залучаючись до соціальних
процесів тощо. Спонукає людину до активної дії конкретна мета, що має перспективу. Саме
за таких умов у неї з'являється сильна внутрішня потреба,  яка й зумовлює активність.
Результатом активності є формування самосвідомості особистості, власного рефлексивного
"Я", нової установки, а також потреби у нових соціальних і міжособистісних відносинах

Результати експериментального дослідження (58 студентів-психологів, віком від 18
до 21 року), дозволяють стверджувати, що соціально-психологічна компетентність
позитивно корелює з поведінковою активністю (р<0,05), шкалою «сумлінність» (р <0,05),
фактором Е (р <0,05), фактором Н (р<0,05), шкалами «відображене самоставлення» (р<0,05),
«самокерівництво» (р<0,05), «самовпевненість» (р<0,05). Таким чином, чим вищою є
поведінкова активність студента-психолога, а також старанність, цілеспрямованість,
надійність, наполегливість, сміливість та незалежність у судженнях та поведінці, чим
кращою є здатність керувати собою,  відчувати силу власного "Я",  тим вищий рівень
соціально-психологічної компетентності. Такі люди проявляють високу сміливість у
спілкуванні, впевнені у собі,  відчувають свою компетентність і здатність вирішувати багато
життєвих питань. Вони задоволені собою, відкриті для взаємодії з оточуючими, легко
встановлюють ділові і особисті контакти, безперешкодно адаптуються до соціуму, легко та
впевнено досягають бажаних цілей.

Соціально-психологічна компетентність негативно корелює зі шкалами  «нейротизм»
(р<0,05),  фактором L (р<0,01), фактором О (р<0,05), шкалою «самозвинувачення» (р<0,01).
Студенти з високим рівнем нейротизму,  тривожні,  схильні до підозрілості та постійного
самозвинувачення, демонструють низький рівень соціально-психологічної компетентності.

В основу навчального процесу в університеті, що забезпечує підготовку студентів-
психологів до професійної діяльності, має бути покладене подання матеріалу у формі
професійно значущих практичних завдань і ситуацій  з метою формування позитивної Я-
концепції, впевненості в собі, соціальної сміливості, глибокого розуміння та пізнання себе та
інших.

1. Лєпіхова Л. Соціально-психологічна компетентність у педагогічній взаємодії / Л. Лєпіхова // Вища
освіта України. – 2004. – №3. – С. 87-102
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2. Скірко Р.Л. Організаційно-педагогічні умови формування соціальної компетентності майбутніх
практичних психологів / Р.Л. Скірко // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і
загальноосвітній школах : зб. наук. пр. – Запоріжжя, 2010. – Вип. 10 (63). – С. 204–209.

Хміль Х.О., Львівський національний університет
імені Івана Франка

СУЧАСНИЙ ТИП ПЕДАГОГА ЯК СУБ’ЄКТА КУЛЬТУРИ: ПРИНЦИПИ
РОЗГОРТАННЯ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ

Філософія освіти в Україні утверджується як галузь гуманітарного знання.
Пріоритетною постає проблема людини, її самоцінності. Методологічно важливим є
суб’єктний підхід до людини.  Суб’єкт (лат.  subjectum  –  підкладне)  і об’єкт (лат.  objectus  –
предмет, objectio – кидаю вперед, протиставлю) –  фундаментальні філософські категорії.
Суб’єкт (особистість, окремі спільноти, суспільство) є джерелом активності, спрямованої на
об’єкт. Знання, що виробляє суб’єкт, постійно зіставляється з об’єктом. Будучи даним
суб’єктові, який пізнає, вже у відчуттях, об’єкт постає ніби в прихованій формі, що спонукає
творчу активність суб’єкта. Об’єкт протистоїть суб’єктові в його предметно-практичній і
пізнавальній діяльності. Суб’єкт – пізнання – діяльність взаємообумовлені [1, 78].

С.Черепанова зазначила: «Філософія освіти функціонує як системне світовідношення і
соціокультурне явище, поєднуючи певну методологію, науку, цінності, загальносвітові та
європейські освітні тенденції в їхній проекції на людину. І саме проекцію на людину
розглядаємо основоположною об’єднуючою ідеєю, яка дає змогу постулювати стратегію
філософії освіти в її світоглядно-гуманітарному сенсі» [1, 60].  Дослідниця   обстоює
доцільність гуманітарно-культуротворчої стратегії філософії освіти, проблемне поле якої
визначають базисні буттєво-ціннісні концепти: людина-наука-культура-мистецтво-стиль
мислення, та пріоритетна ціль – становлення нового типу особистості як суб’єкта культури
[1, 4–5].

До фундаментальних  проблем належить визначення цілей філософії освіти.   Згідно з
аналізом В.Андрущенка та В.Лутая, «більшість дослідників сучасної філософії освіти, в тому
числі й українських, виходять з того загального принципу, що головна мета освітянської
діяльності повинна спиратись на принцип формування такої всебічно розвиненої людини,
яка б більш-менш гармонійно поєднувала свої інтереси і високий професіоналізм зі
загальними цінностями та інтересами (національними, загальнолюдськими, екологічними
тощо)». Доцільно «цей ідеал розглядати найважливішим у філософії освіти сучасної
України».

Орієнтація на довгочасні цілі, вважає С.Черепанова, значно оптимізує людське буття,
життєдіяльність людини. Через концепт людини філософія освіти пов’язана із світоглядом,
наукою, культурою, мистецтвом, цінностями, їх трансформаціями у різних суспільствах.
Філософію освіти характеризує сукупність світоглядних теорій (ідей), наукових, культурних,
морально-ціннісних засад, які зумовлюють не лише сенс і зміст виховання та навчання, а й
певний тип особистості.  У сенсі визначення стратегічної цілі філософії освіти –    суб’єкт
культури і є новий тип особистості. Тут враховано особливості світовідношення, культури
техногенної цивілізації (західної, пріоритети християнства), для якої характерним є
індивідуалістичний тип особистості,  та традиціоналістських культур (східних,
конфуціанство, даосизм, буддизм), які вирізняє  колективістський тип особистості [1, 91].

Особистість постає водночас і суб’єктом впливу на культуру, і зазнає впливу
культури. Спрямованість дій, інтересів, прагнень, поведінки суб’єкта на досягнення цілі
зумовлює утворюваний в мисленні певний взірець (бажаний образ) діяльності. Цим
дослідниця акцентує зв'язок з філософсько-гуманістичною традицією, коли Людина і Всесвіт
– єдина система, в якій взаємодіють світ малий (мікрокосм) і великий (макрокосм), людина
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мікрокосм є відображення макрокосму-Всесвіту. Сучасні глобалізаційні процеси виявляють
нові аспекти осмислення планетарно-космічного буття суб’єкта культури [2, 5].

Творчий потенціал суб’єкта культури, С.Черепанова простежила через систему
принципів. Це антропний  (грец. antropos – людина) принцип в його світоглядно-
філософському сенсі (йдеться про взаємозв’язок людини і Універсуму, припускається
множинність світів). Креативний потенціал суб’єкта культури виявляє принцип
пасіонарності (лат. passio – пристрасть) – взаємовідносини суб’єкта і об’єкта пізнання,
наука, наукова істина і її результати  поєднують загальнокультурні та морально-етичні
тенденції, інтелект і пристрасть наукового пошуку. Пізнання суб’єкта культури значно
активізує принцип взаємодії раціонального та ірраціонального - нова раціональність вміщує
проблему людини, її духовність; відкрита раціональність враховує альтернативні картини
світу, діалог світоглядних і культурних традицій. Евристичний потенціал суб’єкта культури
активізує принцип трансцендування (від лат. transcendens – переступати, виходити за межі)
суб’єктом досягнутого досвіду,  знання,  пов’язане з його творчою сутністю,  пізнавально-
рефлексивним мисленням. Світоглядно-гуманітарного смислу для становлення суб’єкта
культури набуває принцип афірмації свободи. Самовизначення (афірмування, ствердження,
утвердження) людини в індивідуальному бутті, соціумі, життєдіяльності, професії, культурі
передбачає філософську рефлексію над світоглядним і соціокультурним змістом категорій
“свобода”, “відповідальність”, “творчість”, “свобода вибору”. Для самоорганізації суб’єкта
культури універсального значення набуває принцип культуротворчості (універсальний за
своїм життєствердним смислом). Культуротворча діяльність поєднує інтелектуальну
активність, духовність, освіту, науку, тобто реалізується як творення буття засобами
культури. Культуротворчість, як подолання меж можливого (пізнання, діяльність),
характеризує прагнення суб’єкта культури до досконалості [2, 5-8]. Бути суб’єктом культури
означає здійснювати  культуротворчу діяльність на особистісному рівні. Становлення
суб’єкта культури – це становлення духовно самодостатньої особистості, котра укорінена у
національну культуру й відкрита до сприйняття цінностей інших культур, що надзвичайно
важливо для педагогічної діяльності. Таку особистість вирізняє самоцінність «свого» й
«Іншого» як імператив інтерсуб’єктивної комунікації, здатність духовні надбання людства
збагатити здобутками власного народу, нації, духовно-моральне удосконалення й
самореалізація через усвідомлювану культуротворчість.  Культуротворчість  передбачає
професіоналізм у всіх сферах діяльності  (педагогічна,   технічна, дизайнерська, художня
тощо). Причому  удосконалення культурного досвіду самих педагогів суттєво інтенсифікує
гуманітарно-ціннісне спрямування освітнього процесу [1, 107 – 109].

Глобалізаційно-інформаційні виклики актуалізують найсуттєвіші зміни професійної,
загальнокультурної, гуманітарної підготовки педагогів.

Очевидною відповіддю постає новий тип педагога, його фахове і духовне становлення
як суб’єкта культури, світоглядно й ціннісно орієнтованого на гуманітарне світобачення,
культуротворчу діяльність. Такому педагогові властиві гнучке мислення, морально-етична
відповідальність, розвиток духовності за законами культури і через духовність відкриття
Всесвіту в собі.

Гуманітарне світобачення,  теоретичні знання в галузі культури, покликані розвивати
адекватне сприйняття педагогом соціокультурних змін, сформувати його як інтелігентну
людину, котрій властиві духовність, цивілізованість, здатність до творчості.

Особистість педагога розкривається в єдності слова та поведінки. У слові педагог
виявляє свою духовність, моральність,  емоційно-мовленнєву культуру.

1. Черепанова С.О. Філософія освіти. Світоглядно-гуманітарний вимір: людина-наука-культура-мистецтво-
стиль мислення: монографія / С.О. Черепанова. – Львів: Світ, 2011. – 408 с.

2. Черепанова С.О. Філософія освіти: творчий потенціал суб’єкта культури // Науковий вісник
Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Історія. Філософія. Політологія: Зб. наук. праць. –
Одеса: Фенікс, 2014. – Вип. 7. – 210 с. (с. 4-10).
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РІВНІ ПЕРЕЖИВАННЯ САМОТНОСТІ ОСОБАМИ ПОХИЛОГО ВІКУ В
КОНТИНУУМІ ЗАЛУЧЕННЯ ЇХ У ПРОФЕСІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ

«І сказав Господь Бог: не добре бути людині самій..."
Бут. 2:18-24

       Вивчення соціально-психологічних проблем людей похилого віку – одна з актуальних
проблем суспільства. Перехід людини в групу людей даної вікової категорії суттєво змінює її
взаємини з суспільством, вимагає адаптуватися до нового стилю життя, до можливих втрат.
«Входження у старість» переживається на фоні зниження рівня життя більшої частини
людей. Особистість має бути психологічно, соціально, морально й духовно готовою до
вікових змін старості. Відповідно до визначення ВОЗ, людьми похилого віку вважають осіб,
які вийшли на пенсію. Так, у нашій країні, похилим віком вважають вік 55 років (для жінок) /
60 (для чоловіків) до 75 років [2].
        Переживання самотності є невід’ємною складовою життя кожної людини, але в останній
час, внаслідок дії цілої низки негативних чинників, самотність стала однією із складних
психологічних проблем сучасної людини, на виникнення якої впливають не тільки суспільні,
а й особистісні фактори. Тому доцільно розширювати й поглиблювати цілісне уявлення про
даний феномен.
     Багатоаспектним дослідженням проблеми самотності займалися такі вчені, як Е. Фромм,
Е.  Еріксон,  Л.  Пепло,  Д.  Перлман,  Х.  Салліван,  І.  Кон,   Л.  Галігузова,   С.  Кривцова та
С. Корчагіна, яказначну увагу приділила вивченню видів самотності. Проблему самотності в
період похилого віку розглядали такі вчені: Д. Таунсенд, М. Шахматов, М. Єрмолаєва,
Л. Хоровиц, які окреслили особливості її переживання на даному віковому періоді.
    Поняття самотності переважно розглядається в двох контекстах: контексті віку і в
контексті гендера.
     У психологічній енциклопедії самотність трактується як один із психогенних факторів,
що впливає на емоційний стан і психічне здоров’я людини [4].
     На думку Е.  Фрома,  самотність –  це переживання людиною стану відчуженості від
суспільства. Цей стан можна розглядати як універсальне, стійке переживання, апріорі
притаманне вільній  особистості на всіх етапах її розвитку [1; 3].
     Е. Еріксон розглядає стан самотності як тимчасове відчуття власної автономності, і тому
його не варто розцінювати, як феномен, що має універсальний статус [1].
      У нашому дослідженні ми розглядали самотність, як соціальний феномен, і тому
опираємося на визначення С. Корчагіної, яка зазначає, що самотність – це психічний стан
людини, що відображає переживання своєї окремості, суб’єктивної неможливості або
небажання відчувати адекватний відгук, прийняття та визнання себе іншими людьми [3; 4].
     Метою нашого дослідження було виявити рівень суб’єктивного переживання самотності
осіб похилого віку. Для реалізації даної мети нами була використана методика «Шкала
самотності» Д. Рассела та М. Фергюсона. Вибірка становила 44 особи віком від 55/60-75
років, з них 22 особи похилого віку, що завершили трудову діяльність (11-жінок, 11-
чоловіків) та 22 особи, що продовжують власну трудову діяльність (11-жінок, 11-чоловіків).
Обрахунки отриманих результатів здійснювалися в програмах Exсel та SPSS. Отримані
результати представлені в таблиці.
      Аналізуючи показники, які представлені в таблиці, можна простежити, що особи
похилого віку не відчувають на високому рівні почуття самотності. Похилі люди, які
продовжують працювати, менше та легше відчувають самотність, ніж непрацюючі особи, в
яких самотність характеризується більше середнім рівнем розвитку та становить 45,5%.
Майже всі літні люди, які працюють, характеризуються низьким рівнем переживання
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самотності, оскільки продовжують проводити більшу частину власного життя в оточенні
людей, тому, можливо, цим і обумовлюється їхня стійкість до виникнення відчуття
самотності.

Таблиця
Показники рівня суб’єктивного переживання самотності осіб похилого віку відповідно

до професійного критерію (в %)
Статус

Рівні Працюючі Непрацюючі
Низький 90,9 54,5

Середній 9,1 45,5

        Врахування статевого критерію дозволяє нам стверджувати, що усі жінки, які
займаються професійною діяльністю, на низькому рівні переживають самотність, щодо
чоловіків,  то 9  із них (40,9%)   дуже слабо відчувають самотність,  а 2  особи,  що становить
собою 9,1% опитуваних, переживають на середньому рівні стан самотності. На противагу їм,
особи похилого віку, що залишилися поза професійною діяльністю, характеризуються такою
особливістю: жінки, які переживають низький рівень самотності, становлять 22,7%, а ті, що
на середньому рівні – 27,3%. Чоловіки, які знаходяться на пенсії, в більшості відчувають
самотність на низькому рівні 31,8%, і лише 18,2% проявляють самотність на середньому
рівні. Отож, ми простежили таку особливість, що жінки, які опинилися поза професійною
діяльність, відчувають самотність набагато частіше, ніж ті жінки, які працюють.
      На нашу думку,  отримані результати серед осіб похилого віку,  які залишилися поза
професійною діяльністю, можна пояснити зменшенням або повною втратою соціальних
контактів після виходу на пенсію, адже людина втрачає більшість друзів та починає більше
часу приділяти перегляду телепрограм, які можуть стати однією з причин виникнення
відчуття самотності. Щодо статевих особливостей переживання самотності, то ми вважаємо,
що вони можуть бути обумовлені тим, що жінки глибше переживають втрату роботи та
власну бездіяльність, ніж чоловіки, які намагаються самоствердитися поза професійною
діяльністю. Таким чином, ми можемо стверджувати, що існує каузальний зв'язок між
переживаннями самотності особами похилого віку та їх включеністю у професійну
діяльність.

1. Апанасюк В. Теоретичний аналіз феномену жіночої самотності [Електронний ресурс] / В. Апанасюк. –
Режим доступу: http://naub.oa.edu.ua/2013/teoretychnyh-analiz-fenomenu-zhinochoji-samotnosti/

2. Вольнова Л.М. Психосоціальна допомога в роботі з кризовою особистістю / Л.М. Вольнова. – К., 2012.
– 275 с.

3. Корчагина С.Г. Генезис, виды и проявления одиночества / С.Г. Корчагина. – М.: Московский психолого-
социальный институт, 2005. – 439 с.

4. Психологическая энциклопедия / под ред. Р. Корсини, А. Ауэрбаха. – 2-е изд. – СПб.: Питер, 2006. –
1590 с.

Хоронжий А. Г., Львівський національний
університету імені Івана Франка

УДОСКОНАЛЕННЯ САМОМЕНЕДЖМЕНТУ ОСОБИСТОСТІ

Особистість являє собою конкретну людину, яка соціалізується засвоєнням
матеріальних і духовних цінностей. Вона становить об’єкт і суб’єкт самокерування, а також
об’єкт і  предмет дослідження. Людина, щоб стати особистістю повинна постійно навчатися і
виховуватись. Як соціальна істота особистість характеризується свідомістю, виконанням
соціальних ролей та суспільно-корисною спрямованістю її діяльності. Основними
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характеристиками особистості є характер, темперамент, мислення, мовлення, почуття,
відчуття, воля, розум та ін. Ким би людина не була, вона завжди є особистістю. Становлення
особистості починається із дитинства і триває все життя. Але щоб людину назвати
особистістю необхідно набути певну сукупність  рис та духовних якостей, зберігати
здатність орієнтуватися в системах знань і ситуацій, а також залишатись самим собою.
Особистість визначається  обов’язками перед собою і іншими людьми, світоглядом та
функціями. Становлення і розвиток особистості ґрунтується на соціалізації людини.

Соціалізація особистості розглядається як прищеплення і освоєння соціальних
цінностей. Вона є процесом інтеграції особистості у соціальні спільноти через засвоєння
освіти,  культури,  релігії,  політики,  духовності та інших елементів.  Соціалізація не лише
засвоює соціальний досвід,  а й перетворює його у власні установки,  ціннісні орієнтації,
соціальні навички.

Основними напрямками соціалізації особистості є: освітизація, культуризація,
христинізація, політизація, патріотизація, інтелектуалізація, елітизація, менталітет, імідж,
професіоналізація, праця, авторитетність.

Названі напрямки і елементи особистості та їх дослідження служать удосконаленню і
розвитку особистості.

Удосконалення особистості – це процес поліпшення свідомості, духовності,
освіченості, культури, діяльності, поведінки та ін. Удосконалення означає ставати
досконалішим і кращим, збагачувати свої знання, поліпшувати уміння, формувати ціле
покладання і бажання, розумно використовувати умови і можливості.

Удосконалення особистості має безпосередній вплив на її розвиток. Під розвитком
особистості розуміється освоєння внутрішнього, індивідуально-психологічного і
зовнішнього потенціалів. Розвиток особистості – це процес зміни свідомості, ступеня
освіченості, культурності, моральності, розумової і духовної зрілості. Теорія розвитку
особистості охоплює буття, мислення, сутність, механізм, ідеї, концепції, закони,
закономірності, принципи, характер, тенденції, спрямованість, час, джерела та інші фактори.
Теорія розвитку асоціюється  з теорією еволюції, з ідеєю соціального прогресу. Розвиток
особистості ґрунтується на конкретних заходах, які сприяють розкриттю її потенціалу. Ці
заходи розробляються на основі матеріалів аналізу стану особистості і виявлених об’єктах
розвитку.

Розвиток особистості розглядається як система, що складається з об’єкта і суб’єкта
самокерування, тобто керованої і керуючої підсистем.

Структура керованої підсистеми складається із мозку, серця, крові та нервової
системи.

Керуюча підсистема містить душу, структура якої складається з розуму, волі,
почуттів, долі та інших елементів.

Теоретичної основою керуючої підсистеми виступають закони самокерування,
закономірності та принципи.

Організацію керуючої підсистеми становить організація, методи і засоби
самокерування. Організація самокерування містить організаційну структуру і процес
самокерування. Методи самокерування – це способи, правила і підходи, які становлять
механізм впливу на рішення особистості та її поведінку. Засоби самокерування
застосовуються для інформаційного забезпечення функцій і діяльності особистості.

1. Колпаков В. М.  Самоменеджмент: Навчальний посібник. – К.: Персонал, 2008.
2. Лукашевич Н. П.Теория и практика самоменеджмента. – К.: МАУП, 2002.
3. Хоронжий А.Г. Основи соціального управління. – Львів: - Магнолія Плюс, 2006.
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Хуторна М.Е., Запорожець С.В., Черкаський
навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет
банківської справи»

ІНСТИТУЦІЙНІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЩОДО
РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ВАЛЮТНИХ ІПОТЕЧНИХ КРЕДИТІВ

Дестабілізація валютного курсу і, як наслідок, знецінення національної валюти
спричинила різке зниження рівня кредитоспроможності позичальників та нарощення обсягів
проблемної заборгованості банків,  номінованої в іноземній валюті.  В період кризи  значно
зросла кількість позичальників, рівень кредитоспроможності яких погіршився, а стан
обслуговування кредитного боргу набув ознак проблемного характеру. Аналіз показників
діяльності банківських установ на ринку свідчить про наявність достатньо посиленої їх
кредитної позиції щодо участі в економічних відносинах, які виникли внаслідок надання
кредитів в іноземній валюті. Особливого загострення така концентрована кредитна політика
банків набула в результаті стрімкого розвитку ринку іпотечного кредитування в період з
2006 року по 2008 рік. За умови відсутності будь-яких обмежень, встановлених
Національним банком України, станом на 01.01.2009 року іпотечними кредиторами було
сформовано 80,8% портфеля іпотечних кредитів, наданих в іноземній валюті [1]. Така
ситуація, що склалася на фінансовому ринку, зумовлює необхідність пошуку шляхів
вирішення проблем стабілізації банківської системи шляхом впровадження методів
реструктуризації на умовах оптимального забезпечення інтересів усіх учасників кредитного
процесу.

Активний розвиток ринку валютного кредитування в Україні призвів до погіршення
фінансового стану банківських установ через знецінення національної валюти та виникнення
високої частки прострочених кредитів. З метою подолання негативних наслідків досить
важливою є необхідність розробки ефективних методів їх усунення, націлених на врахування
інтересів багатьох учасників кредитних відносин.

Серед причин домінування частки кредитів, наданих банками в іноземній валюті,
варто виділити дві основні. Перша – це посилення попиту на такого виду кредити з боку
позичальників, зважаючи на прагнення останніх скористатися економією на обслуговуванні
кредитної заборгованості завдяки перевищенню процентних ставок у національній валюті
над ставками у іноземній валюті. Друга причина – це активізація  діяльності банків, які
формують монопольну кредитну позицію на ринку іпотечного кредитування з
використанням послаблених методів управління валютним ризиком. Досить вагомий вплив
на ситуацію справили саме банківські установи, посилюючи пропозицію на ринку іпотечного
кредитування, зважаючи на високий рівень дохідності такого виду діяльності. Важливим, з
точки зору виникнення проблем, пов’язаних з низьким рівнем якості кредитного портфелю
банків, є послаблення методів управління кредитним ризиком шляхом застосування
недосконалої системи його оцінки в період підготовчого етапу кредитного процесу при
реалізації банком заходів щодо прийняття рішення про доцільність надання кредитних
коштів. Стосовно посилюючих причин виникнення проблемної ситуації на кредитному
ринку в сучасних умовах його розвитку, то головною є несприятлива зміна обмінного курсу
використаних під час кредитування валют та ускладнення або унеможливлення їх
трансферту.

Щодо посилюючих факторів, які вплинули на сучасні проблеми діяльності
банківських установ на кредитному ринку, варто відмітити також відсутність своєчасного
реагування шляхом обмеження та регулювання високоризикової ситуації, яка протягом
декількох років формувалася на вітчизняному кредитному ринку, з боку Національного
банку України. Негативні наслідки реалізації такої, досить агресивної кредитної політики на
умовах використання іноземної валюти, обов’язково повинні бути враховані центральним
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банком країни під час реалізації теоретико - методичних засад забезпечення стратегічного
управління фінансовою стійкістю банківської системи. Роль Національного банку України
щодо вирішення проблем, пов’язаних з обслуговуванням кредитів, наданих в іноземній
валюті, полягає у системній координації та забезпеченні створення ефективного нормативно-
інституційного майданчика для функціонування учасників кредитних відносин.

Найбільшу кількість кредитів, наданих в іноземній валюті, становлять іпотечні
кредити. Наявність зазначених взаємовигідних умов для функціонування суб’єктів ринку
іпотечного кредитування зумовили процес досить стрімкого нарощення показників його
розвитку.

Аналіз показників діяльності банківських установ свідчить про формування
хвилеподібної динаміки показників розвитку ринку іпотечного кредитування як вагомої
частини кредитів в структурі кредитного портфелю банків. Так, у 2011 році сформовано
найвищий рівень частки іпотечних кредитів, наданих фізичним особам (88,0 %). Станом на
1.01.2013 року частка іпотечних кредитів, наданих в іноземній валюті, скоротилася до 64,8 %
внаслідок впровадження регуляторних обмежень Національного банку України щодо
формування банками кредитного портфелю в іноземній валюті і, відповідно, різкого
скорочення кредитної позиції банківських установ в аналізованому напрямку діяльності з
огляду на високий рівень її валютного ризику. Проте, станом на 1.01.2014 року
спостерігається нарощення суми наданих фізичним особам іпотечних кредитів, сформоване
завдяки зростанню офіційного курсу гривні, встановленого Національним банком України до
доларів США. Саме несприятлива зміна курсу долара США цілком вплинула на зміну
обсягів іпотечного банківського кредитування, зважаючи на те, що їх частка в портфелі
іпотечних кредитів є найбільшою. Так, станом на 1.01.2011 року їх частина в портфелі
іпотечних кредитів становила 79,3 % та зберегла свою домінуючу позицію до 1.03.2015 року
на рівні 81,6 %. Структурна перевага іпотечних кредитів, наданих банками в іноземній
валюті, що зберігається внаслідок впровадження Національним банком України
обмежувальних заходів, пояснюється переоцінкою суми кредитів, наданих в іноземній
валюті, за курсом національної валюти.

Одним із найпоширеніших заходів, використовуваних банківськими установами при
загостренні проблем, пов’язаних зі зростанням частки прострочених кредитів, наданих в
іноземній валюті, є формування підвищених сум резервів та використання методів
реструктуризації для таких видів кредитів.

Розрізняють декілька сценаріїв діяльності кредитора при роботі з кредитною
заборгованістю [2, с. 12]. Реалізація заходів банку під час реструктуризації може
здійснюватися шляхом: зміни процентної ставки за кредит; повного або часткового
скасування нарахованих і несплачених позичальником фінансових санкцій (штрафу, пені,
неустойки) за несвоєчасне внесення платежів за кредитною заборгованістю; зміни
параметрів графіка погашення кредитної заборгованості (строків і сум погашення основного
боргу, сплати процентних платежів та комісійної винагороди); зміни розміру комісійної
винагороди [3].

Серед зазначених методів реструктуризації найбільш популярними можна виділити
запровадження кредитних канікул та трансформацію деяких параметрів діючих кредитних
угод. Зважаючи на те, що діяльність банківських установ в період кризи та в посткризовий
період розвитку фінансового ринку передбачає наявність гострої проблеми щодо підтримки
належного рівня ліквідності та формування стійкої ресурсної бази, інструменти та методи,
яких вимагає процес реструктуризації кредитної заборгованості, потребують змін формату
реалізації з урахуванням передумов їх запровадження.

Варто також відмітити, що банківська практика не передбачає застосування єдиних
нормативних підходів до організації процесу реструктуризації кредитної заборгованості,
запроваджених в примусовому порядку. Тому, досить логічним в окремих випадках є
втручання Національного банку України в процес формування параметрів реструктуризації
кредитної заборгованості з метою регулювання рівня фінансової стійкості банків та захисту
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інтересів їх вкладників та кредиторів. Так, за участю Національного банку України було
розроблено та впроваджено меморандум щодо врегулювання питання реструктуризації
кредитів, наданих фізичним особам в іноземній валюті.

Положення меморандуму про реструктуризацію валютних кредитів передбачають
необхідність впровадження конкретних заходів щодо вирішення проблем, викликаних
посиленою кредитною позицією, вираженою в іноземній валюті, на умовах відсутності
посилення ризику втрат для вкладників, не передбачають застосування механізму залучення
бюджетних коштів та сприяють досягненню домовленості між усіма зацікавленими
учасниками [4]. Проведення процедури реструктуризації передбачає використання страхових
резервів банків,  створених під такий вид активу,  що пояснює відсутність ризику для їх
кредиторів та вкладників. Характеристика основних діючих положень впровадженого
меморандуму свідчить про їх цілком комплексну спрямованість на захист інтересів
позичальників та забезпечення підтримки достатнього рівня їх кредитоспроможності.

Процес реструктуризації виникає виключно з ініціативи позичальника за фактом
письмового звернення останнього. Згода кредитора також передбачає письмову форму
подання.  До участі в такого виду відносинах долучається комісія при Громадській раді,
головним призначенням якої є забезпечення належного рівня прозорості під час прийняття
кредитором рішення про умови реструктуризації. До складу Громадської ради входять
представники громадських організацій, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб,
банківських асоціацій та об'єднань [5, 6].

Меморандум підписано групою учасників ринку банківських послуг. Серед них:
ПАТ «УПБ», ПАТ «Альфа-Банк Україна», ПАТ «КБ «Надра», ПАТ «Банк Михайлівський»,
ПАТ «ПриватБанк», ПАТ «БАНК «ГРАНТ», ПАТ «Регіон-банк», АТ «Дельта Банк», ПУАТ
«ФИДО БАНК»,  ПАТ «Платинум Банк»,  ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»  [4].  Інші
банківські установи, які займають активну кредитну позицію, сформовану в іноземній
валюті, мають можливість згодом приєднатися до числа  учасників – виконавців положень
меморандуму.

Відповідно до норм чинного законодавства Національний банк України тимчасово
уникає застосування санкцій для банків – учасників ринку іпотечних відносин унаслідок
порушення економічних нормативів у результаті проведення реструктуризації валютних
кредитів або анулювання частини кредитної заборгованості. Також додаткові уточнення та
зміни запроваджено щодо організації процесу подальшої класифікації таких іпотечних
кредитів та обліку [4].  Основною метою діяльності Національного банку України щодо
послаблення регулівного тиску на кредиторів – учасників ринку іпотечного кредитування є
стимулювання максимальному впровадженню положень меморандуму в практику їх
подальшої діяльності. Адже діючі методи реструктуризації, задекларовані в положеннях
меморандуму, носять лише рекомендаційний характер.

Додаткові обмеження повноважень кредитора передбачає Закон України «Про
мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в
іноземній валюті». Згідно положень цього документу відсутньою є можливість примусового
звернення стягнення на нерухоме майно, яке вважається предметом застави, якщо таке майно
виступає як забезпечення зобов’язань громадянина України за споживчими кредитами,
наданими йому кредитними установами - резидентами України в іноземній валюті, та за
умови, що: таке нерухоме житлове майно використовується як місце постійного проживання
позичальника. Також не може бути примусово стягнуте інше майно, яке відповідно до
законодавства або кредитного договору підлягає стягненню з позичальника. Кредитор не
може уступити (продати, передати) заборгованість або борг, на користь іншої особи [7].

Діючі положення мораторію щодо звернення стягнення на нерухоме майно, яке
слугує предметом забезпечення кредитного зобов’язання фізичних осіб, є, на нашу думку,
досить ефективним нормативним заходом, здатним тимчасово стабілізувати негативні
настрої серед учасників кредитних угод та забезпечити зниження фінансового навантаження
на позичальника.
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Серед основних позитивних наслідків ухвали рішення про впровадження механізму
реструктуризації кредитів, наданих в іноземній валюті, є: мінімізація негативного впливу
девальвації національної валюти, оптимізація рівня довіри населення до банківських установ,
послаблення компенсаційного тиску на державний бюджет. Крім позитивних наслідків
впровадження очевидними є також і негативні, серед яких: взяття банківськими установами
зобов’язання на покриття значних втрат, пов’язаних з дією кредитних угод, номінованих в
іноземній валюті; створення суперечливих умов щодо обслуговування договірних
домовленостей з Міжнародним валютним фондом.

Проблеми оптимізації механізму реструктуризації кредитів, наданих в іноземній
валюті, мають вагомий вплив на багатьох учасників, задіяних в такого виду економічних
відносинах. Вони є надзвичайно актуальними для: банківських установ – кредиторів, органів
державної влади, позичальників та вкладників. Також вони опосередковано стосуються всіх
платників податків як потенційних суб’єктів участі при запровадженні компенсаційного
механізму на умовах використання коштів державного бюджету.

Процес реструктуризації кредитів є реальним дієвим механізмом відновлення
оптимального рівня кредитоспроможності позичальників та підтримки належного рівня
якості кредитного портфелю банків,  тому вимагає розробки упорядкованих процедур та
єдиних вимог до організаційних засад його впровадження. Він повинен проводитися на
системній основі за єдиними правилами та розповсюджуватися на всі банківські установи.
Раціонально збалансований механізм реструктуризації кредитів, наданих в іноземній валюті,
повинен забезпечити формування взаємоузгодженого підходу до реалізації
соціальноорієнтованої політики держави, спрямованої на розвиток банківської системи
України. При цьому діючі програми підтримки позичальників державними гарантіями мають
бути обмеженими і ефективно спрямованими з урахуванням адекватної оцінки передумов їх
впровадження. Методи реструктуризації кредитної заборгованості, сформованої в іноземній
валюті, повинні забезпечити уникнення надмірних витрат та зловживань з боку задіяних
учасників та використовуватися лише у відповідності до жорстких критеріїв, встановлених, в
тому числі, вимогами міжнародної співпраці.
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університет імені Івана Франка

МИСТЕЦТВО  СПІЛКУВАННЯ –
ПОКАЗНИК МОВЛЕННЄВОЇ КУЛЬТУРИ ПЕДАГОГА

(НА ОСНОВІ ПОГЛЯДІВ В. СУХОМЛИНСЬКОГО)

Мовна культура —  це надійна опора у вираженні незалежності думки,  розвиненості
людських почуттів, у вихованні діяльного, справжнього патріотизму. Культура мови
передбачає вироблення етичних норм міжнаціонального спілкування.
Складовими культури мовлення педагога є  граматична правильність, лексичне багатство,
виразність, образність, логічність, доступність,чистота.

В.Сухомлинський створив чітку концепцію гуманістичного виховання особистості
учня засобами живого переконливого слова вчителя, який у слові виявляє себе, свою
культуру і моральність, ставлення до людини і виховання. Слово вчителя, як неодноразово
підкреслював педагог, - це інструмент впливу на душу вихованця, який нічим не можна
замінити. Мистецтво гуманістичного виховання містить, насамперед, мистецтво вчителя
звертатись словом до серця учня.

Слово впливає на емоційну сферу. Лише викликавши емоційні відгуки, видозміни у
свідомості учня, можна надати педагогічному впливу гуманістичного спрямування.
Багаторічний досвід переконав В.Сухомлинського у тому, що слово вчителя пробуджує в
малої дитини, потім у підлітка, юнака, дівчини почуття людини – глибоке переживання того,
що поруч з учителем людина зі своїми радощами й печалями, інтересами й потребами.
Тонкість внутрішнього людського світу, благородство морально-емоційних стосунків не
можна утверджувати без високої культури словесного виховання.

У "Школі радості” Василь Сухомлинський відзначає, що дитина стає "сином народу”
через слово, яким діди та прадіди викладали свої заповіти, свою любов до рідного краю, до
ближніх і друзів.
Значний крок вперед у розвитку мистецтва живого слова і його впровадження в практику
гуманістичного виховання людини зробив В.Сухомлинський своїми статтями: "Слово
вчителя в моральному вихованні”, "Рідне слово”, "Як добитися, щоб слово вихователя
доходило до серця вихованця”  та багато інших.  Зміст цих статей для майбутнього вчителя
"ніби місток, через який наука виховання переходить у мистецтво, майстерність.”

Учитель є джерелом словесної творчості, майстром переконливого слова. Він своїм
словом надихає дитину. В.Сухомлинський писав, що за найбільшу творчу знахідку він
вважав ту мить, коли дитина сказала своє слово, тому що в цю мить вона піднялась на одну
сходинку людської культури. Не можна допустити, щоб дитина на самому початку свого
шляху втратила віру в себе. Вплив слова на психіку дитини повинен бути наче легкий дотик.
В атмосфері сердечності, доброзичливості у дітей виростає бажання стати кращими, у
зв’язку з внутрішньою потребою відчувати повагу вчителя і оточуючих .

У статтях В.О.Сухомлинського знаходимо взірці образного, точного, емоційного
слова про "живу мову”  вчителя:  "У руках вихователя слово такий же могутній засіб,  як
музичний інструмент у руках музиканта, як фарби в руках живописця. Як без скрипки нема
музики, без фарби і пензля – живопису..., так без живого, трепетного, хвилюючого слова
немає школи, педагогіки”

Робота вчителя емоційно напружена. "Це робота серця і нервів, це буквально щоденна
і щогодинна витрата величезних душевних сил. Наша праця - це повсякчасна зміна ситуації,
що викликає то посилене збудження, то гальмування".

Вчителю потрібна техніка саморегуляції, яка дає йому впевненість в роботі, дозволяє
без зайвого емоційного напруження здійснювати професійну діяльність. Педагогічний
оптимізм, впевненість в собі, відсутність страху перед дітьми; уміння володіти своїми
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фізичним, психічним, емоційним станами; наявність вольових якостей (цілеспрямованість,
самовладання, рішучість, самокерування) сприяють позитивній самореалізації учителя.

Для зняття нервової напруги, напруження м'язів існують різні сис-теми вправ
(аутотренінг, релаксація, гімнастика йогів тощо).

Культура людського спілкування -  це частка загальної моральної культури
особистості. Відсутність культури спілкування - свідчення бездуховності людини. Ще
мудрий Езоп довів, що наше слово - це і найкраще, що є в розпорядженні людини і найгірше,
чим вона володіє.

 Сьогодні проблема культури спілкування набуває, як ніколи, великого значення.
Відбувається становлення України як самостійної держави, інтенсивно розвиваються
міжнародні та міжособистісні зв’язки з різними країнами світу. З огляду на це визначальною
стає для нашого суспільства проблема вміння спілкуватись як на офіційному, діловому, так і
на чисто побутовому рівнях.

1. Педагогічна майстерність / За ред. І.Зязюна. - К.: Вища школа, 1997.- С. 44-94. 168-175.
2. 8.Сухомлинський B.C. Сто порад вчителю \\ Вибрані твори: У 5 т.- Т.2. -К., 1976. - С.425-432.456-462.

Чаус В.С., Львівський національний університет Івана Франка

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ В УМОВАХ
ВОЄННИХ КОНФЛІКТІВ

Роль держави у воєнний період полягає у прийнятті і реалізації не завжди популярних,
але чітко скоординованих і виправданих з погляду найближчої перспективи рішень. І тут
закладена найбільш глибока суперечність усього етапу переходу України до ринкової
економіки. Про це свідчать і процеси приватизації в Україні, які характеризуються
очевидними ірраціональністю та повільністю. Тому, найважливіше значення для виходу
України з кризи мають сприяння розвиткові внутрішнього ринку капіталів, створення для
цього необхідних економічних, соціальних та політичних передумов, визначення
принципових довгострокових завдань та їх поетапне вирішення в умовах війни.

Надмірне державне втручання аж до економічної диктатури може стати реальною
загрозою нормальному функціонуванню ринкової системи. Ця загроза зумовила появу ідей
ліберально-ринкових систем. Найвпливовішим теоретиком лібералізму став Фрідріх-Август
фон Хайєк [1, с. 92-93]. Ринок є своєрідним інформаційним механізмом, що забезпечує
одержання не фрагментарного, а системного знання про економіку, без якої неможлива
ефективна господарська діяльність. Як стверджує Ф.-А. фон Хайєк, спонтанний характер
ринкового порядку означає, що втручання у нього може підірвати механізм ринку.

Проте в екстремальних умовах слід все ж продовжити вдосконалення процесу
розподілу сукупного доходу держави, проведення міжнародної економічної політики,
стабілізацію економіки за допомогою макроекономічних інструментів. До того ж слід
поєднати ринкове регулювання з державним впливом на економіку, а саме: в період
глибокого спаду використати бюджетні важелі, а за умови піднесення - кредитно-грошові.
Ринковий механізм визначає ціни й обсяги виробництва, а держава регулює ринок за
допомогою податків, державного субсидування та ін.

В Україні корупція,  олігархат і недостатність національної патріотичної еліти
виступають як основні причини невдалих трансформацій економіки. Униканню цих
негараздів в умовах війни частково може сприяти впровадження економічної диктатури. За
таких екстремальних умов – умов війни посилання на авторитетних економістів слід
сприймати критично. Адже політика держави повинна бути націлена не лише на те, щоб
розпустити економічні владні угрупування чи обмежити їх функції, а й бути спрямованою на
створення форм економічного порядку, а на регулювання економічного процесу.



Збірник тез ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції

329

Викликає подив, що сьогодні, в умовах війни в Україні йде інтенсивне поширення і
підтримка ліберальних ідей. А це свідчить, на нашу думку, про неспроможність державного
апарату ефективно управляти, насамперед, фінансовими потоками. Державні фінансові
ресурси розкрадаються, використовуються для збагачення наближених до влади. Тому й
низька якість державного управління фінансами стала основною причиною ліберальних
основ державного перерозподілу.

Ще на початку незалежності України наші консультанти з США, Канади і деяких
європейських країн зі своїх позицій нав’язували нам модель неолібералізму під девізом
якнайшвидше витіснити державу з економіки, тобто чим менше держави, тим краще. Як й
тоді, на початках становлення ринкової економіки в Україні без опіки держави стихійний
процес міг би стати (й частково ним став) кримінально-бандитським. Й тим паче сьогодні, в
умовах війни з Московією, наша економіка ще не до кінця сформована як ринкова, не зможе
протистояти ворогу, посилити формування державного високотехнологічного комплексу
України. І які б катастрофи на нас не обрушувались, зокрема тотальний наступ московської
військової машини, роль держави незамінна.

На сьогодні в контексті забезпечення зовнішньої безпеки особливо актуальними є
організація ефективної роботи Міністерства оборони, СБУ, Генеральної прокуратури, МВС,
судів. Проте, наприклад, незважаючи на те, що війна триває майже два роки, досі так і не
вдалось навести лад у Міністерстві оборони, де, за деякими оцінками, близько 20-25%
грошей розкрадається [2].

Отож на порядку денному проблеми реформування системи державної влади загалом,
пов'язані із децентралізацією, дерегуляцією. Їх вирішення вимагає корінного перегляду
функцій, прав і повноважень, покладених на владні інституції.

В Ізраїлі управління в умовах воєнних конфліктів здійснюється самостійною
некомерційною організацією; до правління входять представники міністерств, економічних і
суспільних організацій, які не лише розробляють і приймають програми підтримки малого і
середнього бізнесу, але і пильно стежать за їхнім виконанням і не дають Управлінню
перетворитися на черговий бюрократичний орган. Діяльність цієї інституції фінансується
міністерством промисловості, торгівлі і працевлаштування.

В Україні фінансова політика розчиняється в псевдоліберальних переконаннях
апологетів ідеї пошуку конкурентних переваг нашої держави в альтернативних секторах
економіки.  Проте,  саме модульність продукту,  особливо в таких галузях,  як
машинобудування електронних приладів і апаратів, транспортних засобів дала б можливість
максимально скористатися перевагами міжнародного поділу праці і дислокувати окремі
стадії виробничого процесу в Україні [3].

В нинішній українській валютно-фінансовій системі доречним є впровадження
економічної диктатури. Адже тут знецінення фінансової валюти аж ніяк не призводить до
адекватного збільшення експорту. Парадокс. І головними причинами такого парадоксу є
корупція та бюрократія. Отож для того, щоб використати можливості зростання експорту в
часі знецінення національної валюти держава повинна насамперед проявити диктат стосовно
корупції наших служб на кордонах країни, а також бюрократії – пасивність українського
бізнесу щодо відкриття ринків в умовах діяння зони вільної торгівлі.

1. Хайєк Ф. А. Право, законодавство та свобода. Нове викладення широких принципів справедливості та
політичної економії [Текст] : в 3 т. Т. 1 : Правила та порядок / Ф. А. Хайєк; пер. з англ. Н. Комарова. –
К. : Сфера, 1999. – 196 с.

2. У Мінобороні розкрадають близько 20-25% коштів, – Бірюков [Електронний ресурс]. – Режим
доступу : http://zik.ua/ua/news/2015/01/05/u minoborony rozkradayut blyzko 2025 koshtiv biryukov 554278.

3. Резнікова Н. Позиціонуйся або помри / Н. Резнікова, В. Панченко // Дзеркало тижня. – 2015. – №50.
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Чепелюк Г.М., Черкаський навчально-науковий
інститут  ДВНЗ «Університет банківської справи»

РОЛЬ ТА ФУНКЦІЇ КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ БАНКІВ ЯК
ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ДОВІРИ ДО НИХ З БОКУ УКРАЇНСЬКОГО

СУСПІЛЬСТВА

Розвиток і становлення ринкових відносин, створення підприємницьких структур
різних форм власності, інтеграція України в світову економіку, активне залучення
іноземного капіталу посилили необхідність удосконалення систем контролю.

Контроль за діяльністю банків є фундаментальним елементом процесу управління.
Він доповнює планування, організацію діяльності, мотивацію праці. В економічній
літературі наводяться різні визначення щодо видів контролю за діяльністю кредитних
установ.

З точки зору суб’єкта та мети впроваджені такі види контролю:  1)  державний
контроль; 2) незалежний або аудиторський контроль; 3) внутрішньобанківський контроль.

Державний контроль, який розмежовується на позавідомчий та відомчий
здійснюється підрозділами контролю та управління органів виконавчої влади України.

Державний позавідомчий контроль проводиться спеціальними органами державного
апарату, діяльність яких поширюється на усі галузі національної економіки незалежно від їх
відомчої підпорядкованості. В ході соціально-політичних та економічних перетворень
державний контроль перетворився з домінуючого положення у дореформеному періоді до
звичайної практики, яка прийнята в умовах ринкової економіки виходячи із особливостей її
державного регулювання на сучасному етапі.

Одним із напрямків державного позавідомчого контролю виступає податковий
контроль. Оскільки кредитні установи належать до прибуткових організацій, то відповідно
до статті 67 Конституції України вони зобов’язані сплачувати податки. Саме тому
податковий контроль потребує певної уваги у розгляді питання державного позавідомчого
контролю.

Податковий контроль –  це спеціальний державний контроль,  що представляє собою
діяльність податкових органів і їх посадових осіб з перевірки виконання вимог податкового
законодавства особами, що реалізують податкові обов’язки чи забезпечують цю реалізацію.
Податковий контроль виступає елементом податкового механізму регулювання банківської
діяльності, а також необхідною умовою ефективного податкового менеджменту. Завдання
податкового контролю за банківською діяльністю полягає у забезпеченні економічної
безпеки держави при формуванні централізованих державних грошових фондів за рахунок
податкових надходжень від банківської діяльності.

На теперішній час в Україні основними суб’єктами податкового контролю
(контролюючими органами) за банківською діяльністю є:

- установи Пенсійного фонду України (стосовно внесків до Пенсійного фонду
України);

- установи Фондів соціального страхування України (стосовно внесків до Фондів
соціального страхування України);

- податкові органи (стосовно податків і зборів,  які справляються до бюджетів та
державних цільових фондів);

- митні органи (стосовно ввізного та вивізного мита, акцизного збору, податку на
додану вартість, інших податків і зборів.

Контролюючі органи у межах своєї компетенції, визначеної податковим
законодавством, здійснюють контроль за своєчасністю, достовірністю, повнотою
нарахування податків, зборів, інших обов’язкових платежів та погашенням податкових
зобов’язань чи податкового боргу, але лише стосовно тих податків і зборів (обов’язкових
платежів), які належать до їх компетенції.
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Таким чином, податковий контроль за діяльністю банків – це діяльність посадових
осіб контролюючих органів у сфері оподаткування щодо спостереження за відповідністю
процесу організації банками обліку об’єктів оподаткування, методики обчислення та сплати
податків згідно з податковим законодавством, а також щодо виявлення відхилень,
допущених у ході виконання податкових правил та визначення впливу наслідків цих
порушень на податкові зобов’язання.

Державний відомчий контроль за діяльністю банків є прерогативою Національного
банку України.  Національний банк України здійснює регулювання та банківський нагляд
відповідно до положень Конституції України, Закону України «Про банки і банківську
діяльність», Закону України «Про Національний банк України», інших законодавчих актів
України та нормативно-правових актів Національного банку України.

Метою банківського нагляду є стабільність банківської системи та захист інтересів
вкладників і кредиторів банку щодо безпеки зберігання коштів клієнтів на банківських
рахунках.

Наглядова діяльність Національного банку України охоплює всі банки, їх
відокремлені підрозділи, афілійованих та споріднених осіб банків, банківські групи,
учасників банківських груп на території України та за кордоном, установи іноземних банків
в Україні, а також інших юридичних та фізичних осіб у частині дотримання вимог цього
Закону щодо здійснення банківської діяльності.

Національний банк України при здійсненні нагляду за діяльністю банків проводить
перевірку банків з питань дотримання ними вимог законодавства, яке регулює відносини у
сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом, або фінансуванню тероризму, та достатності заходів для запобігання та протидії
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню
тероризму.

Національний банк України під час здійснення нагляду співпрацює з іншими
державними органами, які здійснюють регулювання ринків фінансових послуг в Україні, та з
відповідними органами нагляду за фінансовими установами іноземних держав. Співпраця
відбувається на підставі укладених договорів, меморандумів чи в інших формах.

Потреби як зовнішніх, так і внутрішніх користувачів обумовили необхідність появи
аудиту як професійної підприємницької діяльності. У фундаментальній праці Ф. Л. Дефліз,
Г.Р. Дженік, В.М. О’Рейлі, М.Б. Хірш «Аудит Монтгомері» підкреслюються  суспільні
зобов’язання аудиторів–професіоналів,  які виходять за межі послуг,  що надаються
конкретному клієнту. Продовження даного бачення знайшло своє відображення у
дослідженнях українського науковця Н.С. Шалімової: «Аудит здійснюється не тільки в
інтересах клієнта, але і в інтересах суспільства, забезпечуючи реалізацію конституційного
права на інформацію в сфері підприємницької діяльності та економіки,  є однією з
конституційних гарантій єдиного ринку, єдності економічного простору як однієї з основ
конституційної побудови України. Інакше кажучи, аудит представляє собою інструмент
забезпечення інформаційної та економічної безпеки громадян, суб’єктів підприємницької
діяльності та держави» [6, с. 113].

Незалежний або аудиторський контроль здійснюється незалежними особами
(аудиторами), аудиторськими фірмами, які уповноважені суб’єктами господарювання на
його проведення.

Аудит банків регулюється Законами України «Про аудиторську діяльність» та «Про
банки і банківську діяльність», а також нормативними документами Аудиторської палати
України та Національного банку України.

Аудит може проводитися з ініціативи суб’єктів господарювання, а також у випадках,
передбачених законом (обов’язковий аудит).

Відповідно до статті 8 «Обов’язкове проведення аудиту» Закону України «Про
аудиторську діяльність» та статті 70 «Зовнішній аудит банку» Закону України «Про банки і
банківську діяльність», проведення аудиту для банків є обов’язковим.
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У Законі України «Про банки і банківську діяльність» та нормативних документах
НБУ визначені обов’язки банків щодо забезпечення належного проведення зовнішнього
аудиту. Так, визначаються вимоги до аудиторських фірм, які проводитимуть незалежний
аудит, а також обмеження, які відповідають Міжнародним стандартам аудиту.

В нинішніх умовах особливого значення набувають аудиторські перевірки, що
виконуються висококваліфікованими спеціалістами за напрямками, розробленими
Національним банком України. Пов’язані з цим завдання банківського аудиту та
банківського нагляду полягають у захисті інтересів вкладників, зниженні ризику, а також у
забезпеченні стабільності банківської системи.

Внутрішньобанківський контроль – це система організації роботи банку, до якої
належать усі заходи,  що вживаються банком для контролю за своїми активами,  запобігання
шахрайству, зведення до мінімуму помилок, перевірки точності та достовірності даних
бухгалтерського обліку та звітності, забезпечення ефективності операцій та додержання
внутрішніх положень і вказівок керівництва.

У Міжнародних стандартах аудиту внутрішній контроль визначається як процес,
розроблений, запроваджений і підтримуваний тими, кого наділено найвищими
повноваженнями, управлінським персоналом, а також іншими працівниками для
забезпечення достатньої впевненості щодо досягнення цілей суб’єкта господарювання
стосовно достовірності фінансової звітності, ефективності та результативності діяльності, а
також дотримання застосовних законів і нормативних актів. Термін «заходи контролю»
стосується будь-яких аспектів одного чи кількох компонентів внутрішнього контролю.

З точки зору корпоративного управління, Національний банк України теж визначає
внутрішній контроль як процес, що відбувається на всіх рівнях управління. Він
розробляється банком для гарантування досягнення поставлених цілей з питань:

- ефективності та результативності операцій, здійснених банком;
- достовірності фінансової звітності;
- дотримання законодавства та внутрішніх процедур банку.
Система внутрішнього контролю завжди належала до найважливіших елементів

операційної та управлінської структури банку. Глобалізація ринків, жорстка конкуренція,
впровадження нових банківських операцій, розвиток інформаційних технологій призвели до
суттєвого ускладнення банківської системи і разом з цим збільшили небезпеку ризиків для
неї. Все це спричинює як ускладнення завдань внутрішнього контролю, так і зростання його
значення в діяльності банку.

Внутрішній контроль запроваджується та здійснюється Радою банку,  його
виконавчим керівництвом та працівниками всіх рівнів. Система внутрішнього контролю - це
не просто процедури або внутрішні положення, які повинні виконуватися в певний момент
часу. Ця система охоплює всі механізми контролю у банку, вона діє постійно і на всіх рівнях.

В поточній діяльності банку суб’єктом внутрішнього контролю виступає кожний
працівник, кожний підрозділ банку.

До системи внутрішнього контролю відноситься й програма підготовки кадрів, що має
на меті допомогти працівникам якісно виконувати свої службові обов’язки.

Розвиток міжнародного банківського співтовариства, зміцнення зв’язків між
кредитними організаціями різних країн, активізація міжнародного товарообігу та міграція
капіталу вимагають від банків високої фінансової надійності, яка б забезпечила довіру до
них як з боку суспільства, так і банків-контрагентів (резидентів і нерезидентів). Ризики, під
які підпадають банківські активи обумовлюються не тільки зовнішніми обставинами, а й
низьким рівнем організації банківської справи та недоліками технологічного процесу
виконання операцій. Проблеми в роботі одного банку, як правило, призводять до втрат
банків-контрагентів та клієнтів. За цих обставин внутрішній аудит є системою, яка здатна
забезпечити впевненість ділових партнерів у стабільності банків. Виникнення внутрішнього
аудиту в банках України співпало у часі із розвитком нових банківських технологій та
продуктів,  автоматизацією та комп’ютеризацією банківських операцій, необхідністю
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оперативного управління ризиками, що супроводжують банківську діяльність. Ревізійний
контроль, що традиційно здійснювався державними контрольними органами не забезпечує
менеджмент усіх рівнів банку необхідною інформацією, оскільки базується на даних після
вже здійснених операцій.

Наявність значних внутрішніх ризиків (особливо ризику персоналу) здатна посилити
існуючі зовнішні ризики. Крім можливих помилок, пов’язаних із некомпетентністю
персоналу, існує ризик зловживання.

Складність організації та багатоцільовий характер діяльності банків зумовлює
необхідність оперативно реагувати на інформацію, що надходить щоденно із зовнішніх
джерел та власних аналітичних служб. Це вимагає високої якості управління. Тому одним із
напрямків роботи щодо зниження рівня банківських ризиків є організація чіткої системи
внутрішнього контролю за різними сферами діяльності кредитної установи. Питанню
підвищення ефективності системи внутрішнього контролю нині присвячена значна кількість
публікацій в економічних виданнях та навчальній літературі. Внутрішній контроль можна
вважати ефективним, якщо керівництво банку своєчасно отримує інформацію та усвідомлює
ризик. Важливо своєчасно провести хеджування, або зменшити негативні наслідки
проведених операцій, які саме призвели до виникнення проблемної ситуації. Для визначення
шляхів удосконалення системи внутрішнього контролю в комерційних банках варто
розглянути  її діючу систему.

Система внутрішнього контролю банку виконує захисну функцію – функцію
мінімізації зовнішніх і внутрішніх ризиків та покликана забезпечити такий порядок
проведення банківських операцій, який сприяє досягненню обраних орієнтирів і цілей за
умови дотримання законодавства, нормативних актів Національного банку України, а також
внутрішніх процедур, стандартів і правил, що встановлені в банку.

Ключовим положенням є те, що функції контролю в банках України повинні носити
не тільки контрольний характер, а й інформаційно-аналітичний. Це зумовлено як вимогами
зовнішнього до банку середовища,  так і тенденцією зростання ролі контролю,  визначеною
Базельським комітетом.
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ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТНК

Активізація процесів інтернаціоналізації та глобалізації зумовлює поглиблення
взаємозв’язку та взаємозалежності факторів, що впливають на систему управління будь-яким
суб’єктом господарювання, особливо, що стосується організацій, які реалізують себе на
міжнародному ринку. Таким чином, слід зауважити залежність розвитку основних напрямів

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/main/254
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/679
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3125-12
http://www.apu.com.ua/


Філософсько-психологічні аспекти духовності: довіра як основа змін в економіці …

334

менеджменту, відповідно до сучасних тенденцій розвитку світової спільноти загалом та
психологічних аспектів зокрема.

Психологічні процеси управління персоналом тісно пов’язані із вдалою
ідентифікацією особливостей культурного середовища як країни-реципієнта, так і країни-
походження персоналу компанії. Слід відмітити, що необхідним рушійним чинником є
систематизація та узагальнення світового досвіду. Вірне тлумачення груп соціально-
психологічних аспектів управління сприятиме прийняттю ефективних управлінських рішень.

Історично склалася безліч стереотипів, що ґрунтуються на релігійній складовій, що
розмежовують етнічні групи, нації, релігійні громади. Даний аспект є надзвичайно вагомим,
адже на сьогодні у світовій спільноті все частішими є випадки загострення конфліктів саме
на релігійному підґрунті.

Відповідно до проведеного дослідження, було отримано наступні результати: деякі
автори стверджують, що саме мультикультурна команда спроможна забезпечити стратегічні
переваги для організації будь-якого профілю. Однак, існують і негативні наслідки
функціонування таких трудових колективів та груп. Так, Шапіро у своїх роботах
стверджував, що характеристики транснаціональної команди (культурні відмінності,
переважно електронний зв'язок, і відсутність контролю) призводить до зниження якісних
характеристик команди, адже такі групи мають високий рівень етноцентризму, поряд із
емоційним конфліктом.

Проте,  саме деякі фактори,  що викликані культурними відмінностями та
мультикультурністю колективу сприяють при досягненні поставлених цілей. Слід відмітити
надзвичайну вагомість лідера у проведенні крос-культурної адаптації гетерогенної команди.

Специфіку психології управління персоналом переважно визначають такі чинники, як
галузь або вид діяльності, розмір організації, переваги акціонерів, вплив генерального
директора, часом - країна походження «материнської» компанії, її історія та ін. Основні
технології управління персоналом в багатьох успішних транснаціональних корпораціях
схожі, але , безумовно, у кожної з них є власні знахідки і унікальні підходи. Найголовніше -
всі великі міжнародні компанії мають потенційну можливість дуже швидко освоювати і
транслювати по мережі своїх філій та представництв управлінські новинки.

За визначенням психологів, характер особистості та її поведінку в процесі трудової
діяльності багато в чому визначають такі фактори, як природні властивості людини, її
індивідуально-психологічні особливості, а також сформована система потреб, інтересів і
мотивів і, крім того, застосовується на підприємстві система управління персоналом і методи
впливу на працівників.

     Природні властивості людини, у тому числі активність, енергія, емоційність і
багато інших якостей, закладені в ньому від народження.

Сьогодні все більшого значення набуває здатність фахівців працювати в команді,  де
тісно об'єднані дві складові: матеріальна і духовна. Матеріальну складову представляють
люди, об'єднані в команду, духовну - ідеологія та психологія.

Ідеологія команди формується з сукупності ідей і поглядів, що відображають кінцеві
цілі виконання трудової функції, наприклад прагнення до збагачення, служінню суспільству
або певній ідеї і т.п.

Психологія команди виражається в сукупності соціально-психологічних
особливостей,  що виявляються в ході її створення та розвитку,  на основі взаємодії членів
команди, форм і способів взаємного задоволення потреб. У процесі роботи учасники повинні
спланувати загальну діяльність, організувати обмін інформацією, налагодити
взаєморозуміння, виробити форми спільних дій. Це передбачає формування морально-
психологічного клімату, спільного досвіду, громадської думки, а також вирішення питань
лідерства, розуміння природи внутрішньогрупових конфліктів і т.п. Велике значення при
цьому мають особисті якості кожного індивідуума, які проявляються в індивідуально -
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психологічних характеристиках особистості, які спільно з соціально-психологічними
якостями визначають поведінку людини в організації.

Дослідження крос культурної організаційної поведінки за останнє десятиліття стрімко
зросли, що зумовлено розширенням і поглибленням існуючих теорій, побудовою нових
можелей організаційної поведінки, з точки зору впливу на неї психологічної складової.

Культурні та психологічні відмінності в організаційній поведінці можуть приймати
різні форми. Наприклад, загальні принципи можуть бути відображені в різних культурах,
проте, реалізація їх та прийняття може змінюватися.

1. Армстронг М. Практика управления человескими ресурсами. 8-е изд./Пер. с англ. под ред. С.М.
Мордовина. – Спб.: Питер, 2008. – 832 с.: ил. – (Серия «Классика МВА»)

2. Босрок Мэри Мюррей Бизнес по-азиатски: обычаи и деловая этика / М.М.Босрок; пер. с анлг. Т.В.
Ковалевой. – Ростов н\Д: Феникс, 2008. – 366 с. – (Бизнес – класс)

3. Галпин Тимоти Дж., Хэндон Марк Полное руководство по слияниям и поглощениям компаний: Пер. С
англ.. – М.: издательский дом «Вильянмс», 2005. – 240 с.

4. Гестеланд Ричард Р. Кросс – культурное поведение в бизнесе. Маркетинговые исследования, ведение
переговоров. Поиски источников поставок и рынков сбыта, менеджмент в различных культурах/ Пер.
с англ. – Днепропетровск: Баланс – Клуб, 2003. – 288с.

5. Гриффин Р., Пастей М. Международный бизнес. 4 изд. / Пер. с англ. под ред.А.Г. Медведева. –
СПб.:2006, - 1088 с.: ил. – ( Серия « Классика МВА»)

Шевчук Г.Й.,  Національний університет
«Львівська політехніка»,

ПРІОРИТЕТНІ   НАПРЯМКИ  ДЕРЖАВНОЇ  ПОЛІТИКИ
ЩОДО НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО  ВИХОВАННЯ

У такий важкий для нашої держави час особливого значення набуває виховання
справжнього громадянина - патріота української держави. Тільки люди активної
громадянської позиції, високої патріотичної свідомості здатні відстояти незалежність і
територіальну цілісність держави в боротьбі із зовнішньою агресією.

Нова система національно-патріотичного виховання, метою якої є формування у
молоді комплексу необхідних громадянських якостей, потребує належного наукового та
практичного  забезпечення.

Патріотизм, духовність, почуття любові до України, готовність до виконання
громадянських, конституційних обов'язків - головні пріоритети у вихованні молоді.

«Стратегія  національно-патріотичного  виховання  дітей  та  молоді  на  2016 -
2020 роки»  декларує:  національно-патріотичне  виховання  дітей  та молоді має стати одним
із пріоритетних напрямків діяльності держави і суспільства з розвитку громадянина як
високоморальної особистості,  яка  плекає українські традиції,  духовні  цінності,   володіє
відповідними знаннями,  вміннями  і навичками, здатна реалізувати свій потенціал в умовах
сучасного суспільства, сповідує  європейські цінності,   готова до виконання обов'язку щодо
захисту Вітчизни, Незалежності  та  територіальної  цілісності  України [1].

В умовах величезних змін у житті  нашої нації необхідно, щоб українська молодь
чітко окреслила власну позицію щодо розвитку та захисту української державності.

Соціологічною службою Центру Разумкова (листопад 2015 року) було проведено
дослідження, де опитано 2008 респондентів у віці від 18 років у всіх регіонах України, за
винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей.

На запитання «Чи готові Ви захищати свою країну?» тільки 51,4% респондентів
дали позитивну відповідь,  30,4% однозначно відповіли, що не готові.

І тому, на сучасному етапі становлення і розвитку України, коли існує пряма загроза
денаціоналізації, втрати державної незалежності і попадання в  сферу впливу іншої держави,
виникає нагальна необхідність переосмислення зробленого  і здійснення системних заходів,
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спрямованих на посилення патріотичного виховання дітей та молоді - формування нового
українця , що діє на основі національних  та європейських цінностей [3].

Не менш важливо, щоб виховні принципи грунтувалися на стійких національних
традиціях української етнопедагогіки та історичних зразках героїчної  боротьби  українців  за
свободу,  соборність  та  державність.  Які  б випробування  не  очікували  наше  суспільство,
педагогічна  сила  народних  ідеалів залишалися  стійкими  і  непорушними.  Звичайно,
змінювалися  форми впровадження  цих  ідеалів  у практичне життя, але ідеал непокореної
свободи кожного  громадянина, його свободи,  ідеал  рідної землі, давали можливість  жити і
виживати нашому народу, нашій нації в дуже складних життєвих обставинах [4].

1.  Стратегія  національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 — 2020 роки. – К.,2015. -
Режим доступу: http://www.president.gov.ua/documents/5802015-19494

2. http://www.uceps.org/ukr/poll.php?poll_id=1080
3. Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді. – К.,2015. – Режим

доступу:http://mon.gov.ua/usi-novivni/novini/2015/06/16/naczionalno-patriotichne-vixovannya
4. Традиції української етнопедагогіки і їх використання в навчально-виховній роботі школи. — К. :

Академія пед. наук України, 1993. — 88 с.

Шувар Н.М., Бомба М.Я., Львівський інститут
економіки і туризму

ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ
ТА ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Проблема ставлення людини до навколишнього середовища є надзвичайно
актуальною за останні роки. Це зумовлено, насамперед, змінами клімату та природними і
техногенними катастрофами, які почастішали за останніх тисячу років і основною причиною
яких визначають діяльність людини.

Яскравий приклад, що ілюструє бачення людини свого місця у причинно-
наслідковому ланцюзі планетарних екологічних проблем, є трагедія, яку ми досі відчуваємо,
як мешканці України, з 1986 року і незабаром будемо вшановувати її 30-ту річницю – аварія
на Чорнобильській атомній електростанції. Зокрема, аналізуючи проблему ставлення
особистості до цієї техногенної катастрофи, В.О.Моляко виокремлює територіальні зони і, як
недивно, вони збігаються із зонами радіоактивного забруднення [цит. 3, с. 10]:
зона відчаю ® райони Київської, Житомирської обл., ряд областей Білорусі, що

найбільше постраждали;
зона неперервної
скритої паніки

®Житомирська, Чернігівська, Рівненська, Київська обл., включно з
м. Київ, окремі райони України, майже вся Білорусь, частина
Брянської області Російської Федерації;

http://www.uceps.org/ukr/poll.php?poll_id=1080
http://mon.gov.ua/content/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2015/06/16/konczepcziya.doc
http://mon.gov.ua/usi-novivni/novini/2015/06/16/naczionalno-patriotichne-vixovannya


Збірник тез ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції

337

зона підвищеної
тривожності

® вся Україна та Білорусь, прилеглі до них області РФ, райони, де є
АЭС;

зона
настороженості

® європейська та деякі області азіатської частини колишнього
СРСР, пов’язані з атомними аваріями, Казахстан, ті країни
Європи, де відзначалося хоча б незначне підвищення радіації
після аварії на ЧАЕС;

зона стурбованості
(заклопотаності), що
виникає епізодично

® решта країн світу.

Виокремлені зони, на думку вченого, безпосередньо пов’язані з проблемою
розуміння, інтерпретації того, що трапилося, а також із суб’єктивними можливостями оцінки
та аналізу екологічної ситуації, формування до неї свого особистого ставлення тощо [3].

Одним із факторів формування ставлення до природного навколишнього середовища
є безпосередній і повсякденний досвід взаємодії з ним. Тому логічним є відмінне ставлення
до природи міських мешканців та людей, що мешкають у сільській місцевості. Міське
середовище як фактор соціалізації має ряд особливостей [за 2]:
· архітектура (варто враховувати різний вплив архітектури старовинної та промислової,

столичної та провінційної);
· чисельність населення міста;
· умови проживання (в основному, облаштованість квартири);
· наявність і кількість освітніх установ різного виду та можливість вибору рівня та

профілю навчання;
· прискореність темпу життя (порівняти можна темп життя у столиці, обласних чи

районних центрах, невеликих міст);
· доступ до новинок технічного прогресу (смартфони, планшени, інтернет-3G+ тощо).

Одним із важливих і неоднозначних моментів процесу соціалізації міських школярів,
а також студентів, котрі приїхали з малих містечок і сіл навчатися у ВНЗ обласних центрів, є
«відірваність» від природи. Вона стає «фоном» для сприйняття будівель і доріг, а «звуки
природи» (щебет птахів, шурхіт опалого листя тощо) перекриваються «звуками цивілізації»
(«щебет» автомобільного клаксона, «шурхіт» коліс тощо). У людини, навіть якщо вона є
вихідцем із села, знижується відчуття себе як часточки природи [2].

Серед різновидів мислення тепер поширене технократичне. Найнегативнішими
наслідками його є не тільки розширення виробництва, споживання і знищення природних
ресурсів, а також й перетворення суспільства із соціокультурного у технологічне, а
особистості – із високоморальної у бездуховну.

На противагу йому виділяють нове екологічне мислення як активний пізнавальний
процес, спрямований на сприймання і відображення єдиного образу світу в його істотних
зв’язках і стосунках, у практичному і духовному злитті з ним, як свідчення різноманітних
цінностей природного середовища (матеріальних, естетичних і духовних), що сприяє
гармонізації стосунків людини з навколишнім світом [2].

Таким чином, чим більше студент буде усвідомлювати себе частиною природи, лише
відносно протиставленою їй, і саму природу усвідомлюватиме як цілісність, тим більш
цілісною і гармонійною особистістю стане він сам.

При викладанні дисципліни «Екологія» у ВНЗ важливим є не лише дати знання про
організацію живого на популяційному рівні та принципів функціонування екосистем, а ще і
розставити акценти залежно від напрямку підготовки майбутніх фахівців. Зокрема, для:
· працівників готельно-ресторанної сфери важливим є володіти інформацією про

сучасний екологічний стан в Україні та світі, тенденцію його змін, а також вміти
застосовувати набуті екологічні знання у процесі організації господарської діяльності у
сфері розвитку туристичного та готельно-ресторанного бізнесу з урахуванням традицій та
звичаїв етнічної культури українців;



Філософсько-психологічні аспекти духовності: довіра як основа змін в економіці …

338

· бухгалтерів та економістів необхідним є володіти економічними та екологічними
аспектами охорони природи, бути обізнаним із екологічним аудитом як спеціалізованою
формою контролю за навколишнім природним середовищем та якістю продуктів
харчування;

· товарознавців і фахівців сфери комерційної діяльності обов’язковими є знання про
основні джерела небезпек, пов’язаних із продовольчими та непродовольчими товарами і
про шляхи досягнення екологічної чистоти продуктів харчування;

· а для товарознавців і фахівців з експертизи у митній справі ще й необхідні знання
основ міжнародного природоохоронного та екологічного права.

У Львівському інституті економіки і туризму усе вище описане, а також екологічне
виховання й екологічна культура є обов’язковим компонентом навчального процесу, що,
певною мірою, випереджає рішення колегії МОН України від 27.11.2015 «Про екологізацію
вищої освіти України з метою підготовки фахівців для сталого розвитку». Крім того, на
шляху екологізації освіти нами вже проведено ряд заходів. Серед них:
· при вивченні дисципліни «Загальні технології харчової промисловості» увагу студентів

звертається на безвідходне виробництво та вирішення екологічних проблем у різних
галузях харчової промисловості;

· виконуючи індивідуальне наукове завдання у рамках навчальної секції з фізичної
культури та спортивного туризму, студенти, зокрема, розробляють екомаршрути як
один із видів рекреаційно-туристської діяльності у парках Львова [1];

· виконуючи індивідуальну науково-дослідну роботу з дисциплін «Екологія» та «Екологія
та безпека товарів», студенти, зокрема, досліджують:

нітратне забруднення рослинної продукції, вирощеної в агроформуваннях різних
форм власності,
роль автотранспорту у забруднені повітря туристичного міста Львова [7],
проблему нагромадження твердих побутових відходів,
екологічну обізнаність мешканців Львівщини щодо проблем сміттєутворення [6],
проводять популяризацію сміттєсортування та екологічних засад утилізації
твердих побутових відходів.

· 25 листопада 2015 р. на факультеті туризму, готельної та ресторанної справи відбулося
інтегроване семінарське заняття у формі круглого столу на тему: «Інноваційні напрямки
екологізації туристичної діяльності», що об’єднало три дисципліни: «Інноваційні
технології в туризмі» (Клапчук М.В., к.г.н., ст. викладач), «Спеціалізований туризм»
(Кучинська І.В., к.б.н., доц.), «Іноземна мова професійного спрямування (англійська
мова)» (Гуляк О.Б., к.п.н., ст.. викладач). Його головною метою було:

виявлення основних екологічних проблем впливу туризму на довкілля та
окреслення шляхів їх вирішення на засадах сталого розвитку;
дослідження інноваційних технологій у сфері екологічних туристичних послуг,
вивчення спектру новітніх технологій, використовуваних в екотуризмі;
аналіз світового досвіду розвитку екологічного туризму, як одного з
найактуальніших напрямків туристичної діяльності, та перспективи його
застосування в Україні.

Такого роду студентські наукові роботи, як елемент особистісно-орієнтованих
технологій, сприяють усвідомленню особистого ставлення до природи, дають змогу
вправлятися в екологічно доцільній, виваженій поведінці. Завдяки таким технологіям
джерелом інформації, носіями екологічних норм і вимог виступають самі студенти, котрі їх
сприймають як власний вибір і рішення,  що є значно потужнішим стимулом,  ніж зовнішнє
примушування [4].

Позитивну роль в екологічному вихованні студентської молоді відіграють встановлені
пункти збору відпрацьованих батарейок,  а у деяких ВНЗ –  ще й пластикових корків.  Цим
керівництво навчальних закладів демонструє далекоглядність у збереженні довкілля та
доцільність повторного використання вторинної сировини.
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Разом з цим, на фоні першочергового вектору екологізації вищої освіти у, практично,
всіх ВНЗ України неприпустимим є споглядання студентами протікаючих зливних баків і
прокрапуючих кранів у туалетних кімнатах, використання ламп-жарівок замість
енергозберігаючих, витрачання тонн паперу на ведення внутрішньої документації в еру
розквіту комп’ютеризації тощо, що є також виявом безгосподарності і марнування
бюджетних коштів.

Продуктивність екологічного світогляду і, як його складова еколого-еволюційний
підхід, є тим систематизуючим чинником, що здатний об’єднати знання про природу,
інтегрувати навчальний матеріал у цілісність на основі наскрізної екологізації змісту освіти.
Результатом наявності цілісності знань про природу є розуміння засвоєних природничо-
наукових знань. Якщо такого взаємоузгодження не виникає, значить, розуміння не відбулося
[5].

Таким чином, необхідно враховувати психологічний аспект екологічної освіти в руслі
екологізації вищої освіти при формуванні випереджаючої (інноваційної) освіти.
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Шуст О.В., Львівський національний медичний
університет  імені Данила Галицького

ПСИХОЛОГІЧНА ТА ДУХОВНА ЗРІЛІСТЬ
ЯК ПЕРЕДУМОВИ РЕАЛІЗАЦЇ ХРИСТИЯНСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ

Мета роботи. Розкрити взаємозв’язок між психологічною і духовною зрілістю та
реалізацією християнських цінностей. Висвітлити характеристики психологічної та духовної
зрілості. Показати, що особиста зрілість пов’язана з пошуком сенсу життя та відкритістю до
світу цінностей.

Методи дослідження. Феноменологічний, герменевтичний.
Результати. Духовний і психологічний розвиток є позитивним явищем та рушійною

силою людського  зростання, мотивацією для поступу, здобуття дарів і талантів [2, 134]. На
духовне життя можуть мати вплив психологічні фактори, темперамент і навіть стать  [5, 108].
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Для творення кожної людської спільноти необхідним є осягнення певного ступеня
особистої зрілості її членів. Варто виразно зазначити, що особиста зрілість людини не
пов’язана з досягненням певного біологічного віку, адже вік є слабким індикатором
психологічної, емоційної чи духовної зрілості.

Найважливішою метою досягнення психологічної та духовної зрілості є входження в
глибинні, засновані на любові стосунки. У випадку психологічної зрілості йдеться про
міжлюдські стосунки, а в духовній зрілості – про  особистий стосунок з Богом.

Гальмування або розлад психологічного розвитку, проявляється відчуженням,
втратою добрих стосунків з людьми, страхом, ворожістю тощо. На відміну від цього,
гальмування духовного розвитку спричинює втрату напрямку до Бога і затримку на
принадах цього світу та певній формі обожнювання речей, людей, інституцій, або навіть
самого себе [5, 110].

В процесі духовного життя і внутрішнього очищення беруть участь дві сторони
людської діяльності – духовна і психологічна, котрі так пов’язані, що в жодному разі не
варто їх розділяти. І емоційність, і духовність є інтегральними елементами людської
особистості та взаємно потребують одна одної. Проте, як емоційна, так і психологічна
сторона людської діяльності повинні відчинятись людському духу [1, 6].

Щоб досягти емоційної зрілості, особа повинна мати власну систему цінностей та
брати на себе відповідальність за прийняття рішень. Для цього необхідним є розв’язання
дитячих зв’язків залежності зі значимими особами, головно з батьками. Тобто в підлітковому
віці повинно відбутися так зване «перерізання пуповини» з батьками, щоб увійти в доросле
життя. У цей же час також повинно б наступити і перше глибоке особисте навернення, що
розпочинає розвиток духовного життя.  На жаль, у багатьох християн, ніколи  не доходить до
цього правдивого початку духовного розвитку, а  зберігаються дитячі форми релігійності [5,
111-112].

Процес психологічного формування особистості не закінчується з дорослішанням і
триває впродовж цілого життя. Людина дозріває або не дозріває до визначених етапів життя,
до визначених ролей, тобто не раз на завжди осягає те, що називається зрілістю.

 Отож, зрілість – це не просто стабільність, але радше здатність до змін та достосування
до змінних ситуацій з дотриманням власної ідентичності. Розвиток людини є результатом
Божої дії та людської співпраці з Ним, тому не можливо сформувати християнської
ідентичності без людської ідентичності [9, 65].

Характеристиками зрілої і добре функціонуючої особистості є те, що вона думає,
відчуває і діє в гармонійний та ефективний спосіб. Люди зі здоровою особистістю ефективно
функціонують в кожній ділянці життя: на роботі, в родині, в Церкві та інших суспільних
ситуаціях [10, 9]. Зрілу людину можна охарактеризувати визначеною ідентичністю,
усталеною системою цінностей,  вона зберігає баланс у відносинах близькість - відстань,
контролює зовнішнє вираження емоцій, а також реалізує завдання і життєві ролі адекватно
до свого віку.

Найважливішою рисою таких осіб є любов до себе та критична акцептація правди про
себе (їх  власний  образ є реалістичним, а не позитивним чи негативним). Реалістична
самооцінка є відправною точкою  в усій роботі щодо власного процесу психічного і
духовного зростання. Вона є підставою смирення та умовою встановлення дружних,
відкритих міжлюдських відносин.

Психологічно зріла особа здатна взяти відповідальність за свою поведінку,
відзначається здатністю реалізувати свої здібності, ставить собі реалістичні цілі, має почуття
дійсності, вміє дивитись на себе критично. Така особа здатна до зміни своїх поглядів, є
гнучкою, творчою та відкритою на новий досвід. Вона також є здатною до глибокого
тривалого прив’язання (тобто зрілої любові) та зрілої інтеграції своєї статі та статевості [4,
22-23].  О.  Юзеф Августин додає,  що надзвичайно важливим аспектом зрілої особистості є
зрілість її сумління.
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Особиста зрілість нерозривна з відчуттям сенсу життя. Водночас сенс життя тісно
поєднується із відкритістю людини до світу цінностей. Тому визначальною характеристикою
зрілої особистості є здатність поставити собі базове питання, що стосується власної таємниці
та сенсу життя, а також здатність шукати глибинних відповідей на питання про те, звідки
людина походить, ким є та куди прямує, а також на які цінності може рівнятись. Тому доки
особа не розвине духовного життя, не зможе зайняти зрілої постави щодо себе, власного
життя та оточуючого світу, оскільки ні біологічна, ні психологічна сфера не здатні дати
вичерпної відповіді на ці засадничі питання. Особливістю ж духовної сфери є той факт, що
тільки через її призму особа може знайти сенс свого життя не з часткової перспективи
(наприклад, тілесної чи психологічної), але з перспективи цілісності своєї дійсності як особи.
Тому особа, котрій бракує зрілої духовності, це хтось з дефініції узалежнений від однієї із
своїх часткових сфер або ж від тиску зовнішнього середовища [5, 2].

Тематиці сенсу і цінності життя як фундаментального людського динамізму та
прагнення людського духа багато уваги посвятив австрійський психотерапевт Віктор
Франкл.  На думку вченого,  людина підтверджує свою людськість через спрямування до
цінностей [6, 174–175.]. Особа вибирає свободу і відповідальність задля здійснення
цінностей і відкриває себе світу цінностей. Поруч з тим не тільки психологічне, але й
духовне має свою динаміку;  ця динаміка базується на прагненні до цінностей.  Це духовне
прагнення до сенсу на психічному рівні знаходить своє вираження як джерело енергії [3, 55].

Завдяки цінностям особа може перевищувати актуальний стан, життєву ситуацію,
суспільні відносини, водночас здатна побачити свою позицію і роль на тлі надіндивідуальної
цілісності [11, 48–5],  оскільки,  на думку Віктора Франкла,  особа не підвладна умовам з
котрими вона стикається; швидше ці умови підвладні її рішенню. Свідомо чи підсвідомо
вона вирішує протистояти або здатися, тобто чи дозволяти умовам себе визначати [3, 22].
Таким чином цінності мають властивість динамізму та ангажування [11, 48–5].

Великого значення В. Франкл надав остаточним цінностям, що зумовлюють процес
автотрансендентації, тобто скерування розвитку людини до реалізації об’єктивних, існуючих
поза простором «я» цінностей [11, 96–98].

В християнській традиції існування фундаментальних християнських цінностей,
передовсім любові до Бога та ближнього, надають найвищий сенс дочасному життю людини
та дозволяють сформувати зрілу духовність. Через зв'язок з Богом віруючий не втрачає з
очей сенсу своєї екзистенції, а моральна оцінка стає суттєвою складовою християнського
духовного життя людини, коли особа свідомо починає його формувати. Моральний вибір
здійснюється задля вищої мети, щоб реалізувати той сенс, до якого скерувала себе особа, або
ж задля дорогої людини, або ж задля Бога [3, ].

Завдяки остаточним цінностям можливо дотриматись властивої особистої свободи і
людської гідності, навіть в ситуаціях надзвичайного терпіння, почуття провини чи навіть
перед обличчям смерті [7, 65–68].  Оскільки повнота сенсу в житті може поєднуватися як з
успіхом,  так і з поразкою,  вміння добачити цінності в терпінні допомагає кращому
розумінню і збагаченню людської екзистенції, а також додає життєвих сил. Кожна ситуація
чи подія повинна мати окреслений сенс, котрий людині варто вміти побачити та прийняти [8,
15–18].

Висновок. Психологічна та духовна зрілість є передумовами реалізації християнських
цінностей. Духовний розвиток християнина базується на психологічній зрілості, оскільки не
можливо сформувати християнську ідентичність без особистісної ідентичності. Через
призму духовної сфери особа може знайти сенс свого життя з перспективи цілісності своєї
дійсності як особи. Система цінностей, котра викристалізовується в особі в процесі  її
розвитку виконує важливі функції, що мають вирішальний вплив на формування сумління та
здійснення моральної оцінки, на цілі і завдання, що реалізовуються людиною, на досвідчення
сенсу життя та вибір окресленого стилю життя.  Остаточні цінності зумовлюють процес
автотрансцендентації та  допомагають дотриматись властивої особистої свободи і людської
гідності, навіть в найскладніших життєвих ситуаціях.
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ДОВІРА ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ
ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ ТА ЄС

Зростання ролі та ваги транскордонних єврорегіонів у сучасній економіці, а також
збільшення наукового інтересу до вивчення проблематики їхнього формування та
функціонування, пов’язане, насамперед, з усебічною активізацією процесів транскордонного
співробітництва та посилення процесів європейської інтеграції.

Транскордонне співробітництво виступає важливою складовою частиною сучасної
концепції європейської інтеграції, його економічні, інституційні та міжнародні правові
засади найбільш вдалими й опрацьованими з теоретичної та практичної точки зору є в саме в
країнах ЄС. Тому міжнародний досвід ЄС має велике значення для інших держав, у тому
числі й для України.

Проблематика регіонального розвитку в Україні сьогодні дедалі частіше пов’язується
з активізацією транскордонного співробітництва. Переважна частина українських областей
межує з прикордонними регіонами інших держав, що робить транскордонну співпрацю
дієвим важелем регіонального розвитку нашої держави в умовах глобалізації. Насамперед, це
стосується тих адміністративно-територіальних одиниць, територія яких дотична до
зовнішнього кордону України з ЄС, оскільки в умовах євроінтеграції саме завдяки
транскордонному співробітництву в цих регіонах поліпшуються не тільки показники
зовнішньої торгівлі товарами і послугами, але й відбувається зростання обсягів залучення
іноземних інвестицій, а також адаптація європейського досвіду ведення бізнесу,
управлінських технологій, ділової етики, суспільної культури та стандартів формування
громадянського суспільства.

Для України дослідження проблематики розвитку транскордонних регіонів, сфор-
мованих за участю прикордонних територій держав-членів ЄС, зокрема, в частині активізації
зовнішньоекономічної діяльності, виступає важливим чинником адаптації передового
досвіду та сучасних механізмів міжнародної регіональної інтеграції.

Активізація зовнішньоекономічних зав’язків українських регіонів з регіонами-
партнерами з країн ЄС в контексті розвитку транскордонної співпраці має значні позитивні
наслідки як для вказаних регіонів,  так і для України загалом.  Проте,  поглиблення
зовнішньоекономічних зв’язків у межах транскордонних регіонів разом з новими
можливостями несе й нові ризики: збільшення асиметрії рівнів соціально-економічного
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розвитку суміжних  територій сусідніх країн через швидші темпи зростання у країнах-нових
членах Європейського Союзу, порівняно з Україною.

З метою використання потенціалу сусідства в межах транскордонних регіонів,
сформованих на кордоні України з ЄС, а також для нейтралізації можливого негативного
впливу існуючих відмінностей у рівні життя по обидва боки кордону, виникає необхідність
виявлення найбільш ефективних засобів вирішення проблем розвитку прикордонної та
транспортної інфраструктури; захисту спільних ділянок кордонів; спрощення процедур
перетину кордону; захисту від організованої злочинності та боротьби з нею; розвитку
економічних зв’язків і підвищення конкурентоспроможності території; охорони
навколишнього середовища та охорони здоров'я; розвитку культурних зв’язків з обох боків
кордону.

На сучасному етапі транскордонне співробітництво України та Європейського Союзу
набуває актуального й важливого значення, оскільки воно відіграє важливу роль у
розв’язанні проблем прикордонних територій, сприяє здійсненню господарської діяльності
та прискоренню суспільно-культурних змін, що є необхідною запорукою налагодження
добросусідських відносин.

Розбудова транскордонного співробітництва європейського рівня може допомогти
Україні презентувати свої європейські наміри, адже саме транскордонне співробітництво
є складовою регіональної політики Євросоюзу, норми і принципи якого є
загальноприйнятими в країнах Європейської Спільноти.

У розвитку сучасного транскордонного, єврорегіонального співробітництва основну
роль повинні відігравати регіональні органи самоврядування і територіальні громади
прикордонних адміністративно-територіальних одиниць цих країн.

Сучасний динамічний розвиток європейської інтеграції вже за умов розширеного на
схід Євросоюзу потребує виокремлення нових пріоритетів розвитку транскордонного
співробітництва України та сусідніх держав. Більше того, геополітичні зміни, що відбулися,
зокрема, в регіоні Центральної та Східної Європи внаслідок розширення ЄС на схід, також
вимагають формування міжрегіональних відносин за європейськими стандартами.

Геополітичний статус транскордонного співробітництва України з
центральноєвропейськими державами піднявся на якісно вищий щабель. Україна може більш
ефективно вирішувати проблеми зміцнення міжрегіональних відносин не лише з кожною із
центральноєвропейських держав або їх регіональними об’єднаннями (Вишеград,
Центральноєвропейська Ініціатива тощо), але і безпосередньо з Брюсселем та Страсбургом –
на рівні центральних загальноєвропейських інституцій. У свою чергу, Україна може
погоджувати і здійснювати спільні кроки в структурах ЄС з кожною державою -  західним
сусідом та на рівні співпраці прикордонних адміністративно-територіальних одиниць,
наприклад, для отримання фінансової допомоги з метою реалізації спільних транскордонних
проектів. Та, незважаючи на покращення фінансування з боку ЄС, проблеми прикордонної
співпраці залишилися незмінними, і їх можливо подолати лише із зміною державної
політики та управлінських стереотипів усіх партнерів.

Інтегрованість сусідніх країн до ЄС, НАТО та Шенгенського простору збільшує
відмінності української сторони порівняно зі станом в розширеному ЄС. Різниця між
західними областями України та суміжними з ними регіонами країн-сусідів за показниками
економічного та соціального розвитку, обсягу інвестувань та рівня прикордонної
інфраструктури невпинно зростає. Прийнятий в першому читанні Проект Закону про
внесення змін до Закону України „Про транскордонне співробітництво” [1] наразі не вирішує
проблем,пов’язаних із створенням ефективної системи транскордонного співробітництва в
нових умовах.

Зростаючі диспропорції та реальні можливості залучення коштів у регіональний
розвиток стимулюють пошук адекватних рішень. Тому, пріоритет має надаватися
„узгодженим діям”  місцевих громад по обидва боки кордону, що працюють на спільні цілі
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та інтереси, і ґрунтуватися на реальних можливостях кожної із сторін [2]. З такої точки зору,
пріоритетними слід вважати:

- узгоджений розвиток транскордонних мереж; систем запобігання надзвичайним
техногенно-екологічним ситуаціям;

- транскордонний туризм;
- науково-освітня та культурологічна діяльність.
Ознайомившись із теоретичними засадами, формами та нормативно-правовим

регулюванням  транскордонного співробітництва України та ЄС, можна зробити висновок,
що попри всі виклики і нерозв’язані проблеми, єврорегіони залишаються найкращою
„лабораторією” для опрацювання та випереджального запровадження нових механізмів
транскордонної співпраці з ЄС [3; 4].

Реалізація вищезазначеного дозволить належним чином врахувати тенденції,
притаманні транскордонному співробітництву Україна – ЄС, що надасть можливість і далі
брати активну участь у співпраці. В іншому випадку, Україна як учасник прикордонного
співробітництва опиниться в пасивній ролі та втратить значну частку позитивного
потенціалу цього процесу.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ІНСТИТУЦІЙНОЇ ДОВІРИ В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ
СОЦІАЛЬНОЇ ЗГУРТОВАНОСТІ СУСПІЛЬСТВА

Дослідження сучасних зарубіжних та вітчизняних вчених засвідчують прискорення
соціальних процесів за якими суспільство втрачає спроможність до розуміння того, що
відбувається і відповідно до побудови раціональної моделі поведінки. Утруднюється само
ідентифікація соціальних груп, диверсифікація та фрагментація їх групових інтересів [15].

Класична економічна наука не завжди може дати аргументовану відповідь на назрілі
питання.  Вона,  як стверджує Дж.  Ходжсон,  один із аргундаторів інституціалізму,  дедалі
більше стає інтелектуальною іграшкою в яку грають заради ідеї самої, а це задля практичних
результатів, необхідних для розуміння економічного світу [14]. Відповідь для розв'язання
проблем усталеності соціальних груп, стабілізації системи цілісних орієнтирів і життєвих
установок варто шукати у сфері зростання ролі державних інститутів. Одним із них є
інститут суспільної довіри.  Довіра є найважливішою складовою соціального капіталу,
зауважує В. Геєць [2]. Як один з носіїв соціального капіталу, згідно з Д. Коулманом, довіра є
довготривалим ресурсом економічного зростання [7].

Взаємна недовіра, як засвідчує новітня історія України призвела до соціально-
політичної кризи 2013-2014 років, коли влада виявилася паралізованою, нездатною
вирішувати суспільно-економічні проблеми. Після революції гідності рівень суспільної
довіри не зростає. Результати опитування проведені фондом "Демократичні ініціативи" імені
І. Кучера та Київським міжнародним інститутом соціології засвідчують зворотню тенденцію
– рівень довіри до владних інституцій різко впав.  Тільки за один рік,  з 2014 по 2015 років
баланс довіри до Верховної Ради скоротився з мінус 26% до мінус 74%; уряду з плюс 18% до
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мінус 67%, Президента від плюс 5% до мінус 40% відповідно.  Рівень довіри до політичних
партій у грудні 2015 року становить мінус 72%)  [4].

Падає рівень довіри і до органів місцевої влади (від плюс 10% у 2012 році до мінус 24%
у 2015 році). Зростає довіра суспільства до церкви (баланс довіри плюс 44%, і збройних сил
плюс 22%).  Під кінець 2015  року рівень недовіри до суддів становить мінус 72%,  а
прокуратури - мінус 66%, Конституційного суду мінус 58% [13].

Фактично всі інститути влади України за винятком церкви, волонтерів збройних сил
мають високий рівень недовіри. Це означає що вищеозначені інститути не можуть у повному
обсязі виконувати соціально-економічні функції.

 Рівень суспільної недовіри не є продуктом перехідної економіки чи сьогоднішнього
дня. Він має глибокі історичні корені. Його початки мали місце зразу після більшовицького
перевороту 1917 року, як засвідчують архівні дані, у 1922 році мінімальний оклад
партпрацівників центральної і місцевої влади, секретарів компартійних осередків на
підприємствах становить від 300 до 430 крб. в місяць. За роботу в позаурочний час і при
складі сім'ї більш 3-х чоловік, цей оклад подвоювався. На лікування таких категорій
працівників за кордон, у санаторіях виділялося до 300 крб. золотом. В той час як середня
зарплата працівників промисловості у 1922 році становила 10 крб. у місяць [10]. Однак у
тоталітарному режимі колишнього СРСР сама постановка питання про недовіру до
існуючого суспільного ладу трактувалося як найтяжкий кримінальний злочин. Радянська
держава адміністративного типу перебрала на себе весь процес розширеного відтворення.
Вона визначала обсяги і структуру матеріального виробництва, капітальних вкладень і
товарообігу, темпи розвитку народного господарства, організовували плановий розподіл
створеного національного продукту [8].

Довіра до існуючого режиму ґрунтується/ на елементарному фізіологічному страхові,
гарантованій можливості бути рівним у бідності. Така поведінка держави у продовж багатьох
років сформувала специфічну суспільну поведінку під назвою патерналізм як системи
відносин коли громадяни в обмін на лояльність до держави отримують певні соціально-
економічні блага. СРСР став типовим прикладом відносин патерналізму. Монопольно-
правляча партія КПРС "піклувалася про трудящих", та "виховувала трудящі маси". Сталін
офіційно звався "батьком народів" [1].

Для українців патерналізм і дальше залишається провідною цілісною орієнтацією.
Опитування проведене в рамках проекту "Європейське соціальне дослідження" засвідчило,
що в Україні є значна кількість громадян,  які виступають за активну роль держави і
надіються на це. Більше половини опитаних громадян (55%) вважає, що капіталізм має певні
проблеми, які мають вирішуватися державою. Третина вважає, що економіка має
розвиватися на основі державної власності. На думку 63,5% кореспондентів держава
обов'язково має забезпечувати людей роботою [3].

Ринкова економіка побудована на інших методологічних засадах:  приватній власності,
вільному переміщенню матеріальних, фінансових і трудових ресурсів, прояві індивідуалізму,
підприємницької діяльності і тому не може реалізувати патерналістські очікування багатьох
громадян. Однак це не заперечує посилення ролі держави у різних секторах суспільно-
економічного життя. Особливо актуальним це питання постає в умовах нестабільності і
військових дій на Сході України.

Підвищити рівень довіри до інститутів влади неможливо через прийняття відповідного
закону або постанови. Це є тривалий процес. Першими кроками мають стати реальні
результати боротьби з корупцією і підвищення рівня життя населення.

Найуразливіші верстви населення болісно спостерігають як за рахунок соціальної
підтримки бідних збільшуються доходи багатих,  в першу чергу державних службовців і
криміналітету. Щоби сформувати відносини довіри в системі державного управління
необхідно запровадити такі форми поведінки кожного суб'єкта, які би були стабільними і
довготривалими, і головне вони повинні стати обов'язковою нормою для всіх - підкреслює І.
Малий [9].
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Індикатором зростання довіри до власних інститутів стане успішність реформ та їх
сприйняти всіма учасниками суспільного процесу. Для цього потрібний постійний діалог і
залучення як недержавних організацій так і бізнес-асоціацій. Останні на думку В. Сіденка,
стануть провідниками перетворень [11]. У самому підприємницькому середовищі довіра
буде зберігатися тоді коли кожен підприємець зможе вільно відкрито вести свій бізнес.
Суттєве послаблення ресурсних обмежень для бізнесу,  значно посилить його свободу в
ухваленні рішень, і резонно зауважує О. Ярмоленко [16].

Вагомим чинником формування довіри в суспільстві повинна стати децентралізація.
Однак вона не має бути процесом декларативної

передачі повноважень на місця, а супроводжуватися відповідними ресурсами, в тому
числі податковими надходженнями. Децентралізація показала свою ефективність у багатьох
країнах центральної Європи, зокрема у Польщі. Тому Рада Європи активно підтримує
конституційні зміни щодо децентралізації [12].

Світовий досвід децентралізації влади дає змогу виокремити ті елементи які стануть
вагомим чинником формування суспільної довіри:

По-перше, зменшиться вплив центральних органів влади на організацію
господарського життя на місцях. Держава звільниться від невластивих їй контрольних
функцій за всім і всіма.

По-друге громадяни зможуть обирати ефективних керівників, а при потребі
оперативних їх змінювати. Місцева влада змушена буде діяти в інтересах громади. Діалог з
населення стане правилом, а не винятком. По-третє, розподіл громадських коштів буде
публічним. Напрями видатків будуть визначати самі громадяни.

По-четверте, децентралізація дозволить виявити нові ідеї, підходи до організації
громадського життя і ініціативних управлінців, які зможуть ці ідеї реалізувати.

Довіра до інститутів влади стане наріжним каменем будівництва суспільства
"соціальної згуртованості".  Суспільство в якому,  як зазначає А.  Колот закладено добробут
абсолютної діяльності громадян, гармонійно стабільні відносини, мілітаризація соціальної
ізоляції та соціальної дезінтеграції [6].

Однак при реалізації навіть короткострокових цілей, політика соціальної згуртованості
має ґрунтуватися на консенсусних началах, Я Жаліло [5].

Актуальність реалізації теорії соціальної згуртованості в Україні посилюється
військовими діями на Сході України, фінансово-політичною нестабільністю. Суспільно-
економічний розвиток в Україні на наш погляд має відбуватися із використанням
своєрідного логічного ланцюга: довіра - соціальна згуртованість - ефективне суспільство.
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Яремків Х., Львівський національний університет
імені Івана Франка

ІННОВАЦІЇ ЯК ФУНДАМЕНТ ДЛЯ УСПІШНОГО ВИВЧЕННЯ
АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Використання комп’ютерних програм у навчальному процесі дає змогу найбільш
повно реалізувати принцип особистісно-орієнтованого навчання. Індивідуалізація процесу
навчання здійснюється завдяки великому потенціалу комп’ютерних засобів щодо адаптації
до потреб кожного учня.  Стає можливо враховувати не лише вікові особливості та рівень
підготовленості учнів, але й індивідуальні психологічні характеристики кожного учня.

За допомогою сучасних комп’ютерних програм учні відчувають справжнє занурення
у живу мову, отримують безліч можливостей для вивчення та запам’ятовування нових слів та
мовних зворотів, а також для розвитку мовленнєвих навичок.

Нові технології навчання дають змогу інтенсифікувати освітній процес, підвищити
швидкість сприйняття, розуміння та глибину засвоєння великих обсягів знань. Їхнє
використання здатне суттєво поглибити зміст матеріалу, а застосування нетрадиційних
методик навчання може здійснити помітний вплив на формування практичних умінь та
навичок учнів під час засвоєння навчального матеріалу. [4.]

Завдання учителя – навчити учня орієнтуватися в інформаційному просторі,
відокремити корисну інформацію від інформаційного шуму, переробити масу різнорідної
інформації в доступній навчальний інформаційний продукт.

Комп’ютерні методи навчання не зможуть повністю перекреслити існуючи
традиційні, вони повинні з ними гармонічно поєднатися. Коректно, толерантно адаптовані та
дозовано залучені комп’ютерні технології до навчального процесу дозволять розвинути
неабиякий інтерес до вивчення не лише англійської мови, але й усіх навчальних дисциплін у
початковій школі. [3.]

Модернізація структури і змісту шкільної мовної освіти підвищує вимоги до
організації раннього навчання іноземної мови як до фундаменту шкільного курсу з цього
навчального предмета.

Під технологіями навчання іноземної мови в науковій літературі розуміють
«сукупність прийомів викладача і учнів, що забезпечує досягнення цілей навчання мови та
оволодіння мовою».

З урахуванням цих характеристик до сучасних технологій навчання іноземної мови у
спеціальній літературі зазвичай відносять: центроване на особистості учня навчання,
навчання у співпраці, проектні технології (метод проектів), застосування Мовного портфеля
учня, а також інформаційні технології.
Існує перелік психолого – дидактичних завдань початкової школи :

- формувати навчальну діяльність у дітей молодшого шкільного віку;

http://4esno.com.ua/
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- формувати молодшого учня як суб’єкта навчальної діяльності;
- сприяти соціалізації
- молодших школярів: створювати соціальні ситуації
- розвитку кожної дитини для її становлення як соціального індивіда (Л.С. Виготський,

В.В. Давидов, Д.Б. Ельконін, Л.Ф. Обухова, Ж. Піаже та ін.).
Досягнення цієї мети вимагає максимальної центрованості діяльності вчителя на

особистість дитини. Реалізація цього підходу, як доводить аналіз праць творців
гуманістичних педагогічних систем В.О.Сухомлинського,Ш.О. Амонашвілі, М. Монтессорі,
Р. Штайнера, С.Френе та інших, може бути успішною при дотриманні певних гуманістичних
правил педагогічної діяльності вчителя  іноземної мови в початковій школі.

Правило 1
Зберігати самоцінність дитинства, самоцінність кожного періоду дитячого життя.

Створювати й утверджувати на уроках іноземної мови в початковій школі атмосферу
дитинства – найважливіший чинник природного й гармонійного розвитку дитини: фізичного,
інтелектуального, духовного.

Правило 2.
Враховувати неповторну індивідуальність дитячої особистості. Пам’ятати: “All

children need to feel treated and cared about аs individuals rather than as a group
to be controlled”.
Зважати на особливості модальності дитини, тобто на спосіб сприйняття

навколишнього (слуховий, зоровий, кінетичний), на рівень її домагань (challenge),
сформованість мотиваційної сфери. Орієнтуватись у навчанні на зону найближчого розвитку
дитини (в термінології Л.С. Виготського). [6.]

Правило 3.
Вчити й виховувати дітей, виходячи із сильних,найкращих якостей і виявів їхнього

характеру, особливостей мислення, емоційновольової сфери. Не фіксувати помилки і
слабкість учня (“Never say to a student he is wrong. Do not

fuss about students’ mistakes: let them speak on”. [5]
Вірити в обдарованість кожної дитини. Створювати умови для розкриття творчого

потенціалу її особистості, для формування у дитини позитивної самооцінки (Я–концепції,
або selfconcept, в термінах Р. Бернса і культивування у неї цінності іншої людини. [1.]

За функціональним призначенням комп’ютерні програми поділяють на:
1) навчальні;
2) ігрові;
3) інформаційні;
4) контрольні;
5) комбіновані. [2.]
Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному

процесі сприяє підвищенню його ефективності, всебічному і гармонійному розвитку
особистості учнів,  розкриттю їх талантів,  суттєво впливає на зміст,  форми,  методи і засоби
навчання. Вдало підібрані комп’ютерні програми забезпечують розвиток творчих здібностей,
стимулюють пізнавальну активність, емоційну сферу та інтелектуальні почуття школярів.
При цьому підвищується працездатність учнів, зацікавленість їх різними видами діяльності,
поліпшується просторова уява, пам’ять, логічне мислення, розширюється їх світогляд. Тому
комп’ютер має великі можливості вдосконалення навчально-виховного процесу.

Використання інформаційно-комунікаційних технологій у початковій школі дозволяє
отримати навички ХХІ століття.

1. Бернс Р. Развитие Я"концепции и воспитание. – М.: Прогресс, 1986. – С.66.
2. Конышева А.В. Современные методы обучения английскому языку / А.В. Конышева. – 3-е изд. – Мн.:

Тетра Системс, 2005. – С. 36-50.
3. Кравченко О. Традиційні та комп’ютерні технології : сучасний синтез/ О.Кравченко// Відкритий урок.

– 2012. - № 7-8. – С.8-9.
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4. Федченко Л. Упровадження ІКТ у навчально – виховний процес / Л.Федченко // Управління освітою. –
2013. - № 19 (319). – Вкладка «Методист Best» . – С. 11 -14.

5. Шаховский В.И.Гуманистическая методология обучения иностранным языкам в Англии//Иностр.
языки в школе.– 1995. – No1. – С.56.

6. Read C. Towards whole learning// Special ALL"IATEFL SIGs Newsteller, Spring 2003. – P. 49.

Яцура В.В., Бевз Р., Львівський національний
університет імені Івана Франка

ФУНКЦІЯ БАЧЕННЯ У СТРАТЕГІЧНОМУ УПРАВЛІННІ В УМОВАХ
НЕПЕРЕДБАЧУВАНОСТІ І ШВИДКИХ ЗМІН ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Довгострокове виживання і розвиток будь яких організацій належать до компетенції
стратегічного управління. Проте, їх сталий розвиток в умовах швидких і непередбачуваних
змін стають все більшою рідкістю в умовах переходу до постіндустріального суспільства.
Домінантні концепції старої парадигми управління, які базувались на стабільності розвитку,
перестали відповідати новим умовам ділового середовища.

Зміни і кризи стали нормою життя багатьох ділових організацій. Сучасні лідери
визнають невідворотність змін і криз, бачачи в них джерело енергії і самооновлення. Вони
виробляють у собі навики кризового управління, які допомагають організаціям перебороти
будь-який шторм і покращити результати своєї діяльності. Безперервна динаміка
навколишнього середовища змінила ментальність лідерів, їх спосіб осмислення, сприйняття і
розуміння світу. Лідери навчились ініціювати зміни всередині організації, щоб розвивати
персонал і рухатись вперед.

 Ефективні лідери зрозуміли, що в сучасних умовах зберегти стабільність – це міф. В
рамках нової парадигми, яка узгоджується з теорією хаосу вважається, що ми живемо у світі
випадковостей і невизначеностей, і навіть незначні, на перший погляд, події можуть
викликати для організації суттєві наслідки. Опора на жорсткість і контроль влади
виявляються менш ефективними, ніж мотивація і мораль. Тому успішні лідери зацікавлені
мотивувати робітників повністю реалізувати свій потенціал, створюючи атмосферу поваги і
забезпечуючи умови професійного розвитку співробітників.

Передача владних повноважень супроводжується зміною методів роботи, де
співробітництво переважає над конкуренцією і конфліктами. Багато компаній базують свою
діяльність на концепції менеджменту знань, яка формує культуру інформаційного обміну на
основі співробітництва. Нові форми глобального бізнесу сприяють виникненню сітки
незалежних компаній, які поділяють фінансові ризики, ведуть інформаціно-технологічний
обмін і надають доступ на свої ринки.

Одна із причин зміни парадигми управління пов’язана з тим, що основними
цінностями сучасної економіки є інформація, а не тільки фізичні активи, тобто земля, будівлі
і виробниче обладнання. Наприклад, п’ятдесят років тому фізичні активи становили 73% всіх
активів не фінансових корпорацій США.  В даний час їх частка займає до 53% [1,  с.  24].  Це
свідчить, що головним фактором виробництва все більше стають знання, які посилюють в
компаніях владу співробітників. Освітній і професійний рівень робітників у розвинутих
країнах значно підвищився. Успіх компаній залежить від інтелектуального рівня персоналу,
який шукає можливості для навчання і росту.

В умовах швидких і непередбачуваних змін змінились співвідношення статичних і
динамічних складників менеджменту. Підприємницькі нововведення в нових умовах стали
ядром менеджменту. Основне завдання менеджменту полягає в тому, щоб зробити знання,
одержані робітником чи інженером, продуктивними. Головним ресурсом розвинутої
економіки є навчання. Продуктивність робітників, які володіють знаннями, вимірюється в
першу чергу, якістю їх роботи. Стратегічне управління в сучасних умовах є не тільки одним
із засобів створення матеріальних цінностей, а й способом мобілізації культурної спадщини
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кожного народу, творенням нової культури, системи цінностей і переконань, які
забезпечують успіх суспільству.

Сучасний стратегічний менеджмент характеризується зміною змісту планування,
всебічним дослідженням чинників успішної діяльності фірм, орієнтацією управління
залежно від результатів, розробкою ефективних технологій ухвалення рішень, активною
участю працівників в управлінні. Зовнішні потрясіння і глобальні зміни ситуацій,
енергетичні кризи, парниковий ефект, відміна державного регулювання у багатьох галузях
економіки, бурхливий і швидкий технічний прогрес, зростаюча глобальна конкуренція
змінили підходи  і технологію стратегічного планування і управління. Нові “правила гри”
грунтуються на систематичному підходи до аналізу ситуацій і зовнішнього середовища, до
оцінки сильних і слабких сторін організації і визначення її потенційних можливостей
забезпечення конкурентних переваг. Процес стратегічного менеджменту охоплює три
основні види діяльності,  такі як планування, реалізацію та оцінку результатів [2, с. 307-317].

Однак, в умовах невизначеності швидких змін зросли вимоги до якості інформації,
яка має сенсові навантаження. Неякісна інформація не дає можливості менеджерам
достатньо точно оцінити ймовірність отриманого результату. Вибір оптимального варіанту
рішення обмежений обсягом отриманої інформації. Цінність інформації визначається її
достовірністю, своєчасністю, повнотою і доречністю. Всі зазначені характеристики дуже
важливі для ухвалення обґрунтованого, оптимістичного рішення.  Навіть найкращі стратегії
будуть невдалими, якщо при розробці не будуть належним чином оцінені.

Концепція стратегічного управління розпочинається з визначення мети як
відповідного пункту стратегічних дій. Довгострокове керування організацією визначає
розробку цілей організації,  стратегії, врахування найістотніших зовнішніх і внутрішніх
умов, а також розробку на їх основі відповідних планів. В сучасних умовах необхідно більш
чітко і якісно формулювати стратегічне спрямування організації на основі “бачення”, “місії”
організації, що розвиває стратегічне мислення. Очевидно, вже на рівні якісної мети-місії,
задля якої існує організація, необхідно забезпечувати розвиток “раціоналізації суспільної
вигоди” і забезпечувати інтереси всіх суб’єктів господарювання.

Управлінська цінність формулювання місії полягає у визначенні довгострокової
орієнтації підприємства на основі узгодження дій з реалізації “бачення” його розвитку.
Конференція ООН по клімату, яка відбулася 12 грудня 2015 року а Парижі, ухвалила
рішення обмежити глобальне потепління на Планеті Земля на 2о С до 2100 року.
Обґрунтування такого обмеження викладено на 42 сторінках машинописного тексту.
Рішення підтримали делегації 195 країн. За рахунками вчених, якщо середня температура на
Землі підвищиться на 2о С, то настане “точка неповернення”, тобто почнуться незворотні
зміни клімату. Це означає, що постраждають 500 млн. жителів Планети. Якщо температура
підвищиться на 3о С, то постраждає 3 млрд. людей.

Конференція ООН пропонує щонайменше у два рази скоротити всі викиди
парникових газів до 2050  р.,  а в другій половині ХХІ століття досягнути показника
вуглецевої нейтральності, після якого відбудеться досягнення нульового сальдо сумарних
викидів парникових газів.

Нова світова кліматична угода зобов’язує країни відмовлятися від вугілля та іншого
викопного палива і переходити повністю на відновлювальні джерела енергії вже до 2050
року [3, с. 2].

Отже, зазначена Угода формує бачення розвитку всього людства в ХХІ столітті.
Конференція визначила соціальні пріоритети людства, виходячи із забруднення природних
умов навколишнього середовища. Спостереження за природними явищами та їх аналіз дає
можливості максимально повторити біологічний рух у природі. Аналіз визначив алгоритми
аналогового мислення  і оформлення їх у практичні рекомендації, які забезпечують розвиток
природи як єдину цілісність з людиною. Планетарне бачення навчає людей жити у гармонії з
ритмом дихання природи, жити з нею у злагоді, активно будувати свою реальність,
досягаючи успіху.
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В сучасній управлінській практиці категорія “бачення” чітко не визначена.
Проф. З. Є. Шершньова зазначає, що “бачення – погляд вищого керівництва підприємства на
те, якою може чи має бути організація (підприємство) за найсприятливішого збігу обставин”
[4, с. 211]. Якщо ж керівники не мають чіткого бачення, що організація  збирається робити і
чим стати, то їхні дії будуть блокувати шляхи розвитку.

Дж. Кехо уявляє бачення як “візуалізацію”, як “подання в думці, програвання бачення
себе в ситуації, яка ще не відбулась.  Людина уявляє себе такою, що робить, або має те, до
чого прагне, і отримує бажане” [5]. Р. Салмон, менеджер і дослідник-аналітик, відзначає, що
бачення майбутнього окреслює мету, обґрунтовуючи загальні цілі існування, напрямки
розвитку, завдання і місію компанії, віддаючи належне базовим цінностям, враховуючи
аспект оточення та людський фактор і не повинно змінюватись під дією поточного моменту
[6, с. 288]. При цьому автор вказує, що бачення повинно бути якомога чіткішим: ясне
розуміння співробітниками цілей і цінностей компанії легко перетворюється у бачення, яке
однаково сприймається всіма членами колективу. Пітер Сензок продовжує цю думку, що
бачення має бути всезагальним, тобто люди бачать всі речі в однаковому світі і знають одну
“правду”. “Розділене бачення” тісно пов’язує людей узами спільних бажань і устремлінь.
Проте, “розділене бачення” необхідно постійно коригувати, щоб враховувати всі зміни і нові
реалії навколишнього світу, в яких існує організація.

Таким чином, Р. Салмон не тільки з’єднує в єдине ціле мету, місію, напрямки
розвитку, базові цінності організації у баченні майбутнього. Воно повинно враховувати всі
зміни, які відбуваються в економіці, соціальній, політичній, культурній сферах.

Існує ще більш розгорнута характеристика бачення майбутнього. Фількейнштейн С.,
Харві Ч., Лотон Т. уявляють бачення у вигляді колеса, яке складається з чотирьох сегментів:

- внутрішньої організації об’єкта (структура, система, процеси);
- культури (цінності, стилі управління, відносини між працівниками);
- взаємовідносини між зацікавленими групами (регуляторами, постачальниками,

конкурентами);
- ринку (споживачів, місця розташування виробленої продукції).
Автори наголошують, що бачення має бути динамічним як існуюча реальність, чітким

і всеохоплюючим, оскільки вказує на те, що організація рухається весь час вперед для
задоволення своїх споживачів, розширюючи спектр надаваних послуг. При цьому,
визначаються основні принципи побудови бачення: свобода, унікальність, незалежність,
потужність, темпераментність, що дозволяє індивідуалізувати його серед інших в зазначеній
сфері діяльності.

Основою формування бачення майбутнього є ключова ідея стратегічної
орієнтованості організації. Вона виступає як бажаний образ організації, комплексне
осмислення подій і стратегічної ситуації в майбутньому. [7, с. 336]. Однак, слід відзначити,
що бачення може стати прообразом реальності за умови моніторингу майбутнього у трьох
базових сферах: технологічних змін, соціальних і ринкових відносин. Дослідження в кожній
з них забезпечує інформаційну підтримку системи управління на кожному етапі
стратегічного планування. Нарешті, науково обґрунтоване бачення на основі усереднення
індивідуальних ідеалів працівників стає підґрунтям та базою створення еталону цінностей
організації майбутнього.

На основі зазначеного підходу профільний комітет Верховної Ради України пропонує
розробити до 2020 року “Концепцію бачення низьковуглецевого розвитку української
економіки на основі новітніх світових стандартів та створенні виробництв на енергоощадних
технологіях, розвитку відтворювальної енергетики за рахунок іноземних інвестицій”.
Очевидним є те, що досягнення сталого економічного зростання та низько вуглецевого
розвитку вимагає економічної диверсифікації. Заходи щодо низько вуглецевого розвитку, за
розрахунками директора компанії DIW-Econ (Німеччина) Ларса Хендріка за рахунок
програми іноземного інвестування і економічної модернізації, дозволять до 2050 року
забезпечити зростання ВВП країни на 36% [8]
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Таким чином, в умовах нової управлінської парадигми бачення залучено у
безперервний процес, в рамках якого кожна організація старається зорієнтуватися у нових
реаліях на всіх етапах стратегічного управління. Цей процес може бути найуспішнішим
тільки тоді, коли існує організована системи отримання знання.

Варто зазначити, що управлінська категорія бачення розвивається, структурується її
чіткість, зміст і значення. Словник української мови розглядає бачення у різних аспектах. Це
дія за значенням бачити, добре розуміти, усвідомлювати. Іван Франко вчив, що від
письменників треба вчитись не лише писати, але головна річ – бачити! Словник дає
тлумачення як добре розуміти, усвідомлювати. Звідси можемо зробити висновок, що бачення
–  це художній метод відчування,  відтворення явищ дійсності,  що базується на теорії
відображення. [9, с. 114-115]
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