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Жигайло Н.І., Львівський національний
університет імені Івана Франка

ДІЯЛЬНІСТЬ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ:
ЛЬВІВСЬКОГО ОБЛАСНОГО ВІДДІЛЕННЯ

ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
«ТОВАРИСТВО ПСИХОЛОГІВ УКРАЇНИ» ТА

УКРАЇНСЬКОЇ АСОЦІАЦІЇ ВИКЛАДАЧІВ-КАТОЛИКІВ

Актуальність теми. Роль громадських організацій у житті суспільства є надзвичайно
важливою. Громадська організація – це спільнота, яка створена самими громадянами з метою
просування та захисту їхніх спільних колективних інтересів. Громадські організації
називають недержавними, неурядовими організаціями. Іншими словами, громадська
організація – це незалежне об'єднання громадян, як може допомагати громаді краще
організовувати, об’єднувати, духовно-культурно збагачуватись тощо. В Україні, як і кожній
державі світу, діє велика кількість різних видів громадських організацій. Це професійні
спілки, жіночі, молодіжні, ветеранські, дитячі організації, наукові, технічні, культурно-
просвітницькі, фізкультурно-спортивні та інші добровільні об'єднання громадян, творчі
спілки,  земляцтва,  фонди,  асоціації тощо.  Вони можуть мати різні назви:  організація,
об'єднання, спілка, товариство, клуб, гурток, рада, фонд, асоціація тощо. Спільними їх
ознаками є добровільність об'єднання, наявність певної організаційної структури і діяльність
на засадах самоврядування.

Аналіз останніх досліджень. До таких організацій належать Львівське обласне
відділення Всеукраїнської громадської організації «Товариство психологів України» та
Українська асоціація викладачів-католиків.

З ініціативи голови молодіжної комісії УГКЦ, з благословення Його Блаженства
Любомира Гузара та Високопреосвященнішого Архиєпископа і Митрополита Львівського
Владики Ігоря Возьняка була створена добровільна, демократична, незалежна громадська
організація - Українська Асоціація викладачів-католиків. Засновниками її стали: Комісія у
справах молоді УГКЦ (з одного боку) і викладачі вищих навчальних закладів (з другого).

Водночас, у Києві на  Конгресі психологів України було обрано склад Президії
Всеукраїнської громадської організації «Товариство психологів України» та утворено
Львівське обласне відділення Всеукраїнської громадської організації «Товариство психологів
України».

19 квітня 2010 року стало днем заснування двох громадських організацій, головою
яких обрали доктора психологічних наук, професора Львівського національного
університету імені Івана Франка Наталію Жигайло.

Метою діяльності громадських організацій є духовне становлення особистості в
юнацькому віці під час навчання у закладах вищої освіти; утвердження ідей гуманізму та
патріотизму; звернення до загальнолюдських і національних цінностей тощо.

У день свого 10-річчя основу, «цвіт» (за словами Владики Йосифа Миляна)
громадських організації становлять викладачі ЗВО Львова, Львівщини та України: Ірина
Кожушко-Лозинська, Галина Закалик, Стефанія Макаренко, Маріанна Кохан, Наталія
Данилевич, Наталія Мрака, Оксана Борисенко, Оксана Войцеховська, Роксолана Карпінська,
Оксана Стельмах,  Ірина Зошій,  Надія Терлецька,  Анна Куса,  Наталія Снігур,  Ірина
Сновидович, Оксана Германович, Наталія Шувар, Ірина Гузенко, Галина Легендзевич, які
своєю великою подвижницькою працею, сповненою доброчесними ділами, просвітницькою
діяльністю, працьовитістю і відкритістю, відповідальністю і жертовністю, простотою і
вишуканістю, інтелегентністю і науковістю вносять великий вклад у творення красивої і
духовної України.
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Установчі збори, Благословення та виїзне засідання Української Асоціації
викладачів-католиків

Завдяки діяльності Львівського обласного відділення Всеукраїнської громадської
організації «Товариство психологів України» та Української Асоціації викладачів-католиків,
сприяння керівництва Львівського національного університету імені Івана Франка та доброї
волі численної кількості колег, студентів, аспірантів нами проведено понад 20 Регіональних,
Всеукраїнських та Міжнародних науково-практичних конференцій, низку круглих столів,
майстер-класів, публічних лекцій, тренінгів, творчих вечорів тощо.

Виклад основного матеріалу. Організація будь-якого науково-комунікативного
заходу розпочинається із визначення мети його проведення. Метою наукової конференції є
обговорення, апробація, обмін думками щодо розв’язання окресленої наукової проблеми.
Конференція – це форма організації наукової діяльності, при якій дослідники представляють
і обговорюють результати своїх наукових досліджень. Зазвичай заздалегідь повідомляється
про тему, час і місце проведення конференції. Згодом починається збір тез і доповідей,
формування програми та збірника матеріалів конференції.

Найвагоміші із низки конференцій, координатором яких була Наталія Жигайло -
доктор психологічних наук,  професор,  професор кафедри теорії та історії політичної науки
Львівського національного університету імені Івана Франка та відповідальним за випуск
матеріалів конференції Юрій Максимець - кандидат економічних наук, доцент, доцент
кафедри економіки підприємства Львівського національного університету імені Івана Франка

Круглий стіл на тему “Духовно-культурні цінності студентської молоді —
відродження та утвердження” за участю отця-настоятеля храму Пресвятої Трійці Степана
Кащука та Народного артиста України Богдана Козака відбувся 19 квітня 2007 року.

Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна парадигма управління і
Острозька Біблія» за участі перекладача Острозької Біблії із церковнослов’янської мови на
українську, доктора богослов’я, завідувача кафедри Богослов’я Національного університету
«Острозька академія», архимандрита, отця-професора Рафаїла Турконяка проходила
19 квітня 2009 року. Задум проведення конференції і особливо її тема не випадково
зацікавила широке коло вчених, бо присвячена провідній ідеї управління, яка бере свої
витоки із Книги Буття —  Святого Письма,  яка основується на Законах Божих,  яка веде до
мети. Рафаїл Турконяк як Пророк Правди Божої є яскравим прикладом морального і
духовного росту для молодого покоління. Величній книзі - Острозькій Біблії - віддано отцем-
професором понад 30 років невтомної, наполегливої, безперервної праці.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B7%D0%B0
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3 грудня 2010 року у Львівському національному університеті імені Івана Франка
проходила Міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих
науковців ”Віра і розум”,  головними напрямками роботи якої були питання віри і розуму в
житті сучасного суспільства; духовне становлення особистості в умовах ринкових відносин;
світоглядні цінності у парадигмі сучасного управління; релігія і мораль у функціонуванні
правової держави;  людина в добу сучасної техногенної цивілізації,  глобалізації та
євроінтеґраційних процесів тощо.

11 грудня 2010 року в місті Києві відбувся ІІ етап Всеукраїнської науково-практичної
конференції студентів та молодих вчених «Віра і розум». Благословив цей захід і
безпосередньо взяв участь Глава УГКЦ Блаженніший Любомир Гузар, а також
Преосвященний Владика Йосиф Мілян, єпископ-помічник Київської Архиєпархії УГКЦ.

Міжнародна науково-практична конференція «Наука і духовність в системі сучасного
управління» з благословення Архиєпископа і Митрополита УГКЦ Владики Ігоря Возьняка
відбулася 19 квітня 2012 року. Напрямами роботи конференції були: сучасний суспільний
поступ і управління: ціннісні орієнтири; управління процесами духовного становлення
особистості; світоглядні цінності у парадигмі сучасного управління; Папська Енцикліка
Євангелія життя та інші християнські вчення в контексті проблем сьогодення; розвиток
науки і духовності в добу глобалізації та техногенної цивілізації.

Академічне відзначення ювілею наукової діяльності Почесного члена Асоціації,
засновника та багаторічного завідувача кафедри соціології, професора Андрія Хоронжого
відбулося 5 березня 2013 року. На конференції розглядалися питання: теоретико-
методологічні та організаційні основи культури управління; організаційна та ділова культура
у контексті розвитку суспільства; економічні аспекти культури управління;
соціопсихологічні чинники управлінської культури тощо.

20 жовтня 2014 року відбулася Науково-практичної конференції «Організація
управління: витоки, реалії та перспективи розвитку», присвячена 50-річчю наукової
діяльності багаторічного завідувача кафедри менеджменту, професора Володимира Яцури.
Основними напрямки роботи конференції були: виникнення, становлення та розвиток
управління як людської діяльності; стратегічні зміни в організації управління; культура
управління в системі розвитку економіки України; інноваційні підходи до формування
управлінських кадрів; професійне та духовне становлення особистості управлінця.

2015 року ми розпочали цикл конференцій, які називаю: “Ректорський проект”. Так,
запропонувавши назву: “Психологічні аспекти духовності”, Ректор Володимир Мельник
додав: “Філософсько-психологічні аспекти духовності”.

Тож 19 квітня 2015 року відбулася І Всеукраїнська науково-практична конференція:
«Філософсько-психологічні аспекти духовності: соціально-економічні трансформації та
відродження національної гідності». Напрями роботи конференції були: філософія Революції
Гідності та Євромайдан; розбудова державницької нації у працях Андрея Шептицького;
філософсько-правові основи духовності; психологія духовної особистості: географічний
контекст; філософські аспекти культури управління; міжкультурна комунікація в умовах
євроінтеграції; економічні проблеми зміцнення української державності.

Всеукраїнська науково-практична конференція: «Безпека українського народу в
ХХІ столітті: проблеми, витоки, рішення» проходила  27 листопада 2015 року, де
розглядалися питання: місце України в глобалізаційних процесах розвитку світової
економіки; управління безпекою життєдіяльності людини; духовність як основа
державотворення і зміцнення економіки; банки України як рушії розвитку реальної
економіки держави; місце самоврядування в системі адміністративно-територіальної
реформи в Україні; конституційні засади реформування Української держави

19 лютого 2016 року відбулася ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція:
«Філософсько-психологічні аспекти духовності: довіра як основа змін в економіці та
суспільстві», присвячена пам’яті Героїв Небесної сотні. Напрями роботи конференції:
філософія подвигу Героїв Небесної сотні; пам’ять як філософська категорія і національна
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гідність; довіра як основа державотворення і зміцнення економіки; психологічні аспекти
духовних цінностей у системі управління; інституційні важелі відновлення довіри до
фінансової системи України; соціальна відповідальність фінансових інституцій.

ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Філософсько-психологічні аспекти
духовності в економіці та управлінні» відбулася 19 квітня 2017 року. Напрями роботи
конференції: духовний аспект управління сучасною наукою; психологія бізнесу як
престижний напрям у психологічній науці;  духовність та її прояв у кризових ситуаціях
життєдіяльності; інноваційні методи та технології в освіті; крос-культурні комунікації,
спільні освітні проекти та програми; міждисциплінарні та міжгалузеві проблеми
психологічної теорії та практики.

Міжнародна науково-практична конференція: «Психологія бізнесу та управління:
виклики сьогодення» проходила у Львівському університеті 16 березня 2018 року.  Напрями
роботи конференції: постіндустріальні виклики сучасної економіки; організаційний
розвиток: стратегії, комунікації, проекти; психологічні інструменти в менеджменті;
соціально-психологічні підходи до ведення бізнесу; сучасні технології управління
людськими ресурсами. До конференції долучилися експерти з 10 країн — України, Австрії,
Німеччини, Литви, Польщі, Фінляндії, Грузії, Йорданії, Таджикістану, Канади та науковці
20 університетів. Генеральним партнером конференції від бізнесу була корпорація SoftServe.

IV Міжнародна науково-практична конференція «Філософсько-психологічні аспекти
лідерства в бізнесі, освіті та державі»  відбулася 15 березня 2019 року. Напрями роботи
конференції: духовний інтелект та цінності лідера в суспільстві; сучасні виклики психології
бізнесу, лідерства та комунікацій; інноваційний менеджмент бізнес-проектів; психологічні
техніки для бізнесу, лідерства та комунікацій; міждисциплінарні та міжгалузеві проблеми
психологічної теорії та практики.

За час праці у  Львівському національному університеті імені Івана Франка розробила
та апробувала навчальні дисципліни: „Психологія”, ”Психодіагностика”, „Соціологія”,
”Соціальна діагностика”, ”Соціальна педагогіка”, „Соціальне тестування”, „Менеджмент”,
„Економічна психологія”, „Теорія управління”, „Комунікативний менеджмент”, ”Педагогіка
та психологія вищої школи”, ”Психологія керівника”, ”Психологія змін та інновацій»,
”Психологія бізнесу та управління». Видала  понад  270 наукових та навчально-методичних
праць, серед яких навчальні посібники з грифом МОН України: ”Соціальна педагогіка”
(2007р.), ”Соціально-економічна діагностика” (2008р.), ”Соціологія і психологія” (2009р.),
”Психологія керівника” (2011р.), ”Комунікативний менеджмент” (2012р.), ”Психологія”
(2013р.), ”Психологія особистості” (2013р.), ”Педагогіка та психологія вищої школи”
(2014р.), ”Психологія змін та інновацій» (2017р.), ”Психологія бізнесу та управління»
(2018р.), низка наукових монографій, статей у фахових виданнях України та в
наукометричних базах Scopus і Web of Science, чисельна кількість виступів та тез
конференцій тощо.

Семеро науковців під моїм керівництвом захистили кандидатські дисертації:
Наталія Мрака «Психологічні особливості формування літературної творчої уяви
студентської молоді» (2011р.), Надія Терлецька «Рання патопсихологічна діагностика
невротичних розладів у хворих соматичних стаціонарів» (2012р.), Оксана Борисенко
«Психолого-педагогічні засади емпатійно-особистісного ставлення батьків до дітей з
аутизмом» (2013р.), Вікторія Марко «Духовне виховання дітей молодшого шкільного віку в
недільних школах» (2013р.), Оксана Стельмах «Психологічні умови формування професійної
Я-концепції майбутніх рятівників» (2016р.), Анна Куса «Психологічні особливості
формування творчої уяви майбутніх дизайнерів» (2017р.),  Ірина Зошій «Психолого-
педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх юристів» (2018р.).
Була рецензентом та опонентом низки кандидатських та докторських дисертацій.

У Львівському національному університеті імені Івана Франка започаткувала
магістерську освітню програму «Психологія бізнесу та управління». Даний проект -
унікальна можливість здобути одразу дві кваліфікації «Магістр з менеджменту. Бізнес-
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психолог. Вступниками можуть бути бакалаври, спеціалісти та магістри економічних
спеціальностей, а також інших спеціальностей: психологія, соціологія, менеджмент тощо.
З метою популяризації освітньої програми «Психологія бізнесу та управління» працює
науково-практичний семінар  «Психологічна майстерня менеджменту» (керівник проекту:
доктор психол. наук, професор Наталія Жигайло, співорганізатори: доцент Маріанна Кохан,
доцент Наталія Данилевич). На даному проекті проведено чимало заходів: майстер-клас
«Психологія тривоги» від Марії Стасюк - психолога, сертифікованого гештальт-терапевта і
супервізора ВСППГП «Український гештальт інститут»; «Системний коучинг як інструмент
особистісного розвитку» від Галини Карпук — відомої психолога, коуча; психологічний
тренінг «Гроші і відносини з ними» від Римми Грищук, яка є організаційний консультант,
системний консультант, бізнес-тренер, власник «Центру бізнес-освіти і консалтингу»,
кандидат економічних наук, практикуючий психолог, автор та ведуча програм та семінарів з
лідерства, управління, особистісного росту; гостьова лекція на тему «HR-менеджер як
професія» від Людмили Левицької — начальника відділу навчання, стажування та практики
управління персоналом Львівської міської ради; семінар-тренінг Екгарда Керайна «Успіх
можна спланувати», який став добрим уроком для студентів, викладачів та усіх зацікавлених
осіб; Сандра Веласкес, сертифікований системний бізнес-коуч, консультант, викладач
факультету психології Вебстерського університету у Відні поділилася принципами
«Запобігання професійному вигоранню», тренінг Сальваторе Джакомуцці, доктора
психології, бізнес-консультанта, професора Приватного університету Зигмунда Фройда
(Австрія, Італія) «Психологічний метод ухвалення управлінських рішень» тощо.

Помітна співпраця громадських організацій із комітетом "Освітньої та кадрової
політики" Львівської Торгово-промислової палати,  Радою підприємців при КМУ,
регіональною радою підприємців у Львівській області, ГО Будіндустрія, Західноукраїнським
центром коучінгу та розвитку особистості, Відділом розвитку та співпраці з бізнесом,
Міжнародним клубом успішних жінок «Жінки України» тощо. Це добра стартова площадка
для проходження практики студентами, стажування та подальшого працевлаштування
випускників.

Висновок. Ми утворилися - щоб творити Україну! Нам дана свобода омріяна, жадана,
виборена не одним поколінням наших предків. Маємо нею скористатися, аби писати свою
історію,  щоб і наші діти знали своїх героїв,  щоб кожен сказав з гордістю –  це МОЯ
УКРАЇНА. Не питай – що дала тобі держава, а спитай у себе – що для держави зробив ТИ.
Обов’язком кожного має бути натхнення і наснага, мета і знання, досвід і сила, мужність,
відданість та відповідальність. У здоровому і сильному духом суспільстві зросте нове
покоління – гідне самоповаги, національно і духовно свідоме, віддане своєму народові та
Україні.

Salvatore Giacomuzzi, V. G. Korolenko-University
(Poltava, Ukraine) /Vienna/Centro AURA Italy

DIALOG PHILOSOPHY AND ASPECTS OF COMMUNICATIONS1

Abstract
For Martin Buber, the "in-between" was the dialogical center. The „I-You“ relationship

includes both the rational and the emotional. This opens up the dimensions of I and you, like
concentric circles. The question of the philosophical consequence, for example, of what happens
with waves and particles from a dialogical physics, almost imposes itself in a holistic view of
things. Can „I and you“ be regarded as holistic figures? Are microcosm and macrocosm each in

1 The article represents a modification of my publication Giacomuzzi (2016). Philosophy of dialogue and physics - only a
complementary pair? In: Encountering Buber - Interdisciplinary Approach to Martin Buber's Dialogue Philosophy Edited by:
Krobath, Shakir, Stöger. Arco Wissenschaft, Volume 28, Paperback, ca.400 pages ISBN 978--3-938375-67-9.
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dialogue? Are they - in themselves - dialogical? The following article tries to build a bridge
between the philosophical consequence of Martin Buber's thought building and a dialogical view in
organizations from the approaches of modern science.

Introduction
Martin Buber (he grew up in Lviv with his grandparents and attended the German

Gymnasium there), the great philosopher of the 20th century, created the basic words "Me-You"
(for the successful dialogue) and "I-It" (for the ways of alienation) and the opposites "Begegnung"
(encounter) and "Vergegnung" (he uses the word creation to characterize the failure of dialogue).

Buber addresses the basic words "I-Du" and "I-It", opening doors for the human and social
sciences, in order to reflect on alienation and authenticity. "I am becoming I speak you." This is the
central statement of "I and you.1

The communicative reference is characterized by the effort to "encounter" (or to learn it
again). For Buber, communication and learning are primarily something existential and not
something that can be grasped methodically - whereby "grasping" is to be understood as something
that can be described as movement, as departure. For Buber it is primarily a question-movement
and the answering of questions is primarily listening and not "answering something" (even before
the questions are really asked).2 It  is  now a matter of building a bridge to the topic,  of wholeness
within the framework of a scientific claim.

Buber was profoundly convinced that only "mutuality", reciprocity, could make a human
being a human being. Martin Buber refers to a note by Alexander von Villiers,  who assumed that
between one human being and another there must be an "in-between person" involved who takes
part  in  the  process  of  understanding.  "It's  not  me,  it's  not  you,  but  between us  there  is  one  called
You, to whom the other I am."3 Peter Stöger now went one step further in his thoughts4 – The in-
between feeds the question: Does this in-between exist?

In Teotihuacan, according to Peter Stöger, there are Aztec drawings to the effect that the
spoken sentences are represented as feathers. They fly back and forth between the conversation
partners like soft ping-pong balls. Just a lovely metaphor? What happens psycho-physically in
conversation? What about the vibrations (not only the auditory ones)?

According to Peter Stöger, a wall painting in the town hall of Tehuacan (also in Mexico)
shows an Indian speaking a sound. The graphic form of what leaves his mouth is a pictorial sound
(of Mayan script). Like a child, just born, the sound has left the mouth. The sound of the word is
wrapped in plasma. With this in mind, according to Peter Stöger, one is reminded of many a
paradigm discussion about modern physics (with Schrödinger and Heisenberg).

In a polar way, the "in-between" according to Martin Buber is thus effective. It is a wall and
a bridge at the same time. Where we seemingly encounter walls and boundaries, they can also prove
to be a passage or at least a membrane for the unknown area. Two prisoners in neighbouring cells,
who communicate with each other by knocking. The wall is what separates them, but it is also what
allows them to communicate. The same goes for us and God. Every separation is a connection. Of
course, it is understandable that not every form and content of separation allows the knocking
signs.5

The In-Between
The "in-between" is now also the dialogical center for Buber. It is a figure that touches both

the speaker and the person being addressed. It becomes a common good and is founded on
solidarity. The word that remains trapped within itself, the word "to", strategically placed, is the
lonely word. It claims ownership, it wants to "capture". When I say the word, it is necessary to have

1 STÖGER, Peter (1996): Martin Buber, der Pädagoge des Dialogs. Einblicke und Ausblicke unter besonderer Berücksichtigung von
»Ich und Du« und »Erzählungen der Chassidim«, Szombathely: Savaria University Press; STÖGER, Peter (2003): Martin Buber.
Eine Einführung in Leben und Werk, Innsbruck: Tyrolia; STÖGER, Peter (2007): »Der Europäer Martin Buber und Galizien
(Teil II)«, in: Kontakte. (Stams), XXV, 60–79; STÖGER, Peter (2009): Innsbrucker Diskussionspapiere zu Weltordnung, Religion
und Gewalt, Nummer 28; Interfakultäre Forschungsplattform Weltordnung-Religion-Gewalt. Innsbruck University Press.
2 Oral Presentation an der ELTE Universität 7. September 2002 Univ.-Prof. Dr. Peter Stöger
3 BUBER(?) 1990, 104.
4 Ebd.
5 Ebd.
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head, heart and mind together. When they are together, the word is whole. Then the word is really a
word and not just a word. For example, factual knowledge alone is not enough if it is not
accompanied by relationship knowledge.1

The dimensions of I and you open up, like concentric circles. They open up in an attitude of
looking around (respect) and seeing, whereby the reference of the concentric circles to and on each
other and the interdependency of other "I-and you" circular paths becomes increasingly clear. It is
like  on  the  beach  of  a  lake.  A  pebble  is  thrown  next  to  it,  and  a  pattern  of  its  own  becomes
discernible. The waves spread out, overlapping each other up to the wave exit points, even beyond.
They interfere. They "carry in-between". They transmit and "carry between the starting points".
Perhaps they carry the "in-between" of the starting points. Then the centres would have known
about each other from time immemorial and would have always stood by each other. Then the
person throwing the pebbles would have always had to deal with pebbles and waves. Then subject
and object (water as well  as stone) would have had to create with each other,  and a splintering in
principle, here the one who threw the little stones (subject), and here water and little stones (object),
would be like a chimera. But with this we are already in the middle of the discussion about modern
physics (Schrödinger, Pauli, Dirac, Bohr, Born, Heisenberg etc.).

Philosophy of dialogue and natural science
The reference to the philosophy of dialogue is obvious - speech, too, consists of vibrations

and the laws of the teaching about the atom apply to both speakers and addressed. According to
Peter Stöger, the conclusions touch anthropology at its roots. For the question of the philosophical
consequence from a dialogical natural science of what happens with waves and particles is at hand.
Me and you as a holistic figure? Me and you as a whole in motion? Are holographic entities (micro-
as well as macrocosmic) each in dialogue? That is: "Do they behave" dialogically to each other?
Are they - in themselves - dialogical? The I-You relationship can, according to Buber, only grow up
when there is a commitment. This connectedness includes both the rational and the emotional.
Unmistakably, unmistakably, "between" - between the I and the you - becomes a figure. The I-and
you relationship is not a fixed thing, not a static moment, but is always located in an event of
departure, of development, is a process.2

It seems to me that Buber's approaches here touch on a wing of a generally valid reality. A
new state is created between components. The step to the emergence of Hermann Haken shows
itself and is found in the general systems theory and synergetics.  Bertrand Russell's Principia
Mathematica, for example, represents the attempt to reduce all mathematics to a limited set of
axioms and final rules. In an extended sense, in the context of communication, it is about the self-
observation  and  external  observation  of  systems.  Russell  wanted  to  develop  a  meta  or  object
language independent of the further implications. Kurt Gödel's work on the incompleteness theorem
(published in 1931) was the end of the dream of David Hilbert and Bertrand Russell. In his work On
Formally Undecidable Propositions of the Principia Mathematica and Related Systems, Gödel
proved  Gödel's  First  Theorem  of  Incompleteness,  which  states  that  in  a  consistent  axiom  system
that is sufficiently rich to construct arithmetic (natural numbers) in the usual way, and that is also
sufficiently simple, there are always statements that can neither be proved nor disproved from it.
Sufficiently simple means that the axiom system is a decisive set. As the second Gödel's
incompleteness theorem is called Gödel's corollary (addition) to the first, according to which the
consistency of such an axiom system cannot be derived from the axiom system itself.

In other words, this means in a generalized way that not even mathematics can prove itself
to be independently existent. The connection to other systems of thought is thus clearly shown.
Here I see a parallel to Martin Buber's dialogical approaches in so far as an independent
communication of a system does not make sense in the systems of thought either and new things
cannot "emerge" without being dependent on the other.

Let us go a step further and approach the most popular approaches of modern physics to
date: quantum mechanics (QM) and its approaches to describing "reality". The physicist and Nobel

1 Ebd.
2 Ebd.
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Prize winner Niels Bohr once said: "If you don't get dizzy when thinking about the quantum of
action, you haven't understood anything.1

Quantum mechanics (QM), without wishing to do anyone any wrong, has not made any
significant theoretical developments since the 1936s. All or most of what followed was
mathematical advancement, group mathematical acrobatics (such as the quantum loop approaches,
string approaches, etc.) and theoretical speculation. QM thus came to a standstill, at least in
theoretical terms, and thus opened the discussion about what we can consider "real" at all. The line
between a construct and the supposedly real has become thin and is often subject to confusion.
Erwin Schrödinger's thought experiment of the trapped cat, for example, was only intended to point
out the problem of the consequences of QM and not, as is wrongly assumed today, to see them as an
endorsement of this approach and its consequences.2 But here I also see another parallel to Martin
Buber's "Between" and his dialogical discussions. It is surprising that parallels of this kind could not
have been seen many years ago. But perhaps the sciences themselves were too intellectually
separated from each other at the time, or at least the corresponding discussions were not officially
held.  Nevertheless, physics is now also facing these questions, albeit with a certain uneasiness and
not as open and ready for change as Wolfgang Pauli did in the 1930s. It is not without a certain
irony that the most empirical of all sciences had to engage in this dialogue or that its own results
brought it to this topic itself. It is also worth remembering Hans Peter Dürr, a pupil and successor of
Heisenberg in Munich as well as Nobel Peace Prize winner, that when it comes to QM, nobody can
really "understand" anything really fundamental anymore. In this respect, however, it seems
justified for all interested parties to approach this topic at least metaphysically or philosophically.

Wolfgang Pauli is still being put into the quantum mechanical "straitjacket" by physics 3. But
he had already freed himself from this in the 1930s, without the knowledge of the public. Thus, for
example, we have known for only a few years that the dreams analyzed, which C.G. Jung, for
example, used to develop his archetypes, were those of Wolfgang Paulis.4 But Wolfgang Pauli's
great project was to reverse the Cartesian cut between spirit and matter. In 1954, four years before
his death, Pauli wrote: "I am interested in the holistic relationship between 'inside and outside',
which today's science does not contain, but which alchemy had foreseen and which can also be
proven  in  my  dream  symbolism.  I  have  come  to  the  limits  of  what  can  be  recognized  today  and
have even approached 'magic'. At the same time, I am aware that there is a danger of a relapse into
the most primitive superstitions and that everything depends on capturing the positive results and
values of reason.5 Pauli remembers wave and vibration symbols in his dreams. On the one hand,
they express psychological processes for him, on the other hand they represent a pre-conceptual
language for physical thinking. It is the collective images formerly known as "archetypes" that have
settled in the unconscious of humanity. Pauli is convinced that the archetypes influence scientific
thinking.

"After careful critical consideration of many experiences, I came to accept the existence of
deeper emotional layers that cannot be adequately described by the common concept of time. Due
to the lack of suitable terms, these mental areas are represented by symbols; and in my case
especially often by wave or vibration symbols. Sooner or later, atomic physics and psychology of
the unconscious will converge in a significant way, since both, independently of each other and
from opposite sides, will advance into transcendental territory, those with the idea of the atom,
those with the idea of the archetype.«6

1 BOHR, Niels (2012): Einheit des Wissens. In (Hrsg. HP Dürr): Physik & Transzendenz, Driediger. 2. Aufl. 2012
2 GUTTMANN, Giselher im persönlichen Gespräch im Februar 2015.
3 ENZ, Charles (2002): No time to be brief. A scientific biography of Wolfgang Pauli,  New York: Oxford University Press;  ENZ,
Charles/MEYENN, Karl (1988): Wolfgang Pauli. Das Gewissen der Physik. Braunschweig: Vieweg-Verlag.
4 ATMANSPACHER, Harald/PRIMAS, Hans/WERTENSCHLAG-BIRKHÄUSER, Eva. (1995): Der Pauli- Jung-Dialog und seine
Bedeutung für die moderne Wissenschaft, Berlin: Springer.
5 PAULI, Wolfgang (1954): Brief an Markus Fierz vom 10.08.1954 etwa In: (H. Atmannspacher). Der Pauli-Jung Dialog und seine
Bedeutung für die moderne Wissenschaft. Springer. Birkhäuser 1995
6 Brief vom 15.10.1938 an C.G. Jung. In : (C.A. Meier Hrsg). Wolfgang Pauli und C.G. Jung. Berlin, Heidelberg/New York/Tokyo:
Springer.  1992
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Today it is proven that Pauli knew the works of Martin Buber very early on. For example, in
February 2015, by chance, I found the following facts: In 1934, Pauli's former assistant Ralph
Kronig gave him the work Ich und Du by Martin Buber (1923) on the occasion of his marriage. On
August 3, 1934, Pauli thanked him for this gift and reflected on the relationship that existed
between Buber and his own views on the "subject-object relationship.1 Pauli reports to Kronig in
one of his letters that he undoubtedly believes in an objective psychic which cannot or should not be
explained by material causes. Pauli adds that everything will one day be scientific psychology - but
not one that attributes everything to material causes or drives. For the time being, however, every
author who does not remain within the framework of traditional denominational confessions,
including Buber, has his own terminology. Pauli considers Buber's links to the subject-object
relationship to be a fundamentally important concept. According to Pauli, it is precisely this
terminology of Buber's that contains the entire logical paradox of the world, all the difficulties of
human conceptualization and also the tragedy and comedy of life. Pauli sees Buber's concept of
God as related to his idea of the objective-psychological. Wolfgang Pauli has emphatically pointed
to a "synchronistic understanding of the world". In our Western scientific thinking, which to a large
extent also determines our everyday thinking, we are accustomed to conceiving of world contexts
exclusively under the category of causality. In contrast, Pauli asserts the principle of synchronicity,
of inner and outer parallel actions directed towards meaning, as a further and deeper explanatory
category.

Successful communication in the Buberian sense requires, for example, an interlocking
correlation (counter-transference through the conversation). The word causes the two to interact. A
macroscopic correlation of entanglement includes, for example, the emergence of images and
emotions in the other. The I or you understands these ideas as being in the other. The double-slit
experiment of QT teaches us above all that the measurement process has a decisive influence on the
result of the measurement. The factuality can also be influenced afterwards. Quantum theoretically,
the tracks of particles are indefinite in their direction until they are measured ("delayed choice"). If
this  is  applied  to  communication,  it  can  be  concluded,  for  example,  that  an  action  often  does  not
depend on  a  specific  motive.  If  one  makes  the  motives  clear,  the  result  of  the  action  is  probably
often different. If we reflect on our motives afterwards, for example, these motives often become
factual only by reflecting on them. The different descriptions of these processes under different
assumptions are also called complementary. Complementarity here is also to be understood as
enrichment. Different aspects (e.g. Buber?s I-You) are necessary for complete description of a
phenomenon. Here one can see, as soon as human spirit comes into play, also quantum-like
appearances come into play. But why then does the world often seem so classical to us? The
structure of complementarity has actually been discovered in physics. But there are also cultural
techniques for dealing with contradictions. However, human beings by nature often orient
themselves towards classical physics. Often one needs a corpus of recognized facts to orient
oneself.  These  are  cultural  property.  These  are,  for  example,  the  web  of  science.  These
networks/islands are not consistent with each other, but have their own coherence. Our existence
consists in the fact that we have to bring two things into harmony (I-You). A rather fluid quantum-
theoretically organized interior (I) and a more resistant exterior (You), where we are still required to
emphasize the consistent aspects2. This would show lines where Buber's dialectics could be
reconciled with quantum mechanical ideas. Would it be feasible to formulate a QM of the word?
The above train of thought shows at least no impossibility in principle. But let us perhaps go a little
further.

As Hans Peter Dürr states: "After 50 years of research with matter, I have understood that
matter does not exist. We experience more than we understand. What we call natural science today

1 MEYENN, Karl (1985): Wissenschaftlicher Briefwechsel mit Bohr, Einstein, Heisenberg u. a., Bd. 2: 1930–1939/Scientific
Correpondence with Bohr, Einstein, Heisenberg a. o., Vol. II: 1930–1939, Berlin, Heidelberg/New York/Tokyo: Springer.
2 In diesem Sinne kann man mit Heraklit von Ephesus schließen: Die Wachenden haben eine einzige und gemeinsame Welt, die
Schlafenden aber wenden sich ihrer eigenen Welt zu. Die eigene ist wohl eher quantentheoretisch organisiert.
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has found its own limits. We understand very little of QM, we experience it more. We have a
spiritual crisis in that we do not really understand reality.«1

Martin Buber describes in his "I-you approach" that man forms his identity primarily in
relation  to  those  around  him:  Only  the  encounter  with  a  human  counterpart,  the  "you"  (I-you
relationship), or with the material world, the "it" (I-it relationship), enables a separation of the "I"
from its environment. "There is no I per se, but only the I of the basic word I-You and the I of the
basic  word  I-It.  When  man  speaks  I,  he  means  one  of  both.  [...]  Being  me  and  speaking  me  are
one.«2 In quantum mechanics, the whole thing is the beginning. This is the essence of QM. There
are no more particles. Everything is coupled with everything. There is a process that leads to ever
greater diversification, but it always remains coupled. I also help to couple with the word to each
other. The process of finding out in which direction reality is developing is prepared by the word.
Thus, according to Hans Peter Dürr, the laws arose from a pot of possibilities. Physics and biology
and the word or the relationship can be shaped. Here we again encounter fundamental approaches
by Martin Buber. The spiritual is the unifying and driving force also in Martin Buber. Precisely
from a hunch, from which concrete thoughts can be formed. So there is not exactly the goal, not
from the beginning the concrete. It also creates itself within the I-You dialogue.

The transcendental consists in allowing the possibility of concrete form. The creation of the
world  in  the  next  moment  is  a  total  work  of  art  in  which  we all  participate.  Matter  is  coagulated
spirit. It has come to a standstill. That is why we orient ourselves to it. But it is more important to
put the one in the foreground who is constantly changing, that is, the human being. Whether matter
becomes spirit again is uncertain. But spirit will certainly become matter. Even in the ocean the
wave only simulates a superficial separation. As spiritual beings we also do not die, but go back to
the one from which we were washed out. Master Eckart, for example, describes the world as reality.
It is something that is constantly changing. Science castrates reality and makes it a reality. In the
process, the liveliness is lost. Reality is only an approximation and is not strictly valid. "Alive" and
"unlive" is not material and is a pure relationship structure. How can one see relationship without
having A and B? "In the beginning was the word", it says already in the Gospel of John. Do things
exist independently of us? Is it possible to talk about a reality without having information about it.
The Word shapes reality in a successful communication. So there is probably no sufficient
difference between information and reality. Information and reality are two sides of the same coin.
What this is, is up to now unclear even in the natural sciences.

It would be nice if these trains of thought and approaches would again increasingly take hold
in a philosophy of the organizations. The foundation stones are already have been laid.

Marianna Kohan, Ivan Franko National University of
Lviv, Eckhard Kehrein, Sustainable Entrepreneurship.
Horst Rogusch Foundation, Germany

SUSTAINABLE ENTREPRENEURSHIP FOR THE SOCIETY DEVELOPMENT AS
PHILOSOPHY OF HORST ROGUSCH FOUNDATION

When speaking of “entrepreneurship“ and “sound middle class” we talk about the many
thousands of businesses that are well positioned in their relevant markets as retailers, suppliers of
industrial products, craftsmen businesses, manufacturers of first class niche products etc.

In Germany such businesses form the backbone of the economy – often they are family
businesses that are successful over many decades. This structure is important for the strength of the
German economy and, particularly in recent history, it guaranteed stability during times of
international crisis. There are quite a few preconditions to be met until a national economy is able to
develop a democratic and social order.

1 DÜRR, HP (2012). Physik & Transzendenz. Driediger. 2. Aufl.
2 STÖGER, Peter (2003): Martin Buber. Eine Einführung in Leben und Werk, Innsbruck: Tyrolia; STÖGER, Peter
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The main intention of going into business often may be the wish to make profit as quickly
and easily as possible to be able to afford a certain lifestyle.  Live your life as an entrepreneur (or
startup investor) and it seems like entrepreneurs are everywhere. Just how many entrepreneurs are
in the world? According to the editors at asianentrepreneur.org [3], just 400 million globally. That is
around 5% of the total population [2]. In Ukraine operate total of 1,876,604 entrepreneurs  at the
beginning of 2020 [5].

According to data from the International Labour Organization, now the average number of
self-employed in Germany is approaching 10,2 % of the population,  in the U.S. – 6.2 % of the
population,  in the Netherlands – 10.5%, in the UK – about 15%. The level of self-employment is
traditionally very high in Southern Europe, so in Italy 23% are self-employed. In Japan, by contrast,
their numbers have fallen from 26% to 10.41% [1].

1. Percentage of self-employed around the world [1]

As we see, that starting one’s own business in Ukraine might be the only way to generate
any income. But very important are start-ups and entrepreneurs that want to develop and grow their
business. And who want to develop and grow as personalities, as well.

Given this, there is important to encourage people to develop their vision of a self-
determined life. People that follow their goals in the medium and the long run. People that
understand that a political system, a state, a society and even a family require organisation and
ethical rules that need to be observed.

Rules which, at the same, time level out possible contradicting interests. To our
understanding, such rules also include the fact that one has to handle one’s business honestly and
dependably for example treat one’s staff decently, pays their wages, social contributions and taxes
in  full  and  on  time,  pays  back  any  credits,  keeps  to  contracts,  does  not  cheat  on  anybody  or
knowingly exposes them to danger.  However, we also know that if circumstances in Ukraine do not
change in this direction within the not too distant future, Ukrainian society will not get together,
economy will not grow, and the current exodus of young people will not stop.

There are now many of possibilities to case study of European business. But Horst Rogusch
Foundation. Sustainable Entrepreneurship  (HRF) actually focused in Ukraine to actively
support the development of a diversified and sound middle class in this country. That is why we
have included the term “sustainable entrepreneurship” in the name of the foundation. Only people
that are capable of judging their own strengths and weaknesses will be able to accurately assess the
chances and risks of their doings.  Horst Rogusch Foundation is foundation of a German
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entrepreneur who set out to contribute towards the economic development of the Ukraine and has
been doing so for about 8 years now. The  Foundation was set up in 2006 of Horst Rogusch that is
major shareholder of Storch-Ciret Holding GmbH situated in Wuppertal. The Group globally
employs around 1,500 workers in 27 production and trading firms, producing high quality painting
tool systems. The company's products are leading throughout the European market [7].

Mostly  used  in  ecological  terms,  sustainability  is  of  course  also  of  great  economic
significance. It cannot be in the interest of the foundation to create ephemeral existences. Instead, it
concentrates on people driven by the idea of self-realising entrepreneurship. It conveys that the
most important prerequisite to a business idea is to be substantially successful in the long term.

Implicitly this calls for good “self-analysis skills’ and “self-responsibility skills’. This
encompasses also team building competence and the capacity to develop this team as well as
oneself. It must be the goal of all economic activities to flexibly react to all changes in the market.
To satisfy the needs of a customer in a way that he decides to prefer me above all other suppliers.

Main objective of Horst Rogusch Foundation , as our preliminary introduction states,  lies
within “the support of small to medium business management skills,  running  a  self  employed
business be it craftsmanship or retail industries, to help develop the individuals national
community” [6]. It is especially meant to counteract the discrepancies between average incomes of
home nations to neighbouring nations, such as Germany, but also to reinforce a solid middle class
within a country. Horst Rogusch Foundation concentrate its activities in this respect solely in
Ukraine, mostly on the western part of Ukraine.

To this aim other areas of active support may follow, but our first incentive is to support
(small and medium businesofs) management skills to let businesses grow successfully within a
healthy competitive environment. It sounds almost paradox but only at first sight: Running a
profitable Business is in the interest of national charity.

Found members justify the five basic principles they believe in [6].
1. Economic competition and democratic trade. Democratic trade is at the heart of

our ambitions. The foundation does not and will not operate in countries or regions which fail to
commit to these basic conditions of trade. Economic competition means taking action against
building up monopolies and cartels. Democratic trade is only possible in countries with legitimately
voted parliament, able to control or, if necessary, exchange the executive power.

2. Avoiding nepotism and corruption.The foundation’s goals can only be realised in a
political  environment  well  aware  of  the  damages  nepotism  and  corruption  cause  to  a  developing
national community. Small and medium entrepreneurs usually recognise the importance of fair
competition within a positively developing national community much more than other participants
in this economic process. Thus, the support of this basic conviction and “sustainable
entrepreneurship” support each other in a special way.

3. Significance of a legal system. Any long-term successful economy is based on an
uncorrupted legal system. All measures needed to be taken to reach the state of a healthy,
incorruptible and professionally run legal system are thoroughly supported by the foundation.

4. Improving competitiveness by education. National and international
competitiveness thrive at the most when sufficient people are well educated, be as an entrepreneur
or  in  any  other  profession.  Efficient  education  produces  the  cornerstones  to  competent
entrepreneurship. The foundation’s funds are used in ways to support necessary steps to educate,
train and develop people to achieve general professional qualification.

5. Equal, more „just“ distribution of income. The discrepancies in income per capita
between (in particular) neighbouring countries, but especially also within a country, are in various
kinds leading to many problems and (even violent) conflicts. Facilitating and encouraging small and
medium businesses helps to balance out these differences. Only at first it seems paradox, that
commercial gain, within the small and medium business sector, should lead to a more just and equal
distribution of wealth.

The foundation act with model passing on know how. As funds are limited, the Horst
Rogusch Foundation itself practises “sustainable entrepreneurship”, concentrating on projects in a
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single city within a country worth of support: Lviv, Ukraine. Lviv has already proven its investment
in sustainable infrastructure, avoiding a danger of focuslessness, all too often the source of
management failure.

The Horst Rogusch Foundation counts their seminars and workshops, coaching/ mentoring
lessons of especially younger people suitable for entrepreneurship as their most valuable asset. With
seminars  and  workshops  HRF  try  to  lead  start-ups  in  a  very  individual  way  and  with  a  practical
orientation towards their personal vision of life (you may also call it “self-concept”). The
fundamentals for this are usually already implemented in every human being, however, they
sometimes just have to be boosted a bit.

Based on this you have created the best possible pre-conditions for more and particularly
sustainable success both, in your business as well as your private life with family and friends. Many
thousands of successful people all over the world - also in Ukraine – are proof of this theory.

Synergies  with  other  organisations  towards  a  similar  field  as  long  term  goals  are  very
desired. With regards to Lviv the foundation’s aim is to secure the running of further strategically
developed seminars but with local teachers taking over. The partners in Lviv Region are Ivan
Franko National University of Lviv, Regional Job center in Lviv, Lviv Institut of Trade and
Tourism, PO “Studio of European Management”, Ukrainian Society for Supervision and Coaching
and other.

The first one week seminar “Success can be planned” of the Horst Rogusch Foundation
at Ivan Franko University in Lviv took place in July 2016. This seminar captured the interest of so
many young economists, jurists, political scientists, and psychologists - who all in one way or other
work in the field of management or entrepreneurship. Since 2016 the seminar has been a success
many times in Lviv University. Horst Rogusch Foundation support also EU Career Day 2018 in
Lviv University. Speech of Horst Rogusch at 28.09.2016 about his career, decisions and business
philosophy was very successful.  Eckhard Kehrein held a speech on “Entrepreneurial Business
Spirit” for young start-up students. The topics of the lecture that held by Eckhard Kehrein at Ivan
Franko Universität in Lviv was very different but always practical and relevant: “Communication.
Aims. Fails” (10.09.2017), “Myth Motivation” (15.09.2017), “Conflict Management within
Medium-Sized Family Businesses” (28.10.2017), “The Art of Negotiation” (21.03.2019), “Work in
Flow”(15.10.2019), “Storytelling” (02.04.2019), “Crises Coaching” (18.10.2019) .  Since 2016
altogether more as three thousand people participated in the different activitis of Horst Rogusch
Foundation.  In  view  of  such  interest,  a  decision  was  made  to  found  Horst  Rogusch  Academy  of
Sustainable Entrepreneurship in Lviv. The Academy offers in depth workshops and specialist
lectures for a selected target group of start-ups, employers and managers in order to train them in
sustainable business management.

Our activities in this field will be carried on. In the future, the Foundation plans to further
support small and medium-sized enterprises, contributing to the development of the middle class
and the development of social democracy in Ukraine.

________________
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Smolikevich N. R., Ivan Franko National University of
Lviv

FOREIGN LANGUAGE COMMUNICATIVE COMPETENCE
IN A CONTEMPORARY SOCIETY

Modern pedagogy, which is based on the principles of innovative philosophy of education of
the 21st century, embraces the ideas of social constructivism, postmodernism and critical pedagogy
and promotes active learning with the obtaining practical skills, socially useful activities of students
in the context of the real life. In a multicultural global world, it is important to develop
communicative and leadership abilities to address existing educational and sociocultural issues.

The aim of the paper is to consider the importance of communication, and, above all, foreign
language communicative competence in contemporary societies and also analyze theoretical and
methodological foundations for educating leaders, the formation of their communicative abilities in
the global world, communicative culture, foreign language communicative competence, and
sociocultural, intercultural and strategic competencies.

According to the aim of our research, we used a complex of theoretical methods, such as the
comparative and historical methods, analysis and synthesis to study pedagogical theories, concepts,
and principles; induction and deduction methods to summarize the studied material.

Foreign language communication ability in a diverse society, ability to adapt in a
multicultural environment and work in a team, displaying impartiality, tolerance and support of
people regardless of socio-economic, cultural, psychological, physiological and racial differences
are necessary in education, careers and cooperation organizations for the benefit of civil society [7].

With the development of international, educational, cultural and business space it has
become necessary to provide the development of interpersonal, intercultural, inter-ethnic
communication and mutual understanding for exchange of experience, cooperation, promotion of
universal democratic values. Internationalization of education contributes to its democratization and
the use of various methodological tools as case studies, discourse analysis and reflection based on
empirical research [5, p. VI –VII].

Pedagogy for democratic citizenship is relevant because its civic education is based on the
theories of social constructivism and postmodernism, which promote the active, conscious
participation of man in the process of constructing knowledge on the basis of understanding of
personal experience; facilitating learning through social interaction, engaging students in
community work.

The views of Vygotsky (1991), Piaget (Piaget, 1995), Dewey (1950) played a core role in
the formation of constructivist ideology. Social constructivist and postmodern theories were
developed by Rorty (1987, 1991), Girox (1991) and Hekman (1990) [5, p. 1-12].

Among the main teaching methods for the development of communicative foreign language
competence in a democratic society are constructivism learning strategies, cooperative learning,
discussion methods of teaching and interactive teaching methods [5, p. 73-103].

It should be stressed that an important democratic organizational and methodological form
of learning is cooperative learning, one of the most widely used educational innovations, which
effectively influences the development of democratic, impartial, business and favorable relations
between participants in the educational process and improvement of interpersonal relations between
members of a group or organization. It is used to create favorable conditions for educational and
practical activities in a group.

Constructivism learning strategies (models of unforced guidance of students’ educational
and cognitive activity (scaffolding), cognitive apprenticeship and facilitation of the learning process
are very significant for organizing a favorable learning environment. They are based on the
following provisions: self-constructing one's own understanding; numerous views and perspectives;
reliance on previous experience; situational, contextual learning; interpersonal interaction;
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Orientation of study to the area of closest development of students; indirect teacher guidance in the
learning process [5, p. 231–251].

The study of scientific works (Koshmanova, 2005b; Zinonos, 2015; Shandruk, 2015) shows
that training of future specialists should use a number of philosophical, social, pedagogical and
psychological theories. It is based on the theories of constructivism, humanism and progressivism,
the concept of internationalization of the educational process; personal oriented, interdisciplinary,
communicatively active, competence and other approaches; principles of orientation to activity and
creative independence, systematic, cooperative, combination of theory and practice, etc. [7, 9].

Having analyzed a number of theories of obtaining foreign-language communication
competence to maintain partnerships, collaborate in the world in the global dimension with the aim
to share experiences and ideas for improving the development and living standards of society,
namely: behavior theories of stimulus-reaction (SR) which prove that the peculiarity of the
individual is his or her ability to respond to external calls (stimuli) [8, pp. 59-60]; Maslow’s concept
of self-actualization (1999) [9, p. 28]; Universal Grammar (UG) theory of Chomsky (Chomsky,
2000), whereby any person has the natural ability to learn languages and the influence of
environmental factors to succeed in mastering a foreign language is inadequate; MacWhinney’s
competition model, which is different from Chomsky’s Universal Grammar theory, is that linguistic
structures are not universal but cognitive, and it states that the ability to learn a second language is
important [6, 9].

It should be added that socio-cultural theory of Vygotsky describes the study of language as
a socially mediated process [1, p. 287]. Lantolf & Thorne (2006) have also suggested that the
principles of sociocultural theory can be applied to second language acquisition. Because it is in
society that learners of a second language observe and imitate other speakers [4].

We can state that the following foreign language acquisition theories are social as they favor
social interaction and communication with native speakers or more competent interlocutors, but at
the same time indicate the need to develop personal cognitive abilities together with natural and
professional skills.

We consider it appropriate to point out the interaction of psychological (cognitive),
emotional (attitude and motivation) and sociocultural factors of the environment (for example,
acculturation,  valorization  and  the  system of  social  values  and  beliefs).  We focus  on  the  use  of  a
foreign language in a real society that uses that language. According to Gonzalez (2004) there are
three learning models of foreign language learners: social-educational, socio-psychological, and the
model of acculturation [2; 3, p. 57].

The above-mentioned theories, methods, approaches and principles have been generally
analyzed and systematized to offer the theoretical and methodological basis of organizational-
procedural and content aspects of the development of communicative competences for successful
learning and work in a diverse environment of the university or community, since such educational
and learning process helps people become leaders in the contemporary world. After all, a
multicultural personality with developed communication and leadership skills, including
sociocultural and intercultural competencies is the key to avoid personal, inter-group conflicts,
respect for other people and their different opinions, the desire to maintain a favorable atmosphere
for the development and realization of everyone’s potential.

______________
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Баранюк Н.І., Гункевич Е.В., Національний
університет «Львівська політехніка»

ЕМПІРИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ
ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В ОРГАНІЗАЦІЇ

Досягнення успіху та благополуччя організації в конкурентній боротьбі залежить від
якості управління.  Успіхи чи невдачі перетворень в організації багато в чому будуть
залежати від людей, які здійснюватимуть ці перетворення та керуватимуть цим процесом.
Тому, у розвитку персоналу, підвищенні ефективності його управління, важливе місце
займає соціально-психологічна політика організації. Соціально-психологічний розвиток
організації означає зміни на краще в її соціальному середовищі – у тих матеріальних,
суспільних і духовно-моральних умовах, в яких персонал організації працює. З огляду на це
проблема ефективного управління розвитком персоналу організації є актуальною.

Ефективність професійної діяльності сучасного персоналу залежить як від його
компетентності, психологічних якостей і рівня моральної культури, так і від характеру
взаємовідносин в колективі, що обумовлені стилем керівництва і визначають соціально-
психологічний клімат і якість трудового життя.  Тому в управлінні персоналом як системі
стосунків, механізмів, форм і методів впливу на формування, розвиток і використання
персоналу підсистема психологічних стосунків набуває особливу актуальність і значимість.
В останній час вивченню питань управління персоналом присвячена значна кількість праць
вітчизняних науковців, що свідчить про особливе місце даного питання серед пріоритетних
сфер управління підприємством.

Тому виникає необхідність у підвищенні ефективності системи управління
персоналом з урахуванням різних психологічних аспектів. Управління персоналом як
багатогранний і винятково складний процес має свої специфічні психологічні властивості і
закономірності та повинне придбати системний характер і завершеність на основі
комплексного рішення кадрових проблем, крізь призму впровадження нових і
удосконалювання існуючих форм і методів роботи.

Мета дослідження полягає у з’ясуванні психологічних аспектів  ефективності
управління персоналом.

Методика і організація дослідження. Для проведення  дослідження були використані
наступні методики: методика «Дослідження різних типів організаційної культури» (Р.
Харрісона); методика «Оцінка стилю управління»; методика «Вивчення мотивації до успіху»
Т. Елерса; методика «Визначення спрямованості «на себе» - «на справу» - «на взаємодію».
«Орієнтаційна анкета» В. Смейкала і М. Кучера»; методика «Типологія «акцентуйованих
особистостей» К. Леонгарда  (опитувальник Х. Смішека)».

Дослідження проведено серед 70 працівників керівного складу.
Результати дослідження. Аналіз отриманих даних показав, що домінуючим типом

реальної організаційної культури є культура ролі 53%, культура завдань 21%, культура
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особистості 14% та культура влади 12%.  А бажаною організаційною культурою є культура
завдань 59%, культура влади 23%, культура ролі 16% і культура особистості 2%. Аналізуючи
наукову літературу, ми дійшли до висновку, що формування організаційної культури
залежить від ряду психологічних факторів, серед яких стиль управління керівника,
дослідивши який ми з’ясували, що авторитарний стиль управління на високому рівні
представлений лише у 1%, на середньому рівні 7%, і на низькому рівні у 92% досліджуваних.
Ліберальний стиль на високому рівні не проявляється у жодного із респондентів, у 12%
представлений на середньому рівні та у 88% на низькому рівні, а демократичний стиль
управління у 11% на високому рівні, в 69% досліджуваних на середньому рівні і у 20%
проявляється на низькому рівні.  Також важливим психологічним фактором,  що може
впливати на ефективність управління, є правильна мотивація до успіху. На підставі чого і
була використана методика  вивчення мотивації до успіху Т. Елерса. Згідно якої були
отримані наступні дані у 47% досліджуваних – середня мотивація до успіху, 40% – висока
мотивація до успіху, у 13% – мотивація до успіху надто висока, низька мотивація до успіху у
досліджуваних не спостерігається. Оскільки формування мотивації може залежати від
спрямованості особистості, нами досліджено спрямованість персоналу, внаслідок чого
отримано такі результати: 59% досліджуваних спрямовані на спілкування, 23% спрямовані
на справу, а 18% керівних працівників спрямовані на себе. Ключовим фактором у
формуванні спрямованості відіграє характер, дослідивши який, ми отримали такі результати,
домінуючими типами акцентуацій характеру, які отримали високі показники є афективно-
екзальтований тип, циклотимічний тип та дистимічний тип акцентуацій характеру.

Висновки. Отже,  на підставі отриманих результатів можемо стверджувати,  що на
ефективність управління персоналом можуть впливати: стаж роботи, стан організаційної
культури, афективно-екзальтований тип акцентуацій характеру, спрямованість на
спілкування, середня мотивація до успіху та демократичний стиль управління, де ключовим
фактором впливу, є мотивація.

Білозерська С.І., Дрогобицький державний
педагогічний університету імені Івана Франка

ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЯ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА ЯК ПЕРЕДУМОВА
СТАНОВЛЕННЯ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ

Процеси, що відбуваються в сучасній світовій практиці освіти, відчувають потребу у
виробленні нової освітньої системи, основу якої складають ідеї безперервності педагогічної
освіти, його гнучкості, варіативності, відсутність дуалізму в підготовці вчительських кадрів
при орієнтації на принципи фундаменталізації, гуманізації, демократизації,  особистісної
орієнтації, інтеграції, наступності.  Як бачимо, сьогодні є актуальним та необхідним
створення цілісної концепції професіоналізації, виявлення форм, в яких вона відбувається, в
зв'язку з потребою вдосконалення системи професійної освіти і прогнозування успішності
професійної кар'єри.

Процес професіоналізації є відправним концептуальним і системоутворюючим
елементом,  що закріплює й розкриває в конкретно-історичному контексті сукупність вимог
суспільства до професійної підготовки фахівця освітньої галузі. У психологічній науці він
досліджується  разом із онтогенетичним розвитком людини, її особистісними якостями,
місцем і роллю здібностей та інтересів, формуванням суб'єкта праці, проблемою життєвого
шляху і саморозвитку, виявленням вимог, що пред'являються професією педагога. Саме
удосконалення процесу особистісної, психолого-педагогічної та професійної підготовки
педагога  відбувається на етапі первинної професіоналізації, яка відображає безперервність
становлення особистості як спеціаліста та професіонала,  характеризує  придатність і
готовність індивіда до виконання тієї або іншої професійної ролі.
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Якщо вести мову про студентство,  як соціальну групу,   то вона характеризується
професійною спрямованістю і осмисленим ставленням до майбутньої професії, що є
наслідком правильності і впевненості в їх професійному виборі та самовизначенні. Однак,
слід звернути увагу на те, що важливим фактором успішного професійного навчання є
особистісна і соціально-психологічна адаптація до освітнього простору, в процесі якої
змінюється внутрішній світ особистості; звичне уявлення про майбутню діяльність; корекція
в сфері самовизначення і професійної орієнтації; професійної рефлексії, професійної
самосвідомості і самооцінки. Новий статус передбачає і нову систему відносин та навчання,
яка вимагає адаптації до умов професійної діяльності і формується на дидактичному,
соціально-психологічному та професійному рівнях.

Вище сказане дає підстави стверджувати, що саме навчально-професійне середовище
створює мотиваційний потенціал професіоналізації, в якому виникає та закріплюється
ціннісно-орієнтовані зразки професіоналізму, відбувається професійна комунікація,
професійна рефлексія,  що є ключовим фактором розвитку майбутнього педагога.  Тобто,
професіоналізацію, з одного боку, можна розглядати як процес входження студента в
професійне середовище, засвоєння ним професійного досвіду, оволодіння стандартами і
цінностями професійної діяльності;  з іншого –  це процес активної реалізації себе,
безперервного професійного саморозвитку, самоосвіти, самовдосконалення.

Багато вчених намагалися дати власне бачення процесам професіоналізації, виділяючи
в ній певні стадії, співвідносячи її із професійним розвитком та процесом соціалізації.

Як одну із сторін загальної соціалізації особистості, розглядає професіоналізацію
А.Маркова та зазначає: «професіоналізація – це процес наближення стану професійної
діяльності особистості до професіограми (об’єктивних характеристик професійної
діяльності, напрацьованих суспільством), до еталону моделі спеціаліста» [2, c.63].  Ю.
Поваренков [4], спираючись на етапи професійної соціалізації, виділяє чотири стадії
професіоналізації особистості: допрофесійний розвиток особистості (підготовка до
професіоналізації); пошук і вибір професії та навчального закладу; професійне навчання;
самостійна професійна діяльність

 Л. Мітіна виділяє три стадії професіоналізації: адаптацію, становлення і стагнацію, а
професійний розвиток розглядає як безперервний процес самопроектування особистості,
який пов’язаний із самовизначенням, самовираженням і самореалізацію[3].

Аналізуючи модель професіоналізації майбутнього педагога, яка дозволить
прослідкувати ієрархію професійного зростання, виявити її тенденції та власну стратегію
саморозвитку, вчені зосереджують увагу і на рівнях професіоналізму. Звертається увага на
те,  що для досягнення вершин професіоналізму,  необхідно пройти такі рівні:
репродуктивний, адаптивний, локально-моделюючий, системно-моделюючий та творчий. На
нашу думку, зазначені рівні можуть виступати і моделлю професіоналізації, де її основними
показниками є: володіння професійними духовними цінностями, орієнтаціями і їх
дотримання; засвоєння на високому рівні вищих еталонів та засобів праці, вироблених у
професії (професійних знань, способів і дій, професійних «технік» і технологій, прийомів
професійного мислення, професійної самосвідомості й ін.).

 Для викладача вищого навчального закладу необхідні знання і розуміння
закономірностей і тенденцій процесу професіоналізації. Це дозволить йому стимулювати
готовність студента до продуктивного та творчого вирішення майбутніх професійних
завдань, формувати у майбутніх педагогів той рівень конкурентоспроможності, що
дозволить їм активно включатись в освоєння професійної діяльності та творчо й
продуктивно вирішувати майбутні професійні завдання.

Узагальнюючи наявні підходи до проблеми періодизації професійного розвитку, нами
виділено наступні етапи професіоналізації:

- допрофесіоналізму (особистісне та професійне самовизначення, виникнення
професійних інтересів, формування професійної мотивації в ході освітнього процесу). Її
критерієм є соціально і психологічно обґрунтований вибір професії;
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- професійного становлення (освоєння професії, професійна адаптація,
індивідуалізація професійної діяльності в ході практик у виконанні обов'язків педагога). Ціль
цієї стадії – репродуктивне засвоєння професійних знань, навичок і умінь;

- професійне вдосконалення (розвиток і вдосконалення професійної діяльності на
переддипломній практиці і в ході державної атестації випускників). Він пов’язаний з
процесом активного входження в професію. Критерієм цього етапу є досить високі
показники діяльності, визначений рівень розвитку професійно важливих характеристик і
психологічний комфорт, прагнення до само актуалізації.

- реалізація особистості в професії. Він характеризується високим рівнем
самореалізації,  творчим виконанням професійних функцій, володіння професійними
духовними цінностями, орієнтаціями і їх дотримання, засвоєння на високому рівні вищих
зразків засобів праці, вироблених у професії.

Виділені етапи професіоналізації вказують на важливість формування Я-концепції
майбутнього педагога. остання, в свою чергу, сприяє досягненню професіоналізму, а її зміст
виражається в: 1) уявленнях про теперішні свої якості, перевага власне педагогічної
спрямованості й перевага в її структурі когнітивного, поведінкового й прогностичного
компонентів (Я-теперішнє); 2) орієнтації на майбутнє, здатність проектувати життєві
стратегії й вектори досягнення вершин професіоналізму (Я-ідеальне); 3) конкретних намірах
щодо зміни себе у майбутньому, сформованість педагогічної позиції, адекватної цілям і
завданням вищої освіти (Я-динамічне); 4) в здатності визначати шляхи й засоби підвищення
кваліфікації, використовувати психологічні знання в практичній діяльності і образі себе в
майбутньому при максимально сприятливих умовах, (Я-фантастичне). Саме тому розвиток
професіоналізму майбутнього педагога потребує гармонізації між реальним образом
професіонала й існуючим у суспільстві еталоном.

Таким чином, навчально-професійна діяльність  ЗВО є провідним засобом
професіоналізації майбутнього педагога, що надає можливість удосконалювати й
розширювати особистісні й професійні якості. Виступаючи рушійною силою професійного
розвитку, професіоналізація, по-перше, сприяє засвоєнню важливої соціальної ролі –
професії, яка має визначений статус і престиж; по-друге, дозволяє передбачити придатність і
готовність студента до виконання професійної ролі. Процес професіоналізації буде
оптимальним, якщо досягнення цілей і завдань реалізується через активізацію
індивідуального стилю діяльності студентів,  більш раннього включення їх в педагогічну
діяльність як суб'єктів освітнього процесу, практичного оволодіння морально-
психологічними методами і формами.
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УКРАЇ́НСЬКЕ ЛІ́КАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО- ПОГЛЯД У МАЙБУТНЄ

Спогади повернули мене у далекі і не такі прості дев’яності, коли будучи клінічним
ординатором кафедри неврології ЛНМІ, я вперше взяла участь у роботі  УЛТ ще не будучи
його членом. 3-16 серпня 1990р. вперше на Батьківщині (Київ (3-10 (4-9)) — Львів (11-16))
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відбувся ІІІ Конґрес Світової Федерації Українських Лікарських Товариств (СФУЛТ) і
вперше разом із українськими лікарями України (Української РСР), на якому
ВУЛТ(Всеукраїнське Лікарське Товариство) був прийнятий до СФУЛТу. Ми ,молоді активні
медики, з радістю допомагали у організації та проведенні цього надзвичайного заходу, з
цікавістю спілкувались з нашими закордонними делегатами,відкривали для себе світ
громадського життя медицини. Назавжди у спогадах залишаться ті незабутні дні. А вже у
1995 році і я стала членом УЛТ , а з 2019 року- членом головної управи УЛТ у м.Львові. Час
біжить ,організація розвивається,бере активну участь у громадському житті держави.Але усе
має свою історію ,яку треба завжди пам’ятати.

Украї́нське лі́карське товари́ство («Руське лікарське товариство») (РЛТ/УЛТ) —
професійне товариство лікарів-українців на Західній Україні засноване 1910 року у Львові з
метою піклування здоров'ям українського населення, оборони професійних інтересів і
піднесення знань лікарів. Попередник його — лікарська комісія НТШ, утворена 1898 року.
Засновано за ініціативою д-ра Олександра Козакевича, д-ра Евгена Озаркевича (перший
голова УЛТ),  д-ра Сильвестра Дрималика,  д-ра Мирона Вахнянина,  д-ра Івана
Бережницького, д-ра Володимира Кобринського, д-ра Маркіяна Долинського, д-ра
Володимира Гузара, д-ра Тита-Евгена Бурачинського (серед співзасновників д-р Григорій
Гарматій, Володимир Янович, д-р Михайло Кос, д-р Лев Воєвідка. З 1910 року почесним
президентом УЛТ був академік Іван Горбачевський.

Засновники УЛТ визначили три основні напрямки діяльності: наукову, фахово-
організаційну та громадську. Серед діячів товариства були учасники Визвольних Змагань,
організатори медичного факультету Українського Таємного Університету у Львові (1920—
1925), Народної Лічниці (1903—1944), Українського шпиталю «Народна Лічниця» ім.
Митрополита А.Шептицького (став до ладу 1938 року); «Порадні Матерів» (1918—1939);
Українського гігієнічного товариства (1928—1938).

Наукову діяльність члени УЛТ здійснювали, зокрема, в лікарській комісії Наукового
товариства ім. Т.Шевченка; проводили наукові з'їзди лікарів і природників. За сприяння УЛТ
діяла «Медична Громада» (1910—1944) — товариство студентів медиків-українців. Члени
УЛТ працювали також у «Рідній Школі» «Просвіті» та інших товариствах. УЛТ видавало
науково-популярний часопис «Здоровлє» (1912—1914), журнал «Лікарський вісник» (1920—
1939).

1925 року УЛТ нараховувало 205 членів, 1937 — 289 (зокрема, 268 з Галичини).
Першим головою УЛТ був Евген Озаркевич, пізніше довголітніми головами були Т.

Бурачинський, Мар'ян Панчишин. До визначних членів належали: О.Козакевич, Іван
Горбачевський, Іван Куровець, Максим Музика, Софія Парфанович.

Головами у міжвоєнний період обиралися видатні представники галицької медицини:
д-p Іван Куровець, д-p Максим Музика, д-p Олександр Подолинський, д-p Леонтій
Максимонько.

З приходом радянської влади 1939 року товариство перестало існувати.
 Початок орґанізованого руху українських медиків нових часів розпочинався з

Медичної комісії Народного Руху України. Рухівці-медики С.Гаврилюк, В.Городинський,
В.Івасюк, С.Нечаїв, Л.Пиріг, О.Ціборовський та інші за активної участі В.Маргітича з УГС
почали гуртуватися з 1989 року. Поволі почала визрівати ідея створення патріотичної
професійної орґанізації українських медиків. Утворився орґкомітет по створенню
Української Медичної Асоціації (УМА) у складі Сергія Гаврилюка, Валерія Городинського,
Едвіна Задорожного, Людмили Максимець, Віктора Маргітича, Олега Мусія, Станіслава
Нечаєва, Любомира Пирога, Олекси та Людмили Соколюків, Костянтина Тринуса, Олега
Ціборовського та інших патріотів-медиків. Був написаний проект Статуту та Проґрами УМА,
були розповсюджені листівки-відозви по лікарнях Києва і, користуючись депутатськими
правами (в умовах колишнього СССР!), були здійснені публічні звернення через ґазети до
лікарів України депутатами С.Нечаєвим та Л.Пирогом.
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    Українське лікарське товариство (УЛТ) у Львові вважає себе чинним спадкоємцем
традицій та ідеології УЛТ, яке діяло на теренах Галичини з 1910 по 1939 рік. На сучасному
етапі УЛТ як самоврядна громадська організація вважає себе складовою частиною
Всеукраїнського лікарського товариства і Світової федерації українських лікарських
товариств, діяльність в яких здійснює через своїх повноважних представників, висунутих до
екзекутив ВУЛТ і СФУЛТ. УЛТ виражає інтереси лікарів Львівщини.

Установча конференція УЛТ відбулася 28 квітня 1990 року в актовому залі
Львівського державного медичного інституту (зараз — університету). На конференції були
присутні 145 лікарів Львівщини, які стали членами-засновниками товариства. Ініціативна
група, до складу якої входили проф. О.Кіцера, д-p Ю.Дашо, д-p P.Іванців, д-p А.Кравець та
інші колеги, опрацювала Статут та Програму УЛТ. Першим головою УЛТ після відновлення
діяльності було обрано д.м.н. професора Олександра Кіцеру, до складу Головної управи
увійшли: Ю.Гаврилюк, І.Герило, Є.Дзісь, В.Кімакович, Ю.Коржинський, А.Кравець,
І.Лукавецький, О.Рудавська, Д.Сольман, Д.Хома, В.Чума, Д.Юревич, докооптовано
О.Іванціва, Д.Феника, Л.Туркевича (1991). Головою Суду лікарської честі обрано д-ра
Богдана Надрагу.

Протягом першої каденції були організовані виїзди на стажування і відпочинок дітей
членів УЛТ в Австрію,  візит голови УЛТ у Сполучені Штати Америки.  До першої справи
спричинився проф. Борис Білинський — референт до справ Заходу. Товариство
збільшувалося за рахунок вступу нових членів. Делегація УЛТ в травні 1991 p. взяла участь у
I конференції ЄКУЛТ (Івано-Франківськ) і в серпні 1992 p. в IV Конгресі СФУЛТ (Харків). У
місці розташування шпиталю УПА (Сколівський p-н, Урочище Зелемінь) відкрито і
посвячено пам'ятник роботи скульптора Остапа Ребмана. Розпочав діяльність лікарський
клуб ім. Ю.Липи. Головою клубу номіновано д-ра Рогніду Сендецьку. 13 січня 1992 p.
відновлено щорічний лікарський «Маланчин» бал, який відтоді став традиційним.

Під час  другої каденції було остаточно налагоджено правове оформлення осідку УЛТ
і музею Галицької медицини в будинку Мар'яна Панчишина, в 1993 p. проведено
конференцію до 50-ї річниці з дня його смерті, заініційовано побудову пам'ятника народному
професорові М.Панчишину. Делегація УЛТ брала участь у V Конгресі СФУЛТ
(Дніпропетровськ) і конференції ВУЛТ.

За час  третьої каденції діяльності Управи було розроблено і затверджено Етичний
кодекс лікаря,  виконано ремонт приміщення осередку,  встановлено постійну експозицію
музею Галицької медицини, активізовано діяльність у справі атестації лікарів, проведення
наукових конференцій. Делегація УЛТ взяла участь у роботі VI Конгресу СФУЛТ (Одеса).
Відновлено діяльність «Студентської медичної громади»,  відкрито бібліотеку УЛТ з
доброчинних надходжень УЛТПА (д-p П.Пундій) та інших товариств і доброчинців.

Головною подією 2017 року було відзначення 150 – річчя УЛТ у Львові, в якому взяли
участь як представники місцевої влади, так і посланці Міністерства охорони здоров’я
України та зарубіжні партнери, зокрема , колеги з Польщі.

УЛТ — добровільна, демократична, незалежна професійна організація, яка діє на
засадах самоврядування в межах Львівської області.

УЛТ є юридичною особою, що має свої: штамп, печатку, символіку, друкований орган
(органи), рахунки в установах Держбанку, користується правом набувати та володіти
рухомим та нерухомим майном, створювати самостійні підрозділи та спільні підприємства з
вітчизняними та зарубіжними фірмами, підприємствами, організаціями та установами.

УЛТ у Львові, прийняте у Світову Федерацію Українських лікарських товариств як
окреме товариство, об’єднане з іншими лікарськими товариствами у Всеукраїнське лікарське
товариство, керується напрямками діяльності ВУЛТ, що не суперечить його
безпосередньому членству у СФУЛТ.

УЛТ у Львові може вступити в асоціацію з іншими суспільними рухами,
товариствами для спільного вирішення проблем, актуальних для обох сторін.

Метою та завданням УЛТ є:
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Збереження та зміцнення здоров’я українського народу, розвиток національної
медицини та співпраця з державними органами охорони здоров’я, суспільними, церковними
організаціями і товариствами для здійснення згаданих завдань.

Участь у опрацюванні сучасної концепції охорони здоров’я і законодавства України з
цих же питань, у створенні лікарських палат (асоціацій).

Досягнення високого морально-етичного рівня лікарів у їх лікувально-
профілактичній, науково-навчальній діяльності, громадському і приватному житті та
виховання медичної молоді на фахових, патріотичних, етичних традиціях минулих
лікарських поколінь.

Захист професійних, соціальних прав та інтересів членів товариства у державних та
інших органах і установах охорони здоров’я, правоохоронних, податкових органах,
прокуратурі.

Всього в Українському лікарському товаристві у Львові нараховується 1150 чоловік,
що становить понад 10% лікарів Львівщини.  Голова УЛТ у Львові –  Олег Дуда ,заступник
головного лікаря з хірургічної роботи Львівський державний онкологічний регіональний
лікувально-діагностичний центр (ЛДОРЛДЦ). Активну участь у роботі товариства завжди
бере Президент СФУЛТ – Базилевич Андрій, доктор медичних наук, професор кафедри
пропедевтики внутрішньої медицини № 1 Львівського національного медичного
університету імені Данила Галицького.

Головна Управа та осередки для здійснення діяльності утворюють спеціальні комісії
та секції.

 Комісії можуть бути постійно діючими або тимчасовими.Голови діючих комісій
обираються на конференції делегатів, а склад постійних і тимчасових комісій формується і
затверджується Головною Управою Товариства.

Є такі обов’язкові постійно діючі комісії та секції:
-Юридичного захисту.
-Лікарської етики.
-Видавнича.
-Кваліфікаційно-кадрова.
- Координації наукових досліджень та зв’язку з іншими товариствами.
-Лікувально-профілактична.
-Архівна.
- З питань роботи із студентською та лікарською молоддю.
- Статутна.
- Організаційна.
-Адміністративна.
При Головній Управі УЛТ, із членів УЛТ — керівників медичних установ і закладів,

утворюється рада сприяння організаційній, фінансовій та господарській діяльності
Товариства.

Регулярно видається газета «Народне здоров’я»,  офіційний орган УЛТ у Львові,  яку
ось уже кільканадцять років очолює Головний редактор, доцент Зеновій Масний.

Успішно працює офіційний сайт Товариства а Інтернеті, яким керує доцент Юліан
Мицик.

УЛТ завжди у центрі усіх проблем  медичної спільноти,суспільства та країни. УЛТ
підтримує ідею демократичної організації суспільного життя суверенної України, в центрі
якого повинна знаходитися людина. Беручи до уваги концепцію ВООЗ про здоров’я як стан
повного фізичного, духовного та матеріального гаразду, УЛТ вважає, що українські медики
повинні домагатися створення таких соціально-економічних та політичних умов, за яких
можна було б наблизитися до гуманістичного ідеалу здоров’я — головної запоруки
людського щастя.«З огляду на те, що український народ впродовж кількох сторіч знаходився
під колоніальним гнітом, який довів до руйнації української медичної науки, знищення
генетичного фонду України, привласнення іншими імен кращих представників нашої
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національної лікарської школи, УЛТ буде сприяти відновленню історичної правди,
відродженню національних традицій української медицини »- це основне гасло та основна
Програма УЛТ.

Боженко Н.Л., Боженко М.І., Боженко О.Б.,
Львівський національний медичний університет
імені Данила Галицького

НАШ ДУХОВНИЙ СВІТ, ДУХОВНІ ЦІННОСТІ ТА COVID-19

Життя прекрасне,коли ти щасливий ,але
набагато краще,коли інші щасливі – завдяки тобі.

Папа Франциск

Молитва Папи на порожній площі…Тривожні щоденні повідомлення спочатку з
Китаю,  потім –  з Італії,  Іспанії,  Польщі,  США,  а далі-  з Чернівців,  Києва,  Львова і інших
міст,сіл України…Здається ,увесь світ об’єднався в єдиному жасі, єдиній боротьбі, єдиній
закритості…Хто б ще вчора міг подумати, що є сила , яка раптово закриє наш великий світ
довкола з усіма його спокусами, бажаннями, спілкуванням, можливостями!!! Ще вчора ми
щодня раненько вставали,бігли на роботу,кидались в круговерті життя у різні сторони,
їздили на конгреси по Україні та за кордон ,ходили в театри, на виставки, проводили
конференції, святкували весілля, їздили на прощі, планували свій графік на рік наперед…Ми
завжди спішили,нам завжди не вистачало часу… А сьогодні- закриті кордони, поодинокі
перехожі в хірургічних масках, дистанційна робота, дистанційне навчання , дистанційна
відправа в церкві...

 На сьогодні у  світі зафіксовано понад 865 тисяч випадків зараження коронавірусом,
більше 42 тисяч чоловік померло, понад 178 повністю вилікувалися.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що світ переживає найсильнішу
кризу з часів Другої світової війни. За його словами, пандемія коронавірусу призведе до
рецесії, «яка, ймовірно, не має аналогів в недавньому минулому». Генсек ООН попередив,
що пандемія COVID-19 і прийдешня економічна криза можуть призвести до «Підвищення
нестабільності, посилення заворушень і загострення конфліктів» у всьому світі. У зв'язку з
цим він закликав світові уряди об'єднати зусилля в боротьбі проти пандемії коронавірусу і
соціально-економічної кризи.

Через пандемію коронавірусу і введення карантинних заходів по всьому світу всі
складові сукупного попиту - споживання, капітальні витрати, експорт - виявилися у стані
безпрецедентного вільного падіння. Про це пише економіст Нуріель Рубіні.

Швидка та впевнена реакція на кризу COVID-19 – це проблема охорони здоров’я
нашого покоління”, – сказав Ф. Марк Стюарт, доктор медичних наук, медичний директор
SCCA. “Наша головна мета – захистити наших хворих та медичний персонал, продовжуючи
надавати співчутливу, якісну допомогу за тих обставин, з якими нам ніколи раніше не
доводилося стикатися.  Коли пандемія закінчиться, ми всі будемо пишатися тим, що зробили
для наших пацієнтів та один для одного у цей критичний для людства момент».

Горджуся тим, що я лікар, що також можу бути потрібною людям! Можливо,тепер,у
цей важкий час народ зрозуміє,що нема майбутнього без освіти та вчителя,  нема
майбутнього без здоров’я та лікаря,  нема майбутнього без духовності та Бога!

Світ зупинився… Напевно, щоб задуматись, заглянути всередину себе, переоцінити
свої цінності, зрозуміти себе,оточуючих,побачити красу природи,своїх рідних,відчути силу
родини,побачити важливість своєї роботи,здійснити переоцінку цінностей! Світ
зупинився,щоб  задуматися над життєвим шляхом,  поставитися до себе свідомо,
саморозвиватися, самовиховуватися, будувати себе ! Об'єкт цього будівництва – насамперед
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духовний світ людини. Духовний світ мислителі минулого, такі як Платон, Арістотель, часто
ототожнювали з душею. Уявлення про душу характеризувалися як віра в те, що наші думки,
воля, почуття, саме життя обумовлюються чимось відмінним від тіла, хоча з ним і зв'язаним.
У європейській філософії, термін "душа" вживається для позначення внутрішнього світу
людини, її самосвідомості. Людина, у якої високо розвинуте духовне життя, володіє,
зазвичай, важливою особистісною якістю: вона набуває духовність як прагнення до висоти
своїх ідеалів і помислів, що визначають спрямованість усієї діяльності. Духовність
припускає наслідування гуманістичним ціннісним орієнтирам, душевність, дружелюбність у
відносинах між людьми.  І ,  навпаки,  людина,  у якої духовне життя мало розвинуте,
бездуховна. Основа духовного життя – свідомість. Створення, збереження і поширення
духовних цінностей спрямовані на задоволення духовних потреб людей. Отже, у духовному
житті суспільства діяльність,спрямована на створення, збереження і поширення духовних
цінностей, духовні потреби і духовне споживання є нерозривною єдністю. Духовна
діяльність людей різноманітна, у кожного широкий вибір її форм і видів. Така діяльність
може стати його професією: він буде лікарем чи вченим, актором чи художником, вчителем
чи бібліотекарем, екскурсоводом чи журналістом. Він може прилучитися до духовної
творчості, беручи участь у боротьбі з корона вірусом шукаючи нові можливості для
лікування хворих, як лікар, як вчитель ,створюючи нові програми для дистанційного
навчання, як психолог, заглиблюючись у підсвідоме ,створюючи нові платформи для нового
життя, як батьки створюючи нові ігри, цікавинки для дітей, що сидять на карантині, як
дорослі діти, придумуючи нові можливості,щоб оберегти від можливих небезпек та знайти
можливості спілкування. А головне – кожний спілкується з книгою, музикою,театром і кіно,
і від того, яким цінностям людина віддає перевагу, багато в чому залежить, якою є вона сама.

До духовних цінностей відносяться суспільні ідеали, установки і оцінки, нормативи та
заборони, цілі і проекти, еталони і стандарти, принципи дії, виражені у формі нормативних
уявлень про благо, добро і зло, прекрасне і потворне, справедливе і несправедливе,
правомірне та неправомірне, про сенс історії та призначення людини. Якщо предметні
цінності виступають як об'єкти потреб та інтересів людини,  то цінності свідомості
виконують двояку функцію: вони суть самостійної сфери цінностей і підстав, критерій
оцінки предметних цінностей.  Людська духовність включає в себе три основні початки:
пізнавальне, моральне та естетичне. Їм відповідають три типи духовних творців: мудрець
(знаючий),праведник (святий) і художник. Серцевиною цих начал є моральність. Якщо
знання дає нам істину і вказує шлях, то моральне начало припускає здатність і потребу
людини вийти за межі свого егоїстичного "я" і діяльно стверджувати добро. Поняття
цінностей нерозривно пов’язане з духовним світом особистості. Якщо розум, раціональність,
знання складають найважливіші компоненти свідомості,без яких доцільна діяльність людини
неможлива,  то духовність,  формуючись на цій основі,  відноситься до тих цінностей,  які
пов'язані з сенсом життя людини,  так чи інакше вирішальним питанням про вибір свого
життєвого шляху, цілей і сенсу своєї діяльності і засобів їх досягнення. Духовні цінності – це
своєрідний духовний капітал людства, накопичений за тисячоліття, який не тільки не
знецінюється, але, і як правило, зростає. Чим тісніше пов'язаний зміст ціннісних орієнтацій з
моральністю, чим вагомішим у них є зв'язок із категорією добра, справедливості, тим вищим
може бути рівень духовності. І навпаки: відсутність такого зв'язку – свідчення бездуховності.

Нас усіх сьогодні об'єднало вселенське горе. Світ оплакує втрачених рідних та
близьких людей . У період, коли пандемія поставила людство на коліна, Папа робить глибоко
духовний жест,  покликаний допомогти пережити цей час страждання та страху з вірою та
надією. 27 березня 2020, 19:00 . Ватикан Молитва Папи Римського "Urbi et Orbi" через
пандемію. Молитва Папи на порожній площі…серед цілого світу людей, які моляться
одночасно разом : Боже, Спаси світ!!! …Духовне єднання через сучасні комунікації.

«Густа пітьма спустилася на наші площі, вулиці та міста; вона запанувала над нашими
життями, наповняючи все оглушливою тишею та гнітючою порожнечею, що паралізує
кожну річ, яку зустрічає на своїй дорозі: це відчувається в повітрі, в жестах, про це говорять
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погляди. Ми виявилися зляканими та розгубленими. Як учнів з Євангелії, нас несподівано
застала неочікувана та несамовита буря. Ми усвідомили, що перебуваємо в одному човні, всі
вразливі та дезорієнтовані, але, водночас, важливі та потрібні, всі покликані залишатися
разом, всі потребуючи взаємно підтримувати одні одних. У цьому човні… присутні всі ми,
всі… Як ті учні, що одноголосно взивають і з тривогою кажуть: «Гинемо» (38), так і ми
зрозуміли, що не можемо прямувати далі кожен сам по собі, але тільки разом…

Господи, Ти звертаєшся до нас із закликом, із закликом до віри. Увірувати не так у те,
що Ти існуєш, як приходити до Тебе й довіритися Тобі. В цей Великий Піст наново звучить
Твій нагальний заклик: «Наверніться», «поверніться до мене всім серцем». Ти закликаєш нас
прийняти цей час випробування як час вибору.  Це не час Твого суду,  але нашого:  час
обирати, що є цінним, а що проминає, відокремити необхідне від того, що не є таким. Це час
перевстановити курс нашого життя в напрямку до Тебе,  Господи,  й до ближніх.  І можемо
скерувати свій погляд на численних зразкових супутників, які серед страху відповіли даром
свого життя. Це діюча сила Святого Духа вилилася й сформувалася у сміливій і
великодушній самопожертві. Це життя Святого Духа, здатне вивільнити, належно оцінити та
показати, як наші життя підтримувані простими людьми, зазвичай, забутими, що не
з’являються в заголовках газет і журналів,  ні на великих подіумах останніх шоу,  але,  без
сумніву, пишуть сьогодні вирішальні події нашої історії: лікарями, медбратами й
медсестрами, працівниками супермаркетів, прибиральниками, доглядальницями,
перевізниками, правоохоронцями, волонтерами, священиками, богопосвяченими особами й
багатьма-багатьма іншими, які зрозуміли, що ніхто не спасається наодинці. Перед обличчям
страждання, де можна по-справжньому виміряти поступ наших народів, відкриваємо та
відчуваємо Архиєрейську молитву Ісуса: «щоб усі були одно». Скільки ж то людей кожного
дня вправляється в терпеливості та поширює надію,  дбаючи про те,  щоб сіяти не паніку,  а
співвідповідальність. Скільки ж то татів, мам, дідусів і бабусь, вчителів показують нашим
дітям за допомогою малих щоденних жестів, як долати, як проходити через кризи,
пристосовуючи звички, підводячи погляд і спонукаючи до молитви. Скільки ж то людей
моляться, жертвують і заступаються за добро всіх. Молитва й тихе служіння: це наша
переможна зброя.»

Будьте ж всі здоровими ! Будьте усі духовними! Бережіть себе і оточуючих !

Борисенко О.М., Львівський державний
університет внутрішніх справ

ВПЛИВ ЧАСОВОЇ ПЕРСПЕКТИВИ
НА МОТИВАЦІЮ ТА САМОЕФЕКТИВНІСТЬ ПРАЦІВНИКА

Актуальність даної теми полягає у  формуванні  гармонійного існування і повного
усвідомлення свого потенціалу людиною через продуктивне використання часу, розуміння та
усвідомлення своєї актуальної часової перспективи та міру того як вона впливає на
навчальну та професійну діяльність, на мотивацію, сприйняття та уявлення про себе.

Перша згадка категорії часу припадає на античну міфологію та давньогрецький епос.
Проблема часу згадується у філософських «джерелах» епохи Відродження і нового часу, в
роботах таких античних мислителів як Сократ, Геракліт, Арістотель, Платон, Декарт,
Демокріт, Кант, Бергсон, Гегель та ін [2]. На думку психологів, дослідження та класифікація
часу з точки зору філософії обмежена. Вивченням питань, що стосуються психологічного
часу, займалися такі вчені, як К. Левін, С.Л. Рубінштейн, Б.Г. Ананьєв, К.А. Абульханова-
Славська, Д.Г. Елькін, Б.І. Цуканов, А.С. Дмитрієв та багато інших.

У Радянському Союзі дослідників фактор часу привернув увагу після авіакатастрофи,
яка відбулась з вини пілота, який вчасно не відреагував на зниження літака і не відав
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відповідного наказу. Вивченням цієї події займалися К.А. Абульханова-Славська і Т.М.
Березіна. І він був пов'язаний з дефіцитом часу.

Особливо актуальним питання дефіциту часу є для технічно розвинених країн,
наприклад, Японії. З дефіцитом часу пов'язані авіаційні, атомні та інші катастрофи,
неоптимальні рішення, несвоєчасні дії, що призводять до тяжких соціальних наслідків. Але
ця проблема існує не тільки в країнах з високим технічним прогресом,  а також
в професіях різного типу. Це проявляється або у надмірно високому темпі життя,
неадекватному утриманні, або в необхідності прийняття радикальних рішень (або дій), що
потребують іншого обсягу часу, щоб досягти необхідної конструктивності.

В даний час можна виділити три основні напрямки вивчення часу в
психології: психофізіологічний, психологічний і особистісний.  Завдяки діяльності мозку у
нас формується відчуття часу як єдиного цілого;  ми ділимося цим відчуттям з іншими,
погоджуючи наші дії.

Разом з тим, крім такого вродженого відчуття часу, існує і здатність до усвідомленої
оцінки часу, тобто психологічної, на що вказують такі вчені, як С.Л. Рубінштейн, Б.І.
Цуканов, Д.Г. Елькін, П. Фресс, Ж. Піаже.  [4] Початок досліджень з вивчення усвідомленої
оцінки часу відноситься до другої половини 19 століття, спочатку переважно
зарубіжними психологами і дослідниками. Ще в лабораторіях Вундта ставилися
психофізичні досліди, що стосуються оцінки тривалості хронометричних ударів.

 К. Левін встановив взаємозв'язок між минулим, сьогоденням і майбутнім, він
підкреслював, що коли людина сприймає, переживає своє справжнє становище, то воно
неминуче пов'язане з його очікуваннями, бажаннями, уявленнями про майбутнє і минуле.
Таке включення майбутнього і минулого життя в контекст цього К. Левін назвав тимчасової
перспективою.

За визначенням В.Франкла, часова перспектива це "повна сукупність уявлень
індивідуума про своє психологічне майбутнє і психологічне минуле, існуючих в даний
момент часу". Дослідники часової перспективи: Ф. Зімбардо, М. Селігман, Д. А. Леонтьєв, А.
Кронік,  Є.  Головаха,  Р.  Ахмеров та інші.  У психології також використовуються близькі за
змістом, але відрізняються, терміни "часова транспектива", "локус часу", "життєвий шлях
особистості", та інші [1; 2].

Суб’єктивне сприйняття часу особистістю визначається певними психолого-
типологічними індивідуальними особливостями: рівень збудливості, тип темпераменту та
протікання психологічних процесів, сфера інтересів, чим значиміше життя чи життєва подія
наповнена сенсами, інтересами, емоціями та  враженнями, тим більше час сприймається
ресурсним та наче пришвидшується, появляється суб’єктивна незначимість часу, з’являється
відчуття короткочасності часу, що нічого не встигаєш. Коли людина  кудись запізнюється,
вона відчуває швидкість часу, а коли людина чекає в черзі і спостерігає за проходження часу
він суб’єктивно для нас  протікає надзвичайно повільно,  або дорога назад нам здається
набагато коротшою, тому що не має нових вражень, емоцій, переживань, ми не шукаємо і не
думаємо куди йти.

Завдяки Л.  Ю.  Кубліцкене була створена типологія особистостей за формою
організації тимчасової перспективи. За дослідженнями були отримані наступні результати:
оптимальний тип (здатний діяти та планувати в різних режимах, час допомагає, він вміє
планувати, та вміло використовувати час, відчуває себе ефективним та мотивованим до
поставлених цілей та реалізації планів), дефіцитарний тип (нічого не встигають, постійно
відкладають на потім, не вміють розподіляти свій час та не є ефективними), тривожний
(постійно переживають що не встигнуть, спішать, та «відкладають час» на запас,  щоб
встигнути, часові рамки у них викликають паніку та тривогу, вони витрачають багато
енергії), неоптимальний (спокійний у часових межах, але не ефективний у розподілі часу,
може бути впевнений що впорається зробить вчасно, заспокоює себе та інших, але не
реалізує своїх планів), виконавчий тип (любить часові рамки та обмеження, організований та
ефективний).

http://ua-referat.com/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%84%D1%96%D0%B7%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F_6
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
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%92%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%91%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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Американський психолог Ф. Зімбардо свого часу наголошував на необхідності
«збалансованої часової перспективи», ідеальної  як для психологічного і фізичного здоров’я
індивіда, так і для  його оптимального функціонування в суспільстві. Як здоров’я, так і успіх
особистості  тісно пов’язані і з способом проживання реальності, і з її плануванням[3]

Адже давно відомо, що якщо людина тривалий час не може справитися з
переживанням (роздратування, депресія,тривожність,страх),  то вона «застряла» в одному з
часів. В минулому часі застрягає образа, жаль, депресія, печаль. В теперішньому  —
роздратованість, тривожність, нав’язливість, почуття «відділеності». В майбутньому —
 невпевненість, тривога, невизначеність, страх, нав’язливі фантазії, бажання помсти.

Для гармонійного існування і повного усвідомлення свого потенціалу людині
необхідно фокусуватися не на одному часі,  а на 3-х напрямках орієнтації:  на майбутнє
(відображає загальну орієнтацію на майбутнє); минуле (забезпечує зв’язок із традиціями,
утверджує почуття власної ідентичності); теперішнє (дає щоденну радість життя).

 В управлінні мотивація — це процес стимулювання працівників до здійснення
ефективної діяльності, спрямованої на досягнення цілей підприємства. Мотивація необхідна
для ефективного виконання прийнятих рішень і запланованих завдань. Мотивація — це те,
що знаходиться в людини "всередині". Якщо людина мотивована, її задоволення від роботи
може призвести до якісного результату.

Тимчасову перспективу пов'язують з мотивацією людини. Наприклад, В.Джеймс
співвідносить тимчасову орієнтацію на майбутнє з теорією мотивації досягнення. Він
отримав емпіричні докази того, що студенти, які були орієнтовані на досягнення, мали більш
виражену перспективу майбутнього порівняно зі студентами, орієнтованими на уникнення.
Важливим аспектом теорії Ж. Нюттена є трансформація потреб у плани і цілі. Спонукання
знаходять тимчасову перспективу, яка характеризується як ментальний простір, в якому
будується когнітивно перероблена мотивація людської діяльності [3]

Від індивідуальних особливостей людини залежить мотивація, чим більше прагнень,
цілей та планів, тим більше людина спрямована на майбутнє і тим швидшим сприймається
час, активність особистості її інтенсивність заповнення часу, психічний та фізичний стан
людини, емоційний детермінізм часу (вплив на суб’єктивне сприйняття часу та рефлексію
часу має вид емоції, страждання уповільнюють сприйняття часу, а щастя пришвидшує
суб’єктивне переживання часу) [3].

______________
1. Аарелайд А. Категорія часу в сучасній науці і проблема людського часу //Рига,1978.
2. Абульханова, К. А.; Березіна, Т. М. Час особистості і час життя. СПБ: Алетейя,2001.
3. Зімбардо Ф. Парадокс часу. Нова психологія часу, яка поліпшить ваше життя. Речь. 2010.
4. Левин К. Теорія поля в соціальних науках. - CПб.: «Ceнcop» 2015.

Б’янко О., Львівський національний університет
імені Івана Франка

НОВІ ВИКЛИКИ ТА ВИПРОБУВАННЯ В ПЕРІОД ПАНДЕМІЇ:
ПСИХОЛОГІЧНЕ ОСМИСЛЕННЯ

Ми живемо в часі, коли все стрімко змінюється, відбувається постійний прогрес в
науці і техніці: оновлюються технології, частково допомагаючи людині і полегшуючи її
спосіб життя, але також і заміщаючи реальну взаємодію між людьми, живу комунікацію;
робляться нові дослідження і відкриття; людство пізнає світ у всіх його глибинах, широтах і
висотах; віддалено автоматизовано керує процесами на Землі і в Космосі, користає всіма
природніми ресурсами для задоволення не тільки своїх життєвих, але і надмірних
споживацьких потреб, а також створює альтернативні ресурси – енергетичні, фізичні та
біологічні.  Всі ці досягнення і блага цивілізації ми вже давно сприймаємо,  як гарантовані і
належні нам.
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Відтак, сучасна людина наповнює свій світ матеріальними речами, а свій час –
різними активностями, подіями, враженнями; прагне задоволень, багато працює та постійно
спішить, боячись чогось не встигнути, перебуває під тиском інформаційних потоків,
намагається відповідати соціальним очікуванням, часто – виглядати щасливими для когось,
та уникати чути власний внутрішній голос,  який може звучати в дисонансі.  Ми маємо
можливість відчувати себе громадянами світу – кордони долаються літаками, або стираються
в інтернет-мережі, де є можливості для спілкування, яких не можливо було собі уявити ще 20
років тому.  Але разом з тим,  люди все частіше відчувають себе самотніми,  навіть будучи в
стосунках, через нездатність повноцінного спілкування, де комунікація є поверхневою та
емоційно –  холодною,  позбавленою душевної та духовної близькості,  а відтак скарги на
депресивні, невротичні та тривожні розлади домінують в лікарській та психотерапевтичній
практиці. І теперішні виклики та обмеження, з якими стикнулося людство через пандемію
коронавірусу, можуть посилити такі тенденції. Або можуть стати часом застановлення та
переосмислення свого способу життя та якості стосунків.

Отже зараз всі ми, люди з різних країн, різного віку, соціального статусу,
матеріального забезпечення, опинилися у схожих складних незвичних і не зовсім
передбачуваних обставинах. Всі в більшій чи меншій мірі відчувають зараз свою вразливість
і незахищеність. Речі, які ми сприймали, як гарантовані, швидко змінились. З поширенням у
світі коронавірусної інфекції, ми зазнали немало обмежень, нечуваних для сучасного світу.
Кордони закриті, в багатьох сферах робота зупинена. Світ на паузі. Всім рекомендується
перебувати на карантині для уникнення зараження та розповсюдження вірусу, залишатися
вдома, дотримуватись соціальної ізоляції, витримувати дистанцію, дотримуватись посилених
гігієнічних вимог. Ми стикнулися із невидимим ворогом, який швидко розповсюджується та
створює атмосферу загрози, а в гіршому випадку – параної бути зараженим. Така боротьба з
невидимим ворогом на символічному рівні в багатьох може асоціюватися із війною, звідси
виникає страх, підозріливість один до одного, продуктова і продовольча паніка, коли
робляться надмірні запаси, щоб пережити, немов у бункері, ці складні часи. Перебуваючи
весь час вдома, деякі люди можуть відчувати психологічну клаустрофобію; не благополучні
сім’ї можуть частіше потерпати від агресії та домашнього насильства.

В поєднанні із стресом від змін, викликаних пандемією, таких як втрата роботи, страх
за своє майбутнє, відчуття незахищеності і невідомості, - зростає рівень фрустрації, тривоги,
депресії. А соціальна ізоляція загострює відчуття самотності.

Україна, згідно звіту ВООЗ за 2017рік,  посідає першу сходинку в Європі за кількістю
людей, що потерпають від депресії, а в загальному у світі понад 300 мільйонів людей всіх
вікових груп страждають від цього захворювання, особливо до нього схильні жінки після 50
років.

Існує ряд факторів, які провокують виникнення депресії, наприклад стрес, складні
життєві обставини та події, не сприятливі соціальні чинники та певна психологічно-
біологічна схильністю людини до депресій.

Виходячи із вищесказаного, можемо припустити, що сучасні обставини, де людина
стикається з депривацією своїх психологічних, соціальних, духовних та інших потреб, де є
реальні загрози втрат різної важкості - від тимчасового безробіття до тривалої рецесії; від
легкого перебігу захворювання до летальних наслідків,  -  такі обставини є вірогідним
предиктором щодо розвитку тривожно – депресивних реакцій або клінічної депресії, яка має
виражені клінічні симптоми, серед яких – пригнічений настрій, порушення сну, апетиту,
втрата інтересів, апатія, суіцидальні думки. Крім того, важкі стреси можуть порушити
здатність до адаптації та сприяти появі посттравматичного стресового розладу.

Тому дуже важливо робити психологічну профілактику і запобігати виникненню
потенційних психічних порушень, або ж вчасно визнавати свою вразливість та потребу в
допомозі.

Ще на початку розвитку людської цивілізації, ми мали інстинктивну потребу
об’єднуватися з іншими, створювати групи і племена задля виживання. Звідси походить
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джерело нашої соціалізації, потреби бути приналежним до групи. Теперішня соціальна
ізоляція, фізична дистанція не означає, що ми маємо бути психологічно віддаленими і
розділеними. Важливо підтримувати контакти із своїм оточенням, не втрачати зв'язок і не
ізольовуватись внутрішньо. Бо людина не є ізольованою істотою, яка існує сама по собі.
Людині потрібна інша людина, для діалогу, для життя, для усвідомлення своєї самобутності
та для відчуття єдності.

В цей час ми маємо можливість солідаризуватись, співпрацювати разом, розуміючи,
що нас об’єднують схожі переживання, бажання, потреби. Взаємодопомога та підтримка дає
відчуття потрібності,  спроможності та рятує від гнітючої самотності.  А відчуття надії (для
кожного воно може мати своє суб’єктивне значення) є протилежністю до переживання
тривоги.

А також, в часі карантину, коли кількість подій і подразників зовнішнього світу є
зведена до мінімуму, може сприяти зосередженості на своєму внутрішньому світі,
душевному та духовному потенціалі, кращому пізнанню себе і іншого, своїх бажань і потреб
в рості і розвитку,   налагодженню стосунків із своїми близькими.  Бо як відомо,  саме сфера
стосунків може бути площиною чи не найбільших страждань, та навпаки, давати найглибше
відчуття щастя та задоволеності життям.

Варій М.Й., Національний університет «Львівська
політехніка»

ОСНОВНІ АСПЕКТИ МЕНТАЛЬНО-ПСИХІЧНОГО СКЛАДНИКА
ПСИХІЧНОЇ ПІДСТРУКТУРИ ОСОБИСТОСТІ

Кожна особистість певним чином засвоює все те, що людство, етнічна спільнота, до
якої вона належить, виробили за тисячоліття. Таке стає можливим через дію псі-програм
несвідомого рівня індивідуальної психіки, що нами виявлено у попередніх дослідженнях
[1; 2; 3]. Власне несвідомість людини, як один з чотирьох рівнів її психіки, утримує
ментально-психічне, котре можна розглядати як окремий складник психічної структури
особистості.

Вияснимо, що він являє собою.
Для цього насамперед розкриємо сутність понять: “менталітет”, “етнічна

архетипність” й “етноменталітет” [3].
На основі аналізу літературних джерел установлено, що поняття “ментальність”,

ввели Французькі науковці Ж. Люб’є і Р. Мандру в середині 50-х років XX ст., а вже у 1958
році воно з’явилось в енциклопедичних словниках. Під ним розуміли соціально-психологічні
явища,  котрі відображають духовний світ людини чи соціальної спільноти,  епохи або
етнокультури.

Разом з цим в англомовній психологічній літературі менталітет визначають як
«властивість розуму, що характеризує окремого індивіда чи групу індивідів», а також як
узагальнення всіх характеристик, котрі визначають психіку й спосіб мислення або характер
роздумів. Сучасні науковці продовжують вивчати сутність і зміст менталітету окремої нації
(етносу), визнаючи існування їх, так би мовити, духовно-культурної “аури”, яка істотно
впливає на національну свідомість і самосвідомість, і характер життєдіяльності більшості
відповідних етнофорів. Їх хвилює питання впливу спонукань і мотивів, вчинків та дій
предків, подій далекого минулого на сучасне життя націй і народів.

Досліджуючи творчість Люсьєна Февра (1878–1956), А. Гуревич, акцентує на
важливості того, що цей науковець розширив поняття ментальності. Власне, на думку
Л.  Февра,  вивчення ментальності –  являє собою розкриття такого пласту людської
свідомості, який не прорефлектований, не усвідомлений повністю і потаємний для самих
його носіїв.
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Тому не дивно, що термін “ментальність” і “архетипність” учені розглядають як
феномени етнічного несвідомого. Крім того, ці поняття часто прирівнюють до “душі” нації, з
чим ми не погоджуємося,  вважаючи,  що такою є її соціальна психіка.  В іншому випадку –
реальна сучасна дійсність мовби “проходить” поза “душею”.

Виходячи з цього,  ми пропонуємо розглядати ментальність і архетипність нації не
окремо, а як ментально-психічну підсистему її соціальної психіки. На наш погляд,
ментально-психічне становить таке утворення колективного несвідомого й колективного
підсвідомого соціальної психіки нації, що є згустком, ядром, сутністю її внутрішнього духу,
пов’язаного з таємницями народження етносу, його взаємодії з природою та соціальним
світом, психоенергія якого концентрує всю іншу сукупність психічного. Тобто ментально-
психічне у той чи інший спосіб виявляється в поведінці, діях, особливостях мислення,
світовідчуття, світосприйняття і под. у процесі життєдіяльності нації. Такої думки
дотримується частина вчених, зокрема, М. Пірен, зазначаючи: типові психологічні риси
етносуб’єктів, зафіксовані в їхній ментальності, є водночас і своєрідними “мітками” того
природного й соціального середовища, в якому вони сформувалися [4].

Незаперечним є те, що в кожного етносу, нації по-різному виражається сутнісна
природа й внутрішнє єство, бо кожен із них по-різному вбирав у себе життя предків, їхні
вірування, сподівання, відчуття миттєвості й вічності, буття, смерть, любов і ненависть,
добро та зло, справедливість і несправедливість, страх та сором, красу й потворність,
народження, землебуття тощо. Тому цілком справедливе зауваження Густава Лебона (1841–
1931)  стосовно того,  що “не лише живі,  а й мертві”  відіграють провідну роль у сучасному
житті кожного народу; вони творці моралі народу та безсвідомі двигуни його поведінки.

В індивідуальній психіці ментально-психічне відтворює інтегроване поєднання
неусвідомлюваних пластів соціальної психіки нації, в яких утримується колективний досвід
усіх попередніх поколінь, особливість і неповторність філогенетичного розвитку нації у
відповідних природних та соціокультурних умовах, її світовідчуття, світосприйняття,
світорозуміння й світоставлення, а також суттєво впливає на національну чуттєвість
(емоційність), інтровертність чи екстравертність, раціональність, прагматичність,
демократичність, характер, совість, гідність, особливості мислення, реагування, взаємодії та
спілкування і под. Ця підсистема є відносно сталим специфічним утворенням ланки
“колективне несвідоме – колективне підсвідоме” [5], що утримує риси соціально-
психологічного образу етносу в конкретних географічних, історичних і культурних умовах,
які постійно проектуються на теперішню соціальну дійсність. Можна сказати, що через неї
виявляється генетично закладений досвід предків. У ній вміщується унікальний досвід
самоорганізації соціального буття нації (етносу), її неповторне бачення і тлумачення світу та
стиснутий, згорнутий ландшафтно-кліматичний простір розвитку.

У змістовному аспекті ментально-психічний компонент втілюється у характерні
особливості світовідчуття, світосприйняття, світорозуміння, у моральні вимоги, норми й
цінності, котрі переважають почуття і настрої, традиції та вірування, взаємини всередині
етносу й з іншими етносами і соціальними групами, у ставленні до держави, етносів, народів,
соціальних груп, конфесій, політичної системи, політики, праці, державності, єдності тощо.
Він також визначає ставлення представників нації до землі, природи, води, сонця, кохання,
шлюбу,  батьків,  сімейного життя,  до представників своєї та інших націй,  роботи,  держави,
волі, закону, порядку, Батьківщини, честі, гідності, дружби, зради і под.

Звідси, культурологічні феномени, мова, традиції, звичаї, обряди, безсумнівно, є
специфічним психічним, яке належить до ментально-психічної підсистеми соціальної
психіки нації.

Приміром, мова є внутрішнім психічним, яке поєднує етнофорів неповторною
психоенергією. У ній зливаються воєдино засвоєний етносом світ, його сприйняття і
взаємодія з ним, світопочуття, духовність, культура, неповторність бачення земної краси,
гармонія та любов до рідної землі,  стиль мислення й особливості спілкування,  душевна
чуйність і милосердя, характер та внутрішнє єство нації.
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Ментально-психологічний складник утримує також старовинні традиції, які мають
глибокий психологічний підтекст. Вони є тим психічним, яке, періодично відтворюючись,
породжує додаткову психоенергію, що заново вливається у соціальну психіку етносу (нації).
З позиції полярності вона може бути позитивною, нейтральною чи негативною.

Отже, ментально-психічний складник психічної структури особистості утримує
компоненти, котрі утворилися внаслідок взаємодії соціальної психіки (починаючи ще з
моменту зародження етносу) з географічними, кліматичними ландшафтами, матеріальними
та соціокультурними умовами, з особливостями світовідчуття й світорозуміння, боротьби за
національне виживання, самоствердження і державність, з характером трудової діяльності,
внутрішніх та зовнішніх відносин тощо. Саме в цих складових і компонентах виявляються
соціально-культурні автоматизми поведінки окремих етнофорів та соціальних груп, які
входять до складу нації. Через них етнофорам передається сукупність до кінця не
усвідомлюваних установок, понять, значень, смислів, цінностей, норм і взірців поведінки,
вірувань, ставлень та ін.

Кожен індивід відтворює і трансформує в собі минулий потенціал розвитку етносу,
нації та людства, додаючи до нього краплинку власного духовно-практичного досвіду
стосунків зі світом, суспільством, нацією, людьми. У різних ситуаціях суспільної (сціальної)
дійсності ментально-психічний складник психічної структури особистості має різну
величину вияву своїх раціональних та емоційних компонентів.

У життєдіяльності ментально-психічні установки особистості виявляються у
передбачуваній, наперед визначеній спрямованості їхньої психіки на певний спосіб реакції та
взаємодії і з членами своєї нації, і з представниками інших етносів (націй), і зі зовнішнім
світом, природою.

Ментально-психічне у психіці особистості діє як психоенергія, в якій закодовано
відповідну інформацію. Саме ця психоенергія взаємодіє з психоенергією сучасного різного
психічного.  Урешті-решт ми отримуємо те,  що називаємо автоматизмом,  або
неусвідомлюваним потягами поведінки.

Разом з цим через соціальну психіку нація передає кожному індивіду в процесі його
соціалізації систему потреб, інтересів, цінностей, установок, значень, смислів, поглядів, ідей,
переживань, цілей і форм взаємодії та спілкування. Натоміст, кожен індивід, пропускаючи
все це через свою психіку, відтворює і трансформує їх, додає “елемент” індивідуальності й
реалізує у процесі діяльності та її продуктах, вчинках, поведінці. Отже, простежується тісний
зв’язок між соціальною психікою й психікою індивіда, між якими постійно відбувається
психологічний обмін та взаємовплив. Тому соціальна психіка суттєво впливає на
психологічні особливості членів нації, власне, через реалізацію змісту ментально-психічного
складника психічної структури особистості. В соціальній психіці нації кожен індивід
знаходить своєрідні смисли та значення предметів і явищ, власного соціального буття в
сьогоденні. Саме вона задає “програму” національної поведінки та реалізацію соціальних
функцій, впливає на формування індивідуальної психіки – “запускає” функціонування
індивідуальної психіки, вкладаючи в неї свої патерни, власні соціально-психологічні картини
реальності [2].

Таким чином, ментально-психічний складник психічної структури особистості – це
сукупність психічного загальнолюдського, расового, етнічного, національного, родового і
родинного, яке утворилося в процесі життєдіяльності етносу від зародження до наших днів і
передається через несвідомий рівень психіки кожному представнику етносу (нації). В
змістовному аспекті ментально-психічний складник психічної структури особистості
утримує сукупність понять, установок, значень, смислів, духовних цінностей, стереотипів,
вірувань, почуттів, зразків і форм поведінки, котрі сформувалися впродовж розвитку
людства, та конкретного етносу (нації), перебувають на несвідомому рівні психіки індивіда й
опосередковано впливають на його світовідчуття, світосприйняття та світорозуміння, отже, й
вчинки і поведінку.
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СУБ’ЄКТНІСТЬ У ПРИЙНЯТТІ РІШЕНЬ
В УМОВАХ ЦИВІЛІЗАЦІЙНИХ ВИКЛИКІВ

Сьогодення у черговий раз руйнує міф про стабільність. Повертає до реальності, яка є
непередбачуваною, непевною і вимагає прийняття рішення самостійно, того ж наслідки
неоднозначні Така ситуація властива людині, є відображенням її сутності. Результат
сучасного поступу – технологічного і соціального, постав завдяки спроможності людини
відповідати на цивілізаційні виклики. Проблема радше у помилковому переконанні, шо
досвід минулого нам вже не потрібний. Гасла – силу соціального організму,  що
розвивається, становить людина – у творчості, праці, боротьбі за свої ідеали декларуються та
не наповнюються змістом. У практичній площині радше наголос зроблений на масовизації
людського «Я», через зростання популярності ідеї відмови від табу, самообмеження,
самоконтролю. Власне  від того, з чого і постала людська цивілізація. Забувається, що одним
із класичних прикладів утвердження самостійності людського «Я», формуванням
суб’єктності людської поведінки  є відмова Сократа втекти з ув’язнення, із мотивацією що
це суперечить його заклику дотримання закону.  Людина як людина – це індивід, для якого
основною, сутнісною якістю виступають спроможність і обов’язок приймати рішення,
активна діяльність за вибором, за особистісним бажанням.  Необхідною умовою суб’єктності
у прийняття рішень в умовах сучасних цивілізаційних викликів є свобода і культура.
Свобода розширює вузькі горизонти знеособленої свідомості, корпоративних спільнот,
культивує людину як дієздатну, діяльну субстанцію, спроможну самостійно приймати
рішення і відповідати за їх наслідки.  Культура,  вводячи індивіда у світ гуманітарних
цінностей, досягає норморегулювання. Людський індивід – явище соціальне. Існування «Я» –
результат попередньої загальнолюдської історії. Буття «Я» як гуманітарної структури –
також продукт культури, це «буття тут», тепер, серед людей, зі своїм минулим і майбутнім.
Реальна особистість як ціле – не одноактне буття, а рух від буття до буття [6, с. 306].

Сучасна реальність спонукає сумніватися у спроможності значної частини громадян
до суб’єктного рішення. Зовнішні ексцентричні прояви – татуювання, неохайний одяг,
провокативна щодо інших поведінка засвідчують внутрішню невпевненість, розгубленість.

Обумовлено зростанням складності сучасного суспільства, страхом перед
цивілізаційними викликами масштаб яких не спроможний опанувати жоден індивідуальний
інтелект Надмірна неформальність поведінки багатьох людей не повинна нас вводити в
оману – насправді це страх і розгубленість. Фундаментом, який запобігає зануренню людини
в руйнівний щодо неї і спільноти відчай, постмодерний сумнів залишається культурна
традиція, перш за все через впевненість  у спроможності  людини самостійно  творити нове.

На важливості культурної традиції у прийнятті самостійного рішення послідовно
наголошував представник класичної ліберальної інтелектуальної традиції Д. С. Міль, який
писав, що люди вдаються до поганих вчинків не через те, що мають сильні пристрасті; вони
це роблять через слабку свою совість. «Той, хто вважає, що наділена пристрастями й
поривами індивідуальність не повинна себе розкривати, має також стверджувати, що
суспільству не потрібні сильні натури (тобто йому нібито не на користь, коли до його складу
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входить багато людей з характером) і що високий середній рівень енергійності – небажаний»
[5, с.  70–71].   Мислитель включає у невід’ємну складову людського вчинку силу дії оперту
на морально-етичні переконання. Суб’єктність рішень потребує не лише фізичного носія дії
але й наповнення їх ціннісним змістом. Людина постає як людина з часу усвідомлення своєї
спроможності до дії, яка виходить за межі обов’язку діяти виключно до настроїв натовпу
(більшості, колективної свідомості), постає проти  деперсоніфікує, набуває право нести
відповідальність як суб’єкт. Тільки радикальний розрив із затишком колективної
знеособленості підштовхує людський поступ. Спонукаючи усвідомити власну вразливість,
він  мотивує діяти активно, не очікуючи схвалення. Покладаючи відповідальність на людину,
водночас надає право на результат її ініціативності. На невід’ємності і права і обов’язку
людини самостійно приймати рішення наголошено ще у сиву давнину:

 «Якщо я не стою за себе, то
Хто постане за мене?
Якщо я тільки за себе, то хто я?
Якщо не зараз, то коли?
 (Талмуд, Мішна, Абот.)» [7, с. 5].
Така позиція є закликом до реалістичного бачення проблем та до їх вирішення.

Людина потребує для реалізації власної потенційної суб’єктності відповідного політичного,
правового, соціально-економічного і культурного середовища. Це накладає на неї вагомі
обмеження. Та як обмеження так і можливість є витвором людської поведінки
(бездіяльності).

Подібний підхід поділяла і українська політична думка міжвоєнного періоду.
Ю. Вассиян, у статті «До головних засад націоналізму», що мала суттєвий вплив на
формування ідеології українського націоналізму, зазначає: «Світогляд раба є нетворчий та
негативний аж до хвилини,  доки його не знищить новозроджений дух свободи.  Чин,  як
наглядне здійснення свободи,  передумовлює внутрішню її волю,  що мусить проявитися як
реальна вартість» 1, с. 114].

Отже, буде справедливо, на його думку, не визнати за українським народом
випрацьованих категорій історичного життя, тому що власне історія творила його, а не
навпаки. Ю. Вассиян без жодної компліментарності прямо заявляє: «Мало великого й
непроминаючого приніс він на буйно родючий лан красою залитої землі, що її не зумів
опанувати для себе в цілості. Дух його не доповнив гідно природи. Розпливне животіння, а
не життя, що кидає далеко поза межі дійсности величні блиски всесвітніх задумів – тліло в
лоні степового простору» [1, с. 114].

Гострота тверджень Ю. Вассияна не означала заклику до афективних дій, емоційних
вибухів, радше навпаки – слугувала підставою обґрунтувати потребу системної,
довготривалої праці над собою як суспільства, так і, насамперед, – окремої особи. Тому,
продовжуючи свої роздуми,  Ю.  Вассиян вважає,  що українська суспільність,  яка не
довершила в собі процесу об’єднання, у нинішньому стані є полем для різних можливостей, і
найкращий доказ цього – сучасний хаос політичного життя. Українець як індивідуальність
був анархістом. У суспільності не означився, понад неї підіймався тим, що її цілком не
визнавав. Нація культурно в повному значенні не жила, до політичної самоуправи ніколи не
була готова, цивілізаційно вона є пасивним споживачем чужих вартостей, а не творцем. Тому
сучасний стан новітніх цивілізаційних викликів, слушно можна вважати малоозначеним,
зручним для різних можливостей, що, в свою чергу, з’ясовується з того, що наша минувшина
проходила під знаком найменшого духовного зусилля, а тому майже без самокритики. Ю.
Всссиян безкомпромісно наголосив:  «У всьому цьому одна спільна прикмета:  відсутність у
нашій природі змислу панування. Своєї правди не несли ми ні мечем ні словом, бо ніколи не
були під владним хотінням правди та почуттям безумовної її потреби» [1, с. 116].
Неспроможність до суб’єктного рішення призводить до відмови у визнанні чи то індивідові
чи то спільноті у їх права на буття. І дає підстави до формування доктрини про «історичні та
не історичні народи».
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Як у позивному так і негативному сенсах,   явно чи ні,  але людина «є своє минуле»,
тобто є історичною людиною [3, с. 325].

Такі роздуми багато в чому перегукуються з ідеями К. Ясперса.  Таємницю «осьового
часу» К. Ясперс пов’язував з «духовним та історичним розвитком людства, яке раптом
почало усвідомлювати та осмислювати своє існування» [8, с. 33], з «появою духовної
комунікації на більш високому рівні» [8, с. 49]. Ю. Вассиян змушений був визнавати, що
багатьох українців сенс того духовного поступу, що його вкладав К. Ясперс у поняття
«осьового часу», ще не торкнувся, і як головне завдання розглядалося залучити в історичний
процес українську спільноту як суб’єкт, а також окремого її представника – передусім
окремого представника –  як свідому особу.  Навіть держава була похідною від цих завдань.
Інакше втрачався сенс власного державотворення, бо суто біологічне буття, спрямоване
переважно на задоволення матеріальних інтересів, могло тривати і без цього.

Американський дослідник Френк Гобл звернув увагу,  що в людини є здібність до
психологічного зростання, однак навіть у відносно вільному американському суспільстві
мала частина наближається до реалізації свого повного потенціалу. На його думку, суттєво
сприяв усвідомленню причин цього явища А. Маслоу, який вказав низку причин того, чому
так багатьом не вдається психологічне зростання.

1.  Людські інстинкти,  які спонукають до зростання,  радше слабкі,  ніж сильні.  Тому
тенденції до зростання легко можуть бути затиснуті поганими звичками, бідним у
культурному плані середовищем чи неадекватною (а можливо, і шкідливою) освітою.

2. У західній культурі сформувався великий страх перед інстинктами як чимось
поганим і притаманним тваринам. Фрейд так само, як і багато хто з християнських
теоретиків, підкреслював негативні сторони людських інстинктів. У результаті ми маємо
культуру, яка робить наголос на контролі та негативній мотивації, а не позитивній.

3. Існує сильний негативний вплив потреб низького рівня в безпеці. Процес
психологічного зростання вимагає постійної готовності ризикувати, робити помилки,
відмовлятися від власних звичок. Індивід, який перебуває в процесі зростання, постійно
кидає собі виклик.  Це вимагає мужності.  Насолода від зростання і розвитку передбачає
зусилля, самодисципліну та певну частку страждання. Особа, яка веде себе за Фрейдом,
тобто яка шукає насолоди й уникає страждань, не дуже схильна до зростання [2, с. 385].

Слід відзначити, що роздуми Ю. Вассияне в певній мірі випереджали ідеї
американського дослідника А. Маслоу, який наголошує на духовній складовій людського
поступу, власне внутрішній світ людини визнаючи найефективнішим засобом урухомлення
суспільства. Він обстоює думку, що людина володіє потребами вищого порядку,
інстинктоподібними потребами, які є частиною її біологічної організації – наприклад,
потребою в оцінці, в повазі, потребою в свободі саморозвитку. Відкриття вищих потреб
обумовлює цілий ряд революційних висновків. Багато людей починають розуміти, що
фізикалістська, механістична модель була помилковою, і що вона привела нас… куди? До
атомних бомб. До досконалої технології вбивства, як у концтаборах. До Ейхмана. Ейхмана
не можна подолати за допомогою позитивістської філософії чи науки. І його справді так і не
вдалося подолати,  поки він був живий.  Він не знав,  що таке погано.  Що стосується його
особисто, він добре робив свою справу. І це справді так, якщо забути про мету і цінності. «Я
звертаю увагу на те, що професійна наука і професійна філософія прагнуть забути про
цінності, виключити їх. Але це повинно привести до ейхманів, до атомних бомб, Бог знає до
чого!» [4, с. 169–170].

Людина повинна діяти. Та як діяти? Спираючись на напрацювання культурної
традиції.  Людина перш за все повинна її  засвоїти і як формальне знання і як внутрішню
цінність. Це дозволить приймаючи рішення в умовах стресів і часового тиску властивих
сучасним  цивілізаційним викликам. Необхідно усвідомлено сприйняти думку, з якою
людство жило увесь попередній період, та стала втрачати підтримку останнім часом –
людське існування неминуче піддається небезпекам, це його природна складова. Безпека є
базовою цінністю, та воно не є  гарантована і у багатьох випадках усвідомлення ризиків, їх
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наявність є необхідністю. В іншому випадку формується безвідповідальність, яка стає
загрозою для буття людства.  Людство прогресує завдяки вчинкам індивідів, тому свобода є
необхідною умовою безпеки. Спроби розірвати складний взаємозв’язок безпеки-свободи-
культурної традиції  у прийнятті рішень заперечує суб’єктну природу людини, яка є
індивідуальністю не лише завдяки впевненому висловленню власного «Я».  Чи то у вчинку
(рішенні»,  чи то в інтелектуальному процесі,  але й у тій мірі в які спроможна усвідомити
наслідки своїх дій не лише для себе але й для оточуючої дійсності. Суб’єктність рішень в
умовах в умовах сучасних цивілізаційних викликів обумовлюється їх багаторівневістю.
Немає однієї проблеми, їх багато, надзвичайно багато… І вони себе виявляють у складній
взаємодії, яка  не може бути  прописана в бюрократичній інструкції. Кожен змушений бути
приймати рішення тут і зараз. Пошук варіантів уникнути рішення, перекласти на інших,
швидкої персональної матеріальної вигоди створюватиме ситуацію яка детермінуватиме
відмову від гарантування прав і свобод. Занепад критичного мислення посилює таку загрозу.
Переважно люди більш схильні раціонально оцінювати ближчі перспективи (у часовому і
географічному вимірах) ніж віддалені перспективи. Тому незважаючи  на глобалістичні
перспективи доречнішим є відновлення державного суверенітету національних держав, із
покладенням на владу і громадян обов’язку вирішувати проблеми. Масова міграції та
зосередження у кількох центрах інновацій і виробництва, породжує супутні дисбаланси у
доходах, що посилює соціальну напругу і руйнує суб’єктність значної частини населення. У
підсумку формується середовище сприятливе до популізму, радикалізму, яке не вважає
свободу жодною цінністю. Радше прикриттям для відмови від персональної
відповідальності, і пошуку «сюзерена». Глобально домінує патерналізм.

Необхідне переосмислення сучасної поверхової демократичної практики, яка себе
вичерпала, продемонструвала обмеженість. Ми потребуємо нової «буржуазної революції».
Попередня стала наслідком кризи станового феодального суспільства і забезпечила
поступове зростання кількість людей які отримували можливість обрати власну долю,
розпоряджатися майном і через голосування долучатися до політичної боротьби. Ми
переживає не кризу демократії, а невідповідність її форм сучасним цивілізаційним викликам,
які вимагають не звуження людської свободи а її діяльнісну реалізацію.  Це можливо у
випадку створення ширшого спектру умов і обставин які спонукають громадянина до
самостійної поведінки, з ризиками, труднощами, відповідальністю та гарантіями які
дозволяють мати впевненість, що влада та глобальні економічні потуги обмежені у своєму
прагнення до свавілля.

Конкретні відповіді інституційного, нормативного та соціокультурного характеру
вимагають дискусії та оперативності у висновках. Світ стрімко змінюється.
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ЛІДЕРСТВО ЯК ОСНОВА УСПІШНОЇ УПРАВЛІНСЬКОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ

Актуальність полягає у розкритті лідерства як певного набору якостей, що притаманні
керівникам чи лідерам, які успішно можуть здійснювати вплив на інших, а з іншого,
лідерство – це процес несилового впливу у напрямку досягнення організацією своїх цілей.

Cлово лідер («leader») і лідерство («leadership») утворені від англосакського кореня
«lead», що в перекладі на українську – «дорога», від дієслова «leaden», що означає
«подорожувати», «йти». Мореплавці, англосакси використовували цю назву для позначення
курсу судна в морі.  Отже,  лідерами називалися люди (або судна),  які показували шлях.
Згідно з сучасними довідниковими виданнями лідер  – це особа, яка посідає провідне місце
серед інших, подібних [2].

Варто наголосити, що розуміння поняття «лідер» відрізняється від соціально-
психологічного уявлення про лідерство. Сьогодні лідерство пов'язується з більш-менш
організованою групою людей, об'єднаною спільною метою, цінностями, інтересами тощо.

Дослідження лідерства проводилися протягом усього ХХ століття, однак до сьогодні
не існує однозначного визначення поняття «лідерство» та різняться уявлення про природу і
суть цього феномену.

О. Романовський та В.  Михайличенко визначають лідерство як «здатність впливати
на інших людей у напрямку досягнення визначеної мети» [4, С.514]. Блондель відзначає, що
“лідерство -  це влада,  тому що воно полягає у здатності однієї або декількох осіб,  що
знаходяться на вершині, примушувати інших робити те позитивне або негативне, що останні
в інших умовах могли б не робити” [1].

У повсякденному житті використовуються терміни менеджмент, адміністрування
(керівництво) і лідерство.  Менеджмент найчастіше вживається стосовно до
підприємницьких структур, а адміністрування (керівництво) — для характеристики
управління в урядових органах, громадських і різного роду благодійних організаціях.

Що стосується керівництва і лідерства, то вони часто використовуються в літературі
як синоніми. І все-таки між ними існують відмінності. Керівництво ґрунтується переважно
на формальних аспектах діяльності, тоді як лідерство — на неформальних. Тому воно
спроможне у деякій мірі компенсувати формальне управління колективом, доповнюючи
недостатній розвиток його окремих елементів.

Широко розповсюджене  уявлення про те, що лідерство й управління (менеджмент) –
одне й те саме. Однак, на думку Дж. Максвелла дане уявлення є неправильним. Головна
різниця полягає в тому, що лідерство стосується впливу на людей, щоб вони ішли за кимось,
тоді як управління зосереджується на підтримці систем і процесів. Менеджери можуть
підтримувати напрям, але вони не можуть змінити його. Системи і процеси не здатні на
більше. Щоб вести людей у новому напрямку, потрібен вплив [3, С.33].

Хто такий лідер? Яким мусить бути успішний лідер, щоб досягти успіху?
Лідер — це той, хто допомагає іншим зробити набагато більше, ніж вони коли-небудь

вважали можливим. Лідерство однієї людини допомагає розблокувати потенціал решти, будь
то індивідуальні можливості або ж потенціал групи,  компанії або організації.  Він не
розповідає іншим, що робити, а надихає людей і дозволяє їм побачити те, на що вони здатні,
а потім допомагає туди «добратися».  Лідерство може бути визначене як здатність однієї
людини спонукати інших добровільно слідувати за ним. Це психологічні якості, які являють
собою поєднання знань, цінностей, навичок і особливостей поведінки. Лідерство — це
процес, який допомагає групі людей в досягненні їхніх цілей. Лідер завжди бачить чітку
картину кінцевої мети, тому він завжди знає, куди йти. Для нього характерне тверде
розуміння того, як виглядає успіх і як його можна досягти.
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Справжнього лідера відрізняють від інших основні психологічні та особистісні якості.
Лідерами не стають відразу. Навіть народжені з лідерськими задатками повинні працювати
над собою, щоб підвищити свої шанси досягти високих результатів в якості людини, яка веде
за собою команду. Можна було б перелічити багато рис характеру, які, безсумнівно, є
важливими.  Але психологи,  вивчивши історії найбільш відомих людей,  склали список з
десяти якостей, які необхідно розвивати в собі в першу чергу, якщо ви хочете досягти успіху
на цьому терені. Щоб вийти на новий рівень, вам слід розвивати такі якості, притаманні
лідеру: бачення мети;  здатність приймати рішення;  прийняття ризику;   мотивація інших;
уміння створити команду;   прагнення до самопізнання;   збереження цілісності особистості;
робота над собою протягом усього життя;  ефективне спілкування;  активна допомога іншим
в досягненні успіху.  Становлення справжнього лідера — це процес, який ніколи не
закінчується [5].

Отже, проблеми лідерства є ключовими для досягнення організаційної ефективності. З
одного боку лідерство розглядається як наявність певного набору якостей у людей,  які
висувають себе в лідери, з іншого, це процес несилового впливу в напрямку досягнення
організацією своїх цілей. Лідерство перш за все пов‘язано з особистісними якостями. Якщо
людина володіє цими якостями, або вони закладені в неї з народження, вона зможе
ефективно,  а головне,  не використовуючи формальну владу вести послідовників в
правильному напрямку для досягнення спільних цілей.

______________
1. Блондель Ж. Политическое лидерство: Путь к всеобъемлющему анализу / Ж. Блондель. – Режим

доступу: http://grachev62.narod.ru/blondel/contents.htm
2. Великий тлумачний словник сучасної української мови / [укл. і гол. ред. В. Т. Бусел]. – Київ; Ірпінь : ВТФ

«Перун», 2002. – 1440 с.
3. Максвелл Дж. 21 беззаперечний закон лідерства / Дж. Максвелл; пер. Т. Фролов, ред. І.В. Матюшенко,

передм. С.Р. Кові - Х. : Кн. клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2019. – 319 с.
4. Романовський О. Г., Михайличенко В. Є. Філософія досягнення успіху. Психологічний аспект:

Підручник / О.Г.Романовський,. В.Є.Михайличенко.  – Харків : НТУ «ХПІ», 2007. – 592 с.
5. Якості лідера: що потрібно для успіху – Режим доступу: http://sbm.pnu.edu.ua/2017/11/27/zagolovok-

statti-sertyfikatna-programa-mini-mba/

Войцеховська О.В., Національний університет
«Львівська політехніка»

ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМИ
ДУХОВНОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ

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.

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”. 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”.

Дослідженням психології духовності в традиційній науці займалися вчені Г. Олпорт,
З. Фрейд, К. Юнг, А. Адлер, А. Маслоу та ін. У вітчизняній психології дослідження з питань
духовності здійснювали С. Максименко, М. Боришевський, М. Савчин, В. Москалець,
Г.  Балл,  В.  Моргун,  Е.  Помиткін,  Ж.  Юзвак,  та ін.  Проблемам духовного виховання
присвятили свої праці І. Зелінченко, Б. Братусь, Н. Жигайло.

М. Боришевський розглядає духовність  як багатовимірну систему, складовими якої є
утворення у структурі свідомості та самосвідомості особистості, в яких у формі ціннісних
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орієнтацій віддзеркалюються її найбільш актуальні морально релевантні потреби, інтереси,
погляди, ставлення до навколишньої дійсності, до інших людей, до себе самої, що стали
суб’єктивно значущими регуляторами її активності.

 М. Савчин визначає духовність як вищий момент людської індивідуальності.
Духовність покликана ошляхетнювати, прикрашати і біологічне (тілесне), і соціальне в
людині, надавати їм гуманістичного змісту.

У сучасних суспільствах поширена прагматична мораль, основою якої є принципи
найбільшого загального блага, насамперед матеріального. Сьогодні більшість людей живе в
суспільстві речей, про що так влучно зауважує герой роману Л.Костенко, "Записки
українського самашедшого", виражаючи суспільне невдоволення бездуховністю та
нівелюванням культурних цінностей. Геніальна письменниця-поетеса закликає нас до
роздумів про те, що "не хлібом єдиним має жити людина".

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.

У зв’язку з цим доречно згадати думку видатного французького філософа,  лауреата
Нобелівської премії Анрі Бергсона: «Немає потреби повторювати, що соціальний прогрес
зумовлюється перш за все духовним середовищем суспільства…Широко відомо, що
переважна більшість великих реформ сприймалися спочатку як нездійсненні, що фактично
відповідало дійсності:  вони могли втілитися у життя тільки у суспільстві,  що створило для
цього належні духовні умови». Ігнорування чи байдуже ставлення до духовного як складової
суспільного життя спричиняє деформацію уявлень про найважливішу сутність людини як
соціальної істоти, про її роль і призначення, сенс життя людини як соціальної істоти. Завдяки
духовності людина здатна долати в собі прояви руйнівних асоціальних інстинктів.

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 є вищим рівнем розвитку особистості, для якої основним регулятором є людські
цінності.

Р. Трач провів глибокий аналіз кризи духовності суспільного життя та назвав деякі
причини цієї кризи, зокрема, таку як раціоналізація життя у сучасному технологічному
суспільстві,  що призвела до таких наслідків,  як перетворення світу в об’єкти доцільності і
корисливості. Звідси – нігілізм, брак сенсу життя, «екзистенційний вакуум». При зростанні
матеріального комфорту, душевне життя стає все убогішим.

У монографічній праці «Психологія духовності» А. Зеліченка розглядаються
різноманітні аспекти духовності. Значну увагу автор приділяє визначенню змістової сутності
явища духовності, аналізу її виявів. Цікавим є перелік особистісних характеристик людини,
які засвідчують міру наявності у неї духовності. Серед таких характеристик наступні:
примирення, прощення, пошук правди, романтичність, оптимізм, песимізм, надія, любов,
доброта, милосердя, щедрість, відданість, самопізнання, творчість, почуття прекрасного,
почуття обов’язку, добро, зло, наявність тісних емоційних зв’язків зі світом

Антагоністи духовності: пристосовництво, відгороджування від світу, негативізм,
зажерливість, жадоба до накопичення, прагнення до матеріального благополуччя, у якому
нібито головний сенс життя людини тощо.

Е. Помиткін у «Психологія духовного розвитку особистості» вважає що духовність є
вершинним новоутворенням особистості, оскільки містить у собі складні емоційні, вольові,
інтелектуальні та моральні компоненти.

Наведені міркування за своїм змістом вельми близькі до відомих висловлювань
Е. Фромма, який зазначав, що людина може справді розвиватися духовно тоді, коли буде
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здатною долати в собі прояви егоїзму, егоцентризму, зможе «перемогти власний нарцисизм».
Лише за умови доброзичливого зв’язку з людьми та природою, подолання відокремлення та

відчуженості, досягнення відчуття єдності з усім навколишнім і водночас
усвідомлення себе як окремої істоти, тобто відчуття власної ідентичності, своєї
індивідуальності. Такій людині притаманні здатність переживати радощі і печалі. Їй чужа
погоня за славою, самозвеличання, накопичення. Вона налаштована на переживанні себе у
бутті, а не у володінні. Завдяки таким характеристикам людина схильна до творчості,
самотворення, що є одним із важливих виявів духовності особистості.

Ж.  Юзвак  розглядає духовність як творчу здатність людини до самореалізації та
самовдосконалення, зумовлену такими особливостями когнітивно-інтелектуальної, чуттєво-
емоційної та вольової царин, які сприяють успішному формуванню та реалізації потреби у
цілеспрямованому пізнанні та ствердженні в її життєдіяльності істини, загальнолюдських
етичних та естетичних цінностей, усвідомленню єдності себе та Всесвіту.

Психотерапевт Карл Роджерс вважав, що зцілення пацієнта неможливе поза
контекстом його духовності, без врахування багатогранних характеристик особистості
пацієнта як цілісної системи. Щоб досягнути успіху, вважав Роджерс, терапевт усім своїм
єством – мовою, інтонаціями, жестами, смислами, уявою, сприйманням, розумінням і
соціальністю, з особливим наголосом на почуттях має переконати пацієнта, що до нього
ставляться як до самоцінної особистості і щиро поважають в ньому всі притаманні йому
індивідуально неповторні характеристики.

Так, С. Максименко, М. Боришевський, В. Москалець, М. Савчин та інші дослідники
вважають, що умовою успішного розвитку духовності особистості слугує рання генеза
особистості, духовна позиція власне вихователів і визначеність їхніх ідеалів, розвиток
духовних цінностей, релігійної свідомості та самосвідомості особистості.

 Психологічний зміст поняття «духовний розвиток» можна визначити як процес
реалізації когнітивно-інтелектуального, почуттєво-емоційного, вольового, креативного
потенціалів суб'єкта, здійснення прогресивних якісних та кількісних змін у його ціннісних
орієнтаціях та вчинках, результатом якого є досягнення психічної цілісності та гармонії. Цей
процес може бути інтерпретований як різновид творчості, оскільки він є індивідуальним
шляхом пізнання людиною своєї природи, відкриття власних можливостей та їх реалізації.

Отже, 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 можливостей, здібностей, на позитивні зміни навколишнього середовища, на
подолання буденності, на оволодіння вищим сенсом життя людського.

Гаврилів Т., Львівський національний університет
імені Івана Франка

ЛІДЕРСТВО В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ СУЧАСНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ:
ВІДМІННІСТЬ МІЖ КЕРІВНИКОМ ТА ЛІДЕРОМ

Актуальність проблеми. Як відомо, лідерство в системі управління сучасною
організацією є одним із важливих питань сьогодення. Особлива увага приділяється
проблемам лідерства і його ефективного використання в менеджменті. Перед нами постає
питання : які характеристики лідерства виявляються найбільш ефективними та чому?
Дослідники цієї проблеми підкреслюють, що для успішного виконання своїх функцій
керівник-менеджер обов’язково має бути і лідером.

Оскільки сьогодні для управління сучасною організацією вкрай важливим та
обов’язковим є такий фактор,  як лідерство,  то усі майбутні (або сучасні )  менеджери
зобов’язані освоїти лідерські якості або вже володіти такими, як : чітке усвідомлення власної
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мети; володіння собою, вміння прислухатися до своєї інтуіції; адекватна самооцінка;
моральна готовність до розуміння ризику; чесність і надійність; мотиваційна активність і
адекватна ініціативність; активна життєва позиція; вміння цібрати людей в команду;
визначення і чітке бачення перспективи; вміння організувати і мртивувати команду на
швидке вирішення поставлених завдань; вміння швидко орієнтуватися в будь-якій ситуації;
готовність прийти на допомогу і підтримати своїх послідовників у важку хвилину тощо.

Виклад основного матеріалу. Лідером бути не так просто. Декому пощастило, і він з
народження володіє лідерськими якостями, а дехто повинен прикладати безліч зусиль для їх
набуття.  На сьогодні в Україні є багато шкіл виховання лідерів майбутнього,  зокрема:
Європейська школа лідерства та бізнесу, Інститут лідерства та управління УКУ, Школа
лідерства ХОДА, Українська академія лідерства (УАЛ) тощо. На просторах Інтернету та
офлайн проводиться безліч тренінгів, семінарів,  конференцій, виступів, презентацій,
видавництв книг, зустрічей з лідерами національного, міжнародного, світового масштабів.
Від нас вимагається лише бажання, цілі та зусилля. Безумовно, як і вродженому, так і
набутому лідеру необхідно розвивати свої здібності,  відкривати щодня цікаве,  нове та
корисне, іти в ногу з часом, бути в курсі усіх можливих трендів, інновацій в різних сферах
тощо.

Більш детальні наукові поради про те, як досягти професіоналізму, розвивати свої
здібності можна знайти в книзі “Шлях до вершини” Андерса Ерікссона, Роберта Пула :
“Наша книжка розповідає про вроджений хист, властивий Вольфґанґу Амадею Моцарту,
тоуійським діткам з експерименту Сакакібари і баскетболісту Рею Аллену. Ідеться про
здатність розвивати надзвичайні здібності завдяки належному й цілеспрямованому
тренуванню -  здібності,  яких ці люди ніколи не мали би без таких тренувань.  В основі цієї
здатності - неймовірна гнучкість і пластичність людського мозку й тіла. Навіть більше - ми
розкажемо, як кожен може скористатися цим уродженим хистом, щоб досягати найкращих
результатів у тій чи іншій діяльності” [с. 18-19].

Навіть якщо ви присвятите певній справі дуже багато часу, немає гарантії, що
рухатиметеся вперед. Популярна формула «10 тисяч годин, щоб стати
експертом» є неефективною, стверджує психолог Андерс Ерікссон. Приємна новина в тому,
що шлях до вершини існує й дістатися туди може будь-хто. Психолог протягом 30 років
вивчав історії видатних людей із різних сфер - олімпійських чемпіонів, гросмейстерів,
піаністів-віртуозів - та зробив висновок, що таємниця криється у здатності обрати правильну
модель навчання і вмінні сконцентруватися на потрібних навичках.

Зараз у кожній сучасній організації існує формальне і неформальне лідерство.
Формальний лідер (явний)  –  це керівник організації або її відділу.  Роль неформального
лідера визначається на основі негласного визнання колективом його авторитету.Щоб
вивчити феномен неформального лідерства, необхідно розглянути колектив як малу групу.
Формальна структура колективу визначається посадовим статусом членів групи,
неформальна структура складається на основі відносин, обумовлених особистими якостями
всіх, хто входить до неї. У колективі, що склався, неформальна структура характеризується
наявністю загальної мети (яка не завжди усвідомлюється членами групи і не завжди
пов'язана з вирішенням виробничих завдань). Це викликає потребу в чіткому визначенні
завдань і пошуку шляхів їх вирішення. Необхідність формулювання мети та її досягнення
приводить до появи лідера, в завдання якого і входять всі ці процедури, а також управління
людьми.

Неформальний лідер — це член групи, який офіційно не має керівної посади, але
через свої особисті якості, життєвий досвід і поведінку займає особливе положення —
лідерське. Істотні чинники, що визначають можливість неформального лідерства,
включають: вік, посаду, професійні знання та вміння, психологію особи, особисті якості, з
яких головні — компетентність і чуйність, визнання групою.

Неформальні лідери володіють такими характерними якостями:
- наявність активної потреби контролювати дії інших людей і управляти ними;
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- уміння легко вступати в контакт з людьми, використовуючи при цьому найбільш
вигідні у кожному конкретному випадку форми спілкування;

- здатність концентрувати на собі основні потоки психологічної інформації[с.209.] [1].
Традиційне уявлення людей про лідерів зазвичай передбачає образ керівника – тобто

людини, офіційно наділеної владою. Втім, бути лідером – не завжди означає мати офіційну
посаду, офіційне визнання і відповідний запис у трудовій книжці. У реальному житті
лідерство потребує насамперед готовності виділятися і допомагати іншим людям досягати
встановлених цілей. Але будь-яка дія в команді потребує участі не лише лідера, але й інших
людей, лідер не буде рухатися вперед, якщо ніхто не буде йти за ним. Здатність вести людей
робить керівника особливим, робить його лідером. Але лідер є лише частиною команди, яка
цілеспрямовано рухається до стратегічної мети підприємства, здатність досягти цієї мети не
самостійно, а в команді, робить керівника - лідера особливим. [2]

Проблеми, які стоять сьогодні перед підприємствами, організаціями нашої держави,
безпосередньо пов’язані з питаннями лідерства та керівництва. Проблеми, пов’язані з
ефективним управлінням та раціональним використанням влади, також вимагають глибокого
вивчення феноменів лідерства та керівництва.

Так,  керівник підприємства повинен знати і вміти набагато більше,  ніж прості
менеджери, але якщо він не має задатків лідера, підприємство не зможе досягти всіх
стратегічних цілей. Відмінність між керівником і лідером наведено у таблиці 1.1.

Таблиця 1.1.
Порівняльна характеристика керівника та лідера

КЕРІВНИК ЛІДЕР
Використовує Підтримує

Звинувачує Виправляє
Біжи Побігли

Говорить “Я” Говорить “Ми”
Погрожує Допомагає
Наказує Просить

Знає, як треба Показує, як треба
Вихваляє себе Хвалить тебе

Керування - це розумовий та фізичний процес, який призводить до того, що підлеглі
виконують визначені їм офіційно доручення і вирішують певні питання. Лідерство є
процесом, за допомогою якого одна особа впливає на поведінку інших членів групи. Отже,
лідерство є дещо вужчим поняттям, ніж керування (обмежується лише впливом), хоча
діапазон його застосування є ширшим (вплив використовується для вирішення різних
питань,  в тому числі і управління).  Керівник у своєму впливі на роботу підлеглих і в
побудові стосунків із ними насамперед використовує і покладається на посадову основу
влади та джерела, що її живлять. Лідерство ґрунтується ж більше на процесі соціальної
взаємодії у групі людей, що є набагато складнішим – віднайти ті важелі, за допомогою яких
можна впливати на поведінку інших людей, не маючи для цього формальних підстав, і стати
лідером групи вдається далеко не кожному. Проблема керівництва та лідерства є однією з
кардинальних проблем соціальної психології. Хоча за походженням та соціальним статусом
лідер і керівник суттєво відрізняються, все ж вони покликані разом стимулювати групу,
спрямовувати її на вирішення певних завдань. На нашу думку, можна бути першою особою в
організації, але насправді не бути лідером. Але часто лідерство може перейти в керівництво,
а керівник стати лідером. Прикладів такого роду трансформацій в минулому і сьогодні
безліч. У наш же час хороший керівник організації - це людина, яка одночасно є лідером і
ефективно управляє своїми підлеглими.

Висновок. Лідерство - це важка робота, тому лідер повинен володіти надзвичайною
витривалістю, мати цілі і надихати інших на їх досягнення. Хороші лідери часто вважаються
«одержимими владою». Їх ентузіазм та настрій так чи інакше трансформується у вплив.
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Лідерам необхідно,  щоб їм симпатизували підлеглі,  якщо вони хочуть на них впливати,  то
повинні заслужити довіру. Працівники підприємства хочуть, щоб лідером була людина
рішуча, вони повинні бути впевнені в тому, що є в надійних руках. Лідери повинні швидко
реагувати на всі зміни як у зовнішньому, так і у внутрішньому середовищі.
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університет імені Івана Франка

ТЕОРІЯ ЕВРИСТИК Р. ТАЛЕРА У ПРИЙНЯТТІ РІШЕНЬ

Важливим елементом методології Р.Талера є поняття евристик, впроваджене
психологами А.Тверскі та Д.Канеманом.  Поведінкова економіка вивчає евристики як
програми швидкої дії,  що працює без нашого усвідомлюваного вибору,  визначаючись в
основному нашими бажаннями та їх наслідками. Загалом ізраїльські вчені виділяють три
основні евристики.

По-перше, це прив’язка чи якір. Р.Талер її ілюструє наступним чином: “припустимо,
потрібно визначити чисельність населення Мілуокі, в двох годинах їзди на північ від Чикаго,
де ми живемо.  Не володіючи особливою інформацією,  припустимо,  що це найбільше місто
штату Вісконсін. З чого почати? Можна з того, що нам вже відомо, тобто населення Чикаго.
Це приблизно 3 млн осіб. Мілуокі – велике місто, але набагато менше Чикаго, може бути, в
три рази, тобто нехай буде мільйон. Тепер уявіть, що таке саме питання поставлене жителю
Грін-Бея в Вісконсині. Ця людина не знає відповіді. Проте йому відомо, що населення його
рідного міста становить приблизно 100 тис. І що Мілуокі більше приблизно в три рази.
Таким чином, за підрахунками опитуваного, вийде 300 тис. чоловік” [1, с. 32]. Цей процес
називається прив’язкою та коректуванням. Ви відштовхуєтеся від прив’язки, тобто того, що
знаєте, і вносите певні коректими, які вам здаються розумними.

Також, вважає Р.Талер, прив’язка може впливати і на оцінку власного життя. В
одному з експериментів “студентам задали два питання: а) наскільки ви щасливі; б) як часто
ходите на побачення? Коли ці питання задавалися в такому порядку, взаємозв'язок між ними
була досить низьким (0,11). Але після того як їх поміняли місцями, коефіцієнт кореляції
підскочив до 0,62.” [1, с. 33]. Тобто перший сценарій не передбачав прив’язки побачень до
щастя – другий варыант постановки питань, по суті “евристика побачень”, показав наскільки
самотніми себе відчувають студенти і що щасливими вони значно у меншій мірі готові себе
назвати.

Все це дає можливість казати, що у термінології Р.Талера “прив'язка виконує функцію
підштовхування. Ми можемо впливати на значення, яке людина вибере в певній ситуації,
вкрадливою пропозицією точки відліку для його розумового процесу ” [1, с. 33].

По-друге, це доступність. Чи варто перейматися через потенційну загрозу торнадо,
якщо у зоні вашого проживання немає водоймищ взагалі? Нападу крокодилу? Чи епідемії
чуми? “При відповіді на подібні запитання більшість використовують так звану евристику
доступності. Вони оцінюють ймовірність ризиків виходячи із прецедентів. Якщо приклади
відразу прийдуть в голову, люди швидше стурбуються та злякаються. Добре відомі ризики,
наприклад пов'язані з тероризмом та наслідками 11 вересня, будуть сприйняті більш
серйозно.  Ті,  що не на слуху,  на кшталт засмаги або літньої спеки,  люди можуть
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http://www.mbaskool.com/businessarticles/human-resource/7176-human-resource-role-of-hr-in-building-business-leadership.html
https://www.yakaboo.ua/ua/shljah-do-vershini-naukovi-poradi-pro-te-jak-dosjagnuti-profesionalizmu.html?utm_source=blog.yakaboo.ua&utm_medium=pro-liderstvo&utm_campaign=10082018


Збірник тез V Міжнародної науково-практичної конференції

45

проігнорувати. Інформація про вбивства більш доступна, ніж про суїциди, тому всі
схиляються до помилкового припущення, що таких смертей більше” [1, с. 34]. Зрештою тут
ще цікаво простежити роль ЗМІ у поширенні інформації. Дискусія насправді може стати
фундаментальною, на кшталт того, що є первинними – курка чи яйце. ЗМІ актуалізують та
популяризують таку інформацію чи просто пристосовуються під резонанс та інтерес зі
сторони людей?

Хто і роль ЗМІ тут не є критичною. “Досяжність і помітність тісно пов'язані з
доступністю і не менш важливі. Переживши сильний землетрус, ви вважаєте це лихо
ймовірнішим, ніж якщо прочитаєте про нього в щотижневому журналі. Тому колоритні і ті,
що легко уявити причини смерті, такі як торнадо, зазвичай отримують завищену оцінку
ймовірності. Можливість менш помітних варіантів смерті, наприклад від нападу астми,
навпаки, знижується, хоча вони зустрічаються значно частіше” [1, с. 34]. В принципі астма
не цікава – з неї красивої картинки не зліпити під випуск новин.

Загалом евристика доступності пояснює багато видів поведінки, особливо тих, що
пов’язані із оцінкою ризиків. Зрештою навіть уряди під впливом цього фактору часто
добиратимуть неефективні механізми ведення соціальної політики, скажімо акцентуючи
політику держави на субсидіях та неефективному, жорсткому державному патерналізмі, що
часто набуватиме корупційних складових, нехтуючи можливою інфляцією. Набагато
важливіше те, що на наступних виборах це буде очевидно монетизовано у ілюзію
соціального захисту. А прецедентів, коли виборець не оцінив такі старання, принаймні у
практиці України, спробуй та знайди.

У позитивному контексті цю евристику також можна використовувати,  якщо
підштовхнути до прийняття необхідного рішення, якраз за рахунок підняття рівня страху.
Що як не самовий мітинг примусть урядовця задуматись про логічність своїх вчинків. Що як
не відсутність людей на мітингах продемонструє політику втрату власного електорату та
загрозу не отримати підтримки на виборах.

По-третє, це репрезентативність, яку “можна також назвати її “евристикою
подібності”.  При відповіді на питання,  з якою ймовірністю А відноситься до категорії Б,
люди, а саме автоматична система, керуються тим, наскільки А відповідає образу або
стереотипу Б. Інакше кажучи, в якій мірі А “репрезентативно” Б. Як і дві інші евристики,
дана використовується тому, що часто працює” [1, с. 35]. Це сфера наших стереотипів та
упереджень, що насправді працює. Коли попрости будь-кого із нас описати баскетболіста,
навряд чи хтось опише єврея ростом 1,70 та в окулярах. Це сфера загалом незручної типізації
як людей,  так і актів їх діяльності.  Саме тому зовнішність має значення.  Наші хобі мають
значення. Зрештою саме тому ми впадаємо у паніку від думки, що кожен наш публічний раут
передбачатиме якраз оцінку, завжди неглибоку, завжди вписану у цей процес
репрезентативності.

Відповідно евристика репрезентативності може породжувати серйозні помилки у
процесі оцінювання закономірностей повсякденного життя. Про те, наскільки наші судження
цією евристикою спричинені можуть образити інших не будемо продовжувати. Ще один
цікавий момент –  ми часто виводимо закономірності на підставі тих фактів,  що вже
здійснилися.  Тобто мова тут йде про помилкову оцінку випадковості,  якій можуть надати
статусу закономірності. Р.Талер це ілюструє на прикладі “ланцюга попадань”: “багато
фанатів баскетболу вважають: гравець швидше зробить потрапляння, якщо незадовго до
цього зробив інший вдалий кидок. Імовірність ще вище, якщо їх було кілька. Про гравців, які
потрапили в кільце кілька разів поспіль або в більшості останніх кидків,  кажуть,  що у них
“гарячі руки”. Це спортивними коментаторами підноситься як хороший прогноз на майбутнє.
Передача “гарячого” гравцеві вважається правильною стратегією. Втім, “гарячі руки” -
всього лише міф. Для тих, хто вже потрапив кілька разів поспіль, ймовірність наступного
вдалого кидка не більша, а навіть трохи менша. Це правда” [1, с. 38].

Відповідно поняття евристик чітко ілюструє усю обмеженість у прийнятті потенційно
раціональних рішень. Важливо відзначити, що така обмеженість характерна абсолютно усім
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акторам – від звичайного виборця до потенційного політика. і такий методологічний підхsд,
за умови подальшого його використання, здатен пояснити чимало феноменів у теорії
прийняття рішень як у психологічний, так і політичній площинах.

______________
1. Талер Р., Санстейн К. Nudge. Архитектура выбора. Как улучшить наши решения о здоровье,

благосостоянии и счастье / Р. Талер, К. Санстейн ; пер. с англ. Е. Петровой ; [науч. ред. С.
Щербаков]. – М. : Манн, Иванов и Фербер, 2017. – 240 с.

Германович О.Р., Національний університет
«Львівська політехніка»

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ ЧАСУ
В СИСТЕМІ ДУХОВНОГО СВІТОГЛЯДУ ОСОБИСТОСТІ

Тенденція інвестувати час свого життя в формат віртуальної дійсності, безумовно,
дозволяє людству оптимізувати власну діяльність. Так, ми здатні, одночасно, і перебувати, і
бути відсутніми в тому,  що зараз відбувається з нами і довкола нас.  Разом з тим,  перед
особистістю постає вимога – сформувати в себе навичку контролю життєвого часу. А
набуття цього уміння можливе лише при переході людей на більш «тонкі вібрації», до вищих
рівнів свідомості,  а саме:  духовності,  свободи від прив'язок.  Потреба людини у
«компетентності в часі» – це не просто умова її ефективності, а ознака психічної зрілості!
Тому, дослідження психологічних особливостей репрезентації часу в системі духовного
світогляду особистості набувають особливого значення.

Сприйняття часу – це відображення об'єктивної тривалості, швидкості та
послідовності явищ реальності [4, с. 84]. Проте, людина є організовуючим суб'єктом, який не
лише реагує на оточуючу дійсність, але і впливає на неї.

Головним питанням творіння власного життя є взаємовідносини особистості з
об’єктивною реальністю, свідомістю і духом. Здійснимо аналіз цих трьох складових, які
необхідно контролювати, будуючи власну життєдіяльність та життєтворчість.

1).  Час є одним із модусів,  в якому формується та інтегрується життєвий досвід
індивіда. Інтеграція досвіду відбувається завдяки функціонуванню механізмів обробки
часової інформації різного рівня. Часовий механізм індивіда – це комплексна система
впорядкування досвіду в часовому вимірі та обробки часової інформації,  що забезпечує
відтворення та оцінку інтервалів, і виконує функції з концептуалізації минулого,
теперішнього, майбутнього [5].

2). Свідомість – це процес відображення дійсності мозком людини, який охоплює всі
форми психічного функціонування, й зумовлює цілеспрямовану діяльність людини [4].

Розглянемо вчення З.О. Кіреєвої, щоб розуміти рівневість свідомості, розвиток якої
обумовлений репрезентаціями часу. Відображення сутності часової дійсності у свідомості в
онтогенезі, за даними науковиці, може відбуватися у трьох взаємопов'язаних напрямах:
репрезентації метричних властивостей часу (тривалість), топологічних властивостей часу
(безповоротна послідовність протікання подій з минулого через сьогодення у майбутнє) і
репрезентації для орієнтування у часі [3]. Саме поняття «парадигматичні репрезентації» ввів
у науковий дискурс когнітивний психолог Джером Брунер на позначення представлень
дійсності в свідомості через поняттєві узагальнення з родовою ознакою [1].

В концепції Кіреєвої З.О. ідеться про чотири рівні розвитку свідомості, найвищий –
IV рівень – визначений системою суб’єктивного представлення темпоральної дійсності, яка
постійно змінюється (репрезентації часу). На цьому рівні, часо-простір людина усвідомлює в
інтегрованому вигляді – у репрезентаціях часу та його властивостей, що зумовлені
переживаннями, досвідом життєдіяльності, особистісними особливостями та впливом
соціокультурних феноменів і мови [3].
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3). В контексті високого рівня розвитку свідомості, висвітлимо питання про
духовність. Так, на думку професорки Н.І. Жигайло, духовний світогляд – це довгий і
складний шлях до вдосконалення особистості. Він пробуджує здібності, возвеличує
свідомість до нового рівня, рішуче трансформує спрямованість особистості на нові виміри.
Провідним джерелом діяльності людини є духовність – це інформаційно-енергетична
структура особистості, яка складається з символів, що утримуються підсвідомістю. Ці
символи – своєрідні когнітивні зразки, завдяки яким людина формує власну життєдіяльність
і світобачення. В концепції вченої ідеться про феномен «духовної особистості», під яким
розуміється така особистість, яка в своєму житті керується постулатом: «Я працюю на
Вічність!, а не просто вічно працюю».

Психологічну структуру духовної особистості Н.І. Жигайло представила у вигляді
дерева. Основа (коріння) базується на чинниках саморегуляції, якими є воля, совість і віра.
Сприйняття і оцінку людиною часу в авторській моделі науковиця впорядковала як «гілки»
цього дерева, до яких, також, відносяться й інші пізнавальні та емоційно-вольові психічні
процеси, психічні стани, психічні властивості, психічна діяльність, спрямованості тощо.
Найвищий рівень, себто, «верхівка» дерева прагне до самовдосконалення (пізнання Бога) [2].
Власне, усвідомлений контроль, планування власного часу життєдіяльності і є тим
найдосконалішим ступенем розвитку особистості.

Педагогічна наука, також, оперує сучасними даними про охоплення особистістю
більш «тонких вібрацій». Зокрема, Тюріна Т.Г. вважає, що людство зараз проживає
особливий період поступового переходу в нову епоху – ноосферну, яка характеризується
визначальною роллю духовності людини, планетарного ноосферного розуму, духовно-
орієнтованих освіти і науки, як рушійних сил суспільного прогресу. Вчена розглядає людину
як космопланетарний феномен, поєднання космічної (духу і душі) і земної (тілесного)
сутностей, мікро- і макрокосм одночасно, яка наділена не лише фізичним тілом, але й
тонкими тілами – біополем – інформаційно-енергетичним каркасом. Саме ця інформаційно-
енергетична основа, забезпечує наш тісний взаємозв’язок з соціально-природним довкіллям,
та зі Світобудовою. Вчена виявила, що чим вищий рівень духовності людини, тим міцнішим
і більшим є її біополе, яке забезпечує єдність організму людини як цілісної космопланетарної
системи (духу, душі й тіла), а також її відповідну інформаційно-енергетичну взаємодію з
космопланетарним світом (а саме – насичення духовною і соціоприродною енергією) [6].

Це, знову ж-таки, свідчить про те, що людина оперує системою когнітивних шаблонів,
завдяки яким організовує свій часо-простір. Високодуховна особистість застосовує
оптимальні моделі розподілу часу власного життя (здатна формувати образ бажаного
майбутнього,  та вміє обирати пріоритетні задачі в теперішньому часі так,  щоб рухатись до
омріяних «точок», а не до того, що настане «за течією»). Така особистість володіє
гармонійною взаємодією зі світом: вона живе в «потоковому стані», тобто, відчуває, що
знаходиться у корисному для своєї реалізації місці, і в потрібний час!

Отже, можна говорити про особистість як про організатора власного життя.
Життєдіяльність і життєтворчість відбувається у взаємозв’язку людини з об’єктивною
реальністю, зі свідомістю і з духом. Людина наділена іманентним темпоральним (часовим)
пластом, який поглиблюється з розвитком свідомості. Особистість володіє здібністю
конструктивно – відповідно до умов соціуму – орієнтуватися у часовому просторі завдяки
власній темпоральній та духовній структурам. Зростання особистості над собою, та перехід
до вищого рівня розвитку індивідуальної свідомості, уможливлюється в системі духовного
світогляду. Чим вищий рівень духовності людини, тим вищі рівні: об'єктивності відтворення
у свідомості тривалості й послідовності явищ дійсності; ефективності у аналізі власного
досвіду, що забезпечує оптимальні часові моделі поведінки; сприймання та впливу на певні
події дистанційно.
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Грищук А.М., Львівський національний
університет імені Івана Франка

БІЗНЕС І ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ:
ЗМІНИ НА КОРИСТЬ ПАРТНЕРСЬКИХ СТОСУНКІВ

Проблеми у співпраці бізнесу та громадських організацій існують не лише в Україні,
але й в інших,  у тому числі,  розвинутих країнах.  Та в нашій державі ці проблеми більш
яскраво виражені через низку причин: так звану «державну і бізнесову монополію» на
вирішення важливих суспільних проблем і викликів, несприйнятністю громадського сектору
як рівноправного учасника суспільних відносин, а також ще недостатньою зрілістю
громадського руху в Україні.

Натомість у країнах ЄС громадськість та експертне середовище залучені до
вирішення усіх важливих питань суспільства через розгалужену мережу тематичних,
регіональних, локальних платформ та робочих груп.

Власне участь громадськості в процесі прийняття рішень є одним з пріоритетних
напрямків підтримки з боку ЄС для розвитку громадських організацій в державах-
кандидатах, а також є кваліфікаційною вимогою для членства в ЄС [1]. Відповідно до
Принципів надання ЄС підтримки громадським організаціям у країнах розширення (2014–
2020 рр.) «Участь громадських організацій є ключовим фактором забезпечення належної
якості всеохоплюючого законодавства і розробки стабільних принципів політики, які
відображають потреби людей та приймаються суб’єктами, яких вони найбільше стосуються»
[2]https://aei.org.ua/1544/ - _ftn2.

Неурядові організації можуть принести у процеси прийняття рішень знання і
незалежну експертизу, довіру суспільства у виявленні та озвучуванні нагальних проблем,
представленні інтересів різних груп громадськості, забезпечуючи тим самим вирішальний
внесок у розробку окремих державних політик і програм. Необхідно заохочувати усі рівні
залучення - від простого надання інформації до консультації, діалогу і, нарешті, партнерства
між неурядовими організаціями, державою та бізнесом.

Окреслимо основні проблеми у стосунках бізнесу і громадського сектору.
1. Недовіра. Бізнес не довіряє громадським організаціям, а громадські організації –

бізнесу. Головна причина криється у малій кількості успішних історій співпраці.
2. Невідповідність у розвитку бізнесу і громадських організацій. На жаль, український

бізнес за короткий час пройшов шлях, який деякі країни проходили 50-60 років, особливо що
стосується таких його сфер,  які по своїй природі наближені до суті діяльності громадських
організацій. Наприклад, корпоративна соціальна відповідальність. Якщо в США вона почала
розвиватися з 20-х років ХХ ст.,  то в Україні –  десь з 1996  року.  Отже,  існує дисбаланс у
розвитку бізнесу і громадського сектору. А це означає, що громадські організації повинні
бути не менш пильні щодо задоволення потреб та захисту інтересів своїх учасників та
суспільства, тобто стати більш інноваційними та проактивними.

https://aei.org.ua/1544/#_ftn2
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3. Слабкі комунікації між громадськими організаціями та бізнесом. Це зумовлено тим,
що малий відсоток суб’єктів бізнесу вважають громадську організацію своїм партнером і
просто не бачать проектів, які б можна було реалізувати спільно для громади, споживачів.

4. Стереотипи щодо того, що бізнес може допомагати громадським організаціям лише
фінансами. Це пояснюється тим, що більшість громадських організацій утримуються за
рахунок членських внесків і різного роду добровільних пожертв, особливо від бізнесу чи
заможних приватних осіб.

Та, незважаючи на всі складнощі, бізнесу потрібні громадські організації. По перше,
подібне партнерство для компанії є одним з інструментів управління впливом і виправдання
надій, покладених на нього суспільством. По-друге, громадські організації мають більш
високий рівень довіри в суспільстві й іноді більш компетентні у вирішенні соціальних
проблем і питань охорони навколишнього середовища. Тому компанія, яка співпрацює з
громадською організацією, має більш позитивний суспільний імідж.

А тепер перейдемо до огляду можливих форм партнерства між бізнесом та
громадськими організаціями [3].

1. Філантропія: найбільш традиційна і поширена форма партнерства. Цей вид
партнерства передбачає односторонню передачу ресурсів від бізнес-компаній в організації
«третього сектору». Процес філантропічного партнерства простий, проте рівень залучення
сторін достатньо низький. До того ж, такий тип партнерства мало стосується бізнес-
діяльності компанії.

2. Взаємний обмін (соціальний маркетинг): передбачає партнерство, в рамках якого
відносини між бізнесом та неурядовими організаціями ґрунтуються на обміні ресурсами для
певних заходів. Наприклад, компанія надає певну суму грошей залежно від продажу певного
продукту з логотипом партнерської громадської організації .

3. Стратегічне (постійне) партнерство: стратегічні партнери працюють над спільною
проблемою, що потребує вирішення. Цей вид партнерства робить партнерів більш
залежними один від одного. Вдале співробітництво можливе, якщо налагоджено обмін
ідеями, ресурсами і зусиллями. Подібне партнерство має найбільший потенціал, оскільки
об’єднання зусиль дозволяє сторонам досягти таких результатів, які були б неможливі при
самостійному вирішенні проблеми.

4. Корпоративне волонтерство: залучення працівників бізнес-компаній до роботи в
громадських організаціях або громаді. Близько 90% великих компаній в США і 30% у
Великобританії мають програми корпоративного волонтерства, в Україні ці програми тільки
розвиваються. Персонал компанії зазвичай виконує волонтерську діяльність в робочий час,
оплачуваний компанією. Можна задіяти співробітників у громадській роботі у сфері освіти,
охорони навколишнього середовища, здоров’я, спорту і дозвілля, мистецтва чи релігії.

В Україні громадський рух особливо активізувався з початком війни на Донбасі у
форматі волонтерського руху для підтримки потреб української армії, учасників та інвалідів
війни, їх сімей, внутрішньо переміщених осіб. У 2015 р. він дещо послабився, та уже з 2017
р.  він стабільно показує динаміку зростання (зокрема,  кількість громадських організацій
станом на початок року становила: 2013 р. – 74500, 2014 р. – 77286, 2015 р. – 75828, 2016 р. –
70312, 2017 р. – 75988, 2018 р. – 80461, 2019 р.  – 84608, 2020 р. - 88882) [4].

В останні роки передбачається активізація співпраці бізнесу і громадського сектору в
Україні. Основними позитивними аргументами на користь такої співпраці, за словами самих
представників бізнесу і громадських організацій, є [5, с. 17]:

- створює умови для активізації соціальних та громадянських ініціатив на місцях;
- є ефективним механізмом розвитку громадянського суспільства в цілому;
- є інструментом розвитку та підвищення соціальної відповідальності бізнесу;
- дозволяє швидше вирішувати важливі для громади питання;
- робить діалог громади з бізнесом більш відкритим.
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Отже, як бачимо, є багато спільних проблем і проектів, які можна вирішувати на
партнерських засадах і бізнесу, і громадським організаціям, реалізуючи при цьому кожному
окремо свою власну місію і використовуючи різні формати рівноправної співпраці.
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ДУХОВНО-ПСИХОЛОГІЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ВОЇНІВ ТА ВЕТЕРАНІВ ООС

Однією з нагальних проблем для воїнів та ветеранів АТО/ООС залишається
посттравматичний стресовий розлад, який негативно впливає на їхній психічний та
морально-емоційний стан, заважає повернутися до мирного життя і, щонайгірше, може
призвести до девіантно-делінквентної поведнки та суїцидів.

Як стверджують фахівці, ознаки посттравматичного стресового розладу (ПТСР)
спостерігаються у кожного четвертого учасника АТО/ООС. Деякі емоції з пережитого здатні
викликати сильний стрес чи навіть психологічну кризу. Звідки ж береться посттравматичний
стресовий розлад? Ми можемо сказати, що поведінка, яку ми називаємо «посттравматичним
стресовим розладом»  –  це спосіб тіла і розуму воїна,  який  «навчився»  діяти швидко і
жорстоко, навчився заморожувати почуття, навчився реагувати точно відповідно до
обставин. Саме з такою поведінкою повертаються військовослужбовці додому. Вони
перевантажені досвідом, який не встигли обміркувати та повністю зрозуміти. Адже під час
бойових дій немає можливості приділити достатньо часу такому «розбору польотів». А  коли
вони повертаються додому пробують усвідомити те,  що відбувалося з ними там,  в зоні
бойових дій. Задача, яка стоїть перед ними – відділити себе від тих подій, перетворивши
досвід, який пережили, у спогади і адаптуватися знову до мирних умов життя [4].

Пережите в зоні АТО/ООС може боляче вдарити не тільки по самих воїнах, але й по
їхніх родинах. На превеликий жаль, 80% осіб з діагнозом ПТСР, які не надали значення
проблемі, відмовилися від підтримки, чи не отримали вчасної і кваліфікованої допомоги,
починають зловживати алкоголем та іншими психоактивними речовинами. Багато бійців,
повернувшись до мирного життя у сім’ї,  не можуть відновити комунікації з рідними та
близькими, чимало з них відмовляються від помочі психологів та інших спеціалістів і часто
замикаються у собі. Дуже важливо у таких ситуаціях знайти правильний спосіб допомоги
ветеранам АТО, щоб вберегти їхнє психологічне здоров’я [5].

Соціально-психологічна допомога людям, які пережили війну, є тривалим процесом і
передбачає комплексний підхід, охоплюючи реабілітацію учасників бойових дій.

Реабілітація – це система державних, соціальних медичних, професійних,
педагогічних, психологічних та інших заходів, спрямованих на запобігання розвиткові
патологічних процесів, що призводять до тимчасової або стійкої втрати працездатності; на

http://ecnl.org/wp-content/uploads/2016/08/Overview-of-participation-standards_Ukr.pdf
http://ecnl.org/wp-content/uploads/2016/08/Overview-of-participation-standards_Ukr.pdf
http://csr-ua.info/csr-ukraine/article/
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://sociology.ucu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/10/LVBS-STUDY-REPORT.pdf


Збірник тез V Міжнародної науково-практичної конференції

51

ефективне і раннє повернення хворих та інвалідів (дітей і дорослих)  у суспільство і до
суспільно корисної праці.

Заходи психологічної реабілітації учасників бойових дій визначаються особливостями
їхнього стану, у певних випадках до цього процесу необхідно залучати лікарів-психіатрів.
Проте, за словами президента Асоціації психіатрів України С. Глузмана, «існує небезпека
психіатризації проблеми реабілітації учасників АТО з посттравматичним синдромом, тоді як
вони потребують передусім психологічної підтримки» [3].

Одним із завдань соціально-психологічної реабілітації військовослужбовців-учасників
бойових дій є відновлення потенціалу природного розвитку духовних і моральних сил.
Складовою духовної культури Українського народу, фактором духовної підтримки
військовослужбовців Збройних Сил України є релігія. Збільшення кількості капеланів у зоні
бойових дій і запит бійців на спілкування з ними свідчить про важливість духовного фактору
у психологічній реабілітації.

Духовно-психологічна реабілітація – це система духовних, психологічних і
соціальних заходів, спрямованих на відновлення духовних, психічних та фізичних сил,
корекцію або компенсацію порушень духовних станів, психічних функцій, особистісного
статусу учасників бойових дій [3].

Духовно-психологічна допомога учасникам бойових дій та ветеранам, безперечно, має
бути співзвучною з їхніми духовними та релігійними світоглядними позиціями, і повинна
надаватися, в першу чергу, фахівцями з близького духовного середовища. Адже духовність –
сутнісний атрибут людської природи, психічна реальність існування надіндивідуальних
цінностей та персональних смислів; смислотворчий центр, що задає фінальну мету розвитку
людини і скеровує її на шляху до цієї мети [2].

З метою духовно-психологічної допомоги  у Києві створений Центр відновлення та
адаптації військовослужбовців, ветеранів АТО та їхніх родин  у Домі о. Піо при  Парафії
РКЦ Пресвятої Діви Марії Матері Церкви. Метою Центру ХСП є надання безкоштовної
підтримки військовослужбовцям, ветеранам АТО та членам їхніх родин для покращення
їхнього морального, психологічного та душевного стану. Центр працює у співпраці з ГО
«Родини ветеранів АТО» та ГО «Об’єднання дружин і матерів бійців учасників АТО» на
основі укладених меморандумів. ХСП пропонує два напрямки підтримки воїнів АТО –
капеланська допомога та духовні реабілітаційні програми при римо-католицьких парафіях в
Україні.

На базі Центру відбувається реалізація низки проектів для воїнів,  ветеранів АТО,
членів ветеранських організацій, для дітей ветеранів АТО і загиблих воїнів та батьків
загиблих воїнів[6].

Одним з таких напрямків є Проект “Капелани на виїзд”. Його мета - створення
мобільної групи капеланів для надання духовної та психологічної підтримки воїнам АТО і
членам ветеранських організацій з можливістю виїзду до них додому чи у госпіталь. Даний
проект дає можливість оперативно відвідувати воїнів АТО на їхнє прохання чи прохання
їхніх батьків та дружин. Військовий капелан разом із помічником приїжджає на вказану
адресу і може провести духовну розмову з воїном, заступницьку молитву чи молитву за
зцілення, підтримати психологічно та на духовному рівні, вселити надію, щоб він міг
адаптуватися у нових суспільних реаліях та повноцінно поволі повертатися до мирного
життя. Проект розрахований насамперед на тих, які не можуть самостійно рухатися: на
воїнів-інвалідів, поранених, контужених, тих, що проходять фізичну та психологічну
реабілітацію у госпіталях та лікарнях.

Ще одним проектом Центру відновлення та адаптації військовослужбовців, ветеранів
АТО та їхніх родин є Проект “Фізична та духовна реабілітація воїнів АТО”.  Його метою є
допомога воїнам, ветеранам АТО та членам ветеранських організацій у наданні можливості
реабілітаційного відпочинку при парафіях римо-католицької церкви по усій Україні. У
рамках проекту – поїздки на відновлюючий відпочинок до реколекційного центру при римо-
католицькій парафії у м.Дунаївці Хмельницької області та до інших парафій, готових
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відгукнутися на цю пропозицію. Під час реабілітаційної поїздки воїни та ветерани АТО
зможуть отримати, окрім фізичного відпочинку, також духовну підтримку від місцевих
священиків, відвідини Літургій, знайомства із членами релігійних спільнот та можливість
занурення в атмосферу мирного життя. Проект розрахований для воїнів, ветеранів АТО та
членів ветеранських організацій усієї України.

Проект «Грядки Розума»  має на меті допомогти воїнам АТО/ООС та їхнім родинам
віднайти нові цілі у житті, усунути  проблему зневіри у собі, своїх силах та можливостях
через надання безкоштовних практичних знань, як вирощувати на своїй земельній ділянці
рослини, ягоди та плоди з високою урожайністю до 5 разів та зменшеними затратами праці
до 10 разів, отримуючи при цьому ще й додатковий дохід. Учасники Проекту, окрім
практичних  знань, як ефективно використовувати земельну ділянку та отримувати з неї
дохід для забезпечення своєї родини, отримують можливість стати соціально активними,
бути провідниками добра та християнських цінностей, творцями свого майбутнього, своїх
дітей, своїх родин і своїх громад, допомагати одне одному та взаємодіяти для досягнення
спільних цілей [6].

Продовжуючи добру справу допомоги військовим, які брали участь в АТО/ООС та
їхнім родинам, Стрийська єпархія організувала духовно-психологічні реабілітації, які
відбулися з 18-22 та 23-28 лютого2020 року. У релакційно-просвітницькому центрі
«Емануїл» м. Дрогобич для ветеранів організували зустріч на тему сімейних стосунків. «Цей
новий  проект покликаний допомогти нашим захисникам впевнено іти власними життєвими
шляхами,  відчуваючи ,  що мають найбільшу і найціннішу опору –  Господа Бога і власні
родини», - розповідає про ідею реабілітації о.Володимир Пігічин, духівник.

Висновки. Отже, успішна реабілітація учасників бойових дій на Сході України та їх
повернення до мирних умов – це продуктивність у різних галузях життя, зумовлена
усвідомленням нових можливостей, набутих в результаті бойового досвіду, уміння виважено
взаємодіяти з іншими людьми. Що стосується роботи психологів, які враховують духовну
складову потреб особистості, то перед ними ставляться такі основні завдання, як визначення
необхідних заходів індивідуальної та групової духовно-психологічної реабілітації; вивчення
індивідуально-особистісних особливостей учасників ветеранів війни та оцінка їхніх
духовних, когнітивних, емоційних, вольових можливостей; розширення психологічних
можливостей ветерана війни в його особистому та соціальному життєздійсненні за
допомогою комплексного використання психоконсультативних, психотерапевтичних
заходів, духовної опіки та психологічної просвіти.
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МАНІПУЛЯТИВНИЙ І ДІАЛОГІЧНИЙ ТЕКСТИ
У РОЗУМІННІ СУЧАСНОГО ЧИТАЧА

Особливості уявлення читача про те, чим являється маніпулятивний або діалогічний
текст, наявність або відсутність здатності їх відрізняти, а також надавати перевагу тому чи
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іншому типу викладу інформації, тісно повязане з неможливістью/можливістю
маніпулятивно впливати на свідомість і поведінку сучасного українця через текст.

«Характерним для діалогічного тексту, – зазначає Н.В. Чепелєва, – є намагання
залучити реципієнта до спільного з автором пошуку істини, розв’язання певних теоретичних
або практичних проблем.  У свою чергу недіалогічний текст –  це лише виклад готового
результату, він не стимулює розумової й комунікативної активності людини, розрахований
не стільки на міркування, скільки на пасивне засвоєння інформації. Саме тому діалогічний
текст має своєю функцією не тільки інформування, але й розвиток особистості». Це,
розмірковує вчена, – відбувається «завдяки активному залученню читача у співтворчість з
автором твору, формуванню його оцінювального ставлення до прочитаного, розмірковування
над ним» [7, c. 24, 29].

У контексті маніпулювання свідомістю пропонується розрізняти семантичну і
естетичну інформацію. Маніпуляція має залишатися непомітною для адресата, оскільки
лише тоді він вірить у те, що відбувається, іншими словами, потрібна хибна реальність. Саме
використання естетичної інформації (а не семантичної, яка настроює людину діяти
відповідно до своїх переконань і інтересів), яка найбільше пов’язана з емоційною і майже не
піддається логічному аналізу, яку неможливо перевірити за допомогою логіки, попереднього
життєвого досвіду чи особистих переконань є майже необмеженим ресурсом маніпулятивних
дій (А. Моль, Г. Шиллер). Об’єктом естетичної інформації виступають цінності, які чітко не
усвідомлюються людиною, але на яких базуються її переконання. Так, особливістю
використання маніпулятивної семантики є те, пише А.В. Сотников, що окремі слова-
повідомлення при аналізі з боку адресата не є брехнею, але загальне повідомлення може не
мати нічого спільного з реальністю [6, с. 105].

Спроба пояснити власне розуміння різних текстів (буквені матеріали у пресі,
Інтернет-сайтах тощо), зокрема діалогічного і маніпулятивного, сприяє розвитку
особистісної рефлексії реципієнта, яка є необхідною у процесі сприйняття, розуміння
прочитаного, визначення важливості інформації для себе, доцільності до неї прислухатися,
наміру користуватися нею у власному житті, а також розповсюджувати серед інших. Окрім
того, особливості сприйняття і розуміння читачами текстів допомагає психологу, який
виступає у друкованих засобах масової інформації і в мережі Інтернет, створювати діалогічні
тексти, які сприятимуть розвитку особистості сучасного українця, вивищенню його ціннісно-
смислової сфери, а також критичності до «слова і букви» в інформаційному просторі.

За даними нашого опитування читачів-громадян України, більшість з них вказали, що
для них є прийнятним діалогічний текст (той, через який ведеться діалог з читачем), з яким
вони ознайомлюються через друковані ЗМІ або Інтернет. Громадянам ставилось запитання
щодо вибору ними прийнятного тексту (зокрема матеріалів на психологічні теми), а саме:
«Послуговуючись психологічною допомогою через друковані ЗМІ, Ви обираєте статті: а) –
суто інформативного, пізнавального змісту (загальні відомості, на кшталт психологічного
лікнепу тощо); б) – які спонукають до роздумів, аналізу тексту, формування власної думки;
в) – як конкретні вказівки, рекомендації, поради, які не передбачають сумнівів читача, а
спонукають до прямого наслідування настановам.

Виявилось, що більшості отримувачів психологічної допомоги, яка надається через
текстові повідомлення, прийнятний такий виклад матеріалу, який містить як загальну
інформацію, так і таку, яка налаштовує на роздуми, формування особистої думки, «розмову»
з автором статті, тобто передбачає діалог з ним. Здебільшого опитані громадяни
розраховують на інформацію для роздумів (пункт б), трохи менша їх кількість – на
інформаційні відомості (пункт а), і лише незначна частина потребує конкретних вказівок
(пункт в).

За даними анкетування, з маніпулятивним впливом в ЗМІ «часто» і «завжди»
стикається 63 % респондента, а з діалогічним – 7,7% «завжди» і 65,4 % – «інколи».
Зазначимо, що інформація як така важлива і доцільна при будь-якому викладі матеріалу,
тільки від діалогічного чи маніпулятивного стилю залежатиме, чи буде вона сприйматися як
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матеріал для роздумів, чи як пряма вказівка. Тобто, від того, хто володіє діалогом чи
маніпулятивними прийомами як інструментом спілкування, залежить характер впливу
інформації на людину [2, c. 209-211].

Перед нами постало завдання дослідити, яким чином читачі орієнтуються, впізнають
(або відчувають) і визначають для себе, який текст представлений їхній увазі – діалогічний
чи маніпулятивний. Ми запропонували громадянам різного віку і статі а) намалювати
діалогічний і маніпулятивний текст, і б) відповісти на декілька запитань, відповіді на які
дають змогу вирізнити основні характеристики діалогічного чи маніпулятивного спілкування
з читачами, впливу на них через медіа-текст. Малюнки і їх аналіз представлено в попередніх
публікаціях [1 та ін.].

У даних тезах ми обмежимося викладом розуміння читачами зазначених видів тексту,
які були навіяні у тому числі і малюванням,  спробою описати свої відчуття,  переживання,
своє ставлення до діалогічних і маніпулятивних текстів.

Тексти, які були оцінені опитаними громадянами, розділялись за 1. когнітивним, 2.
емоційно-чуттєвим і 3. поведінковим складовими, що охоплює, відповідно, розуміння
поняття, ставлення до тексту і ті наміри чи дії, до яких він спонукає.

1. Діалогічний текст такий, що означає чи передбачає діалог автора з читачем. Діалог,
на думку читачів, означає спілкування «на рівних», коли автор поважає, розуміє того, кому
адресований текстовий матеріал, його інтереси, потреби, сподівання отримати чесну і
правдиву інформацію.

А маніпулятивний текст –  той,  через який маніпулюють,   коли «на тебе дивляться
зверху»,  «тиснуть»,  «кривлять»  твоєю свідомістю»,  «закручують мізки»  або вправно
«змащують їх брехнею як цукровим сиропом».

2. Діалогічний текст зумовлює позитивні емоції, адже він «заспокою», «втішає»,
допомагає впоратися зі своїми переживаннями, дає почуття задоволення від прочитаного.

Маніпулятивний текст викликає гнів і обурення, відчуття «несвіжої іжі або отрути»,
образи, що «тебе не поважають і мають за дурня».

3. Діалогічний текст надихає на пошук інформації в інших джерелах, спонукає до
того, щоб скористатися якимось порадами, які ненав’язливо були надані автором:
«випрямляє крила», «налаштовує усміхнутися і зробити так, як пропонується». «Таку газетну
статтю хочеться обережно відкласти на столик до наступного прочитання чи для того, щоб
поділитися з друзями», а сайт копіюється і відправляється поштою.

При зіткненні з маніпулятивним текстом: кортить «відкинути його геть», «закрити
інтернет-сторінку», «вилаятися», або, «коли відчуваєш, що щось не те, якось воно все
гладенько і солодко або надто надокучливо, хочеться перевірити інформацію, спитати себе,
що я очікував і чи отримав те, що бажав».

Може постати справедливе запитання: а чи всі опитані дають відповідь саме такі, як
представлені вище у пунктах 1,  2,  3  ?  Звісно,  ні :  це усереднені дані,  властиві більшості
опитаних. Так, деякі читачі сприймають діалогічний текст як «примушення до діалогу», що
викликає бажання усамітнитися («краще просто дати інформацію, дані, цифри, статистику»).
А маніпулятивний текст не завжди такий, що явно тисне, але який «потихеньку підштовхує».
Маніпулятивний майже завжди зі знаком «–», у той час, що діалогічний інколи уступає місце
інформативному тексту, недіалогічному. Не завжди безумовні поради і вказівки
сприймаються читачами як маніпуляції, особливо без долі критичності до змісту
повідомлення,  що деколи пояснюється рівнем довіри до автора текстового продукту чи
інформаційного джерела. Буває, зауважує читач, «гарна стаття, але за нею – неправда», що
може свідчити про маніпулятивну статтю, вибудувану за законами діалогу. Можна
допустити наявність зловживання діалогічними прийомами, що також доречно розглядати як
певну маніпуляцію.

В часи інформаційної війни, явної і прихованої дезінформації населення, вельми
важливо роз’яснювати читачам – і дорослим, і особливо підліткам і молоді – особливості
опосередкованого спілкування з авторами текстів, маніпулятивних загроз і пасток.
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Врахування розуміння особливостей текстів читачами допоможе журналістам та іншим
розповсюджувачам інформації допомагати особистості отримати ту інформацію із вирію
найрізноманітніших за змістом і викладом повідомлень, яка дійсно заслуговує на увагу і
відповідає потребам людини, сприяє вирішенню її життєвих питань. Важливим є знання і
розпізнавання читачами технік тонкого, непомітного, завуальованого, але чітко
зрежисованого маніпулювання, що певною мірою убезпечить особистість від непроханого,
ворожого втручання у її свідомість.

Зрежисоване маніпулювання вказує на те, що маніпулятор («режисер») обізнаний про
психологічні особливості потенційного читача, використовує слабкі місця або мішені
впливу, як саме діє інформація на її споживача упродовж певного часу, і наполегливо досягає
своєї мети. Ті, на кого потенційно розраховане інформаційне полювання, самі мають знати,
на чому саме маніпулятор може зіграти і використати для досягнення своїх цілей, та
убезпечити себе від попадання у пастку.

В науковій літературі наголошується, що критичний аналіз та оцінка прочитаного
спрямовані на усвідомлення людиною власного ставлення до проблем,  що викладаються в
тексті, вміння аргументовано відстоювати його [6, c. 113]. Варто не зачаровуватись будь-
якими принадами тексту (привабливе оформлення, якісь «цікавинки» тощо), а бути
критичними до нього.

Українське суспільство зараз дуже відкрите емоційно і піддається впливам. Тому,
радить В.О. Васютинський під час інтерв’ю для газети «День», головне – не піддаватися
першим емоціям: «Прочитавши якусь новину в соціальних мережах – заклик до флешмобу
чи прохання долучитися до публічних акцій, – треба дати собі час на переосмислення такої
інформації. Так би мовити, «охолонути» і пізніше ще раз перечитати те, що ви читали. Друга
порада – звертати увагу на джерело, на автора, і важливо завжди ставити собі питання: чи не
є це провокацією. Словом, нам треба вчитися бути господарями власних емоцій, а не йти за
емоціями, які нам нав’язують» [4].

Є думка, що компетенція критичного мислення є другою за значимістю компетенцією
найзатребуваніших навичок 2020 року. Ця компетенція також входить в число ключових і в
прогнозах на 10-15 років. Через велику кількість й легкодоступність інформації зростає
необхідність навичок її відбору, правильного переосмислення [3].

Вчені рекомендують підвищувати медіаграмотність населення. Та аудиторія, яка
перебуває на більш високому рівні медійної грамотності,  володіє більш високим рівнем
розуміння, управління і оцінки медійного світу, відзначає W. J. Potter. Грамотність читання й
переосмислення медіатекстів допомагає відповісти на запитання: «Ким я стаю, коли я бачу
це?», зауважує він [8].

У комунікації, нагадують дослідники, текст виступає «серединним компонентом між
відправником (адресантом) та отримувачем (адресатом): відправник (адресант) → текст →
отримувач (адресат). Відправник у тексті кодує (вербалізує) певну інформацію та відповідні
її ситуативні мотивації, завдання ж отримувача декодувати не тільки інформацію, а й увесь
загал позатекстових мотивацій» [5, с. 19]. Читач має аналізувати текст, співвідносити його
зміст зі власними внутрішніми переконаннями, а форму подачі – зі своїми поглядами на
прийнятну комунікацію у віртуальному, медійному, мережевому світі з дотриманням
інформаційної безпеки.

Сучасному психологу, який спілкується з людиною напряму – у ході живого
спілкування, чи опосередковано – зокрема через медіатексти, важливо звертатися до
свідомості громадянина, активізації його суб’єктної активності, особистої відповідальності
за споживання, творче осмислення і розповсюдження отриманої інформації.

На часі створювати допомагаючі технології, які базуються на принципі суб’єкт-
суб’єктної взаємодії комунікатора і реципієнта, з метою розвитку суб’єктних якостей
особистості (таких як відповідальність, автономність, діалогічність, довіра до себе та інших),
її здатності протистояти деструктивному медіавпливу, формувати критичне, оцінювальне
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ставлення до медіатекстів, бути суб’єктом, а не ставати легкою здобиччю на теренах часто-
густо агресивно, деструктивно діючого інформаційного простору.
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СУСПІЛЬНА ЕТИКА І ЛІДЕРСТВО

Потреба в інноваційних рішеннях в соціальній сфері останнім часом відчувається
особливо гостро. Адже виклики, з якими стикається українське суспільство, потребують
нових знань, навичок та інструментів для лідерів. Які нові ідеї можуть стати поштовхом для
розвитку організації в часи змін?  Як створити та запровадити інноваційні рішення? З цими
завданнями можуть справитися нові етичні лідери.

Етична поведінка в бізнесі відіграє значну роль.  Лідер повинен бути не тільки
наділеним певними рисами для управління колективом, але й мати певний усталений кодекс
поведінки, якого він буде дотримуватися при здійсненні своєї діяльності. Професійна робота
будь-якого працівника організації пов’язана з дотриманням етичних норм і етичного клімату
взаємовідносин з колегами, підлеглими, партнерами. Дотримання етики ділових відносин є
одним з основних критеріїв оцінки професіоналізму як окремого працівника, так і організації
загалом.

Отже, етика – система моральних принципів, яка зобов’язує відрізняти правильну
поведінку від неправильної. Етичні норми супроводжують людину у всіх сферах її життя. В
Оксфордському словнику «етичність» - це: «Моральні принципи, що керують поведінкою
людини або вчиненими нею діями» [2].

Розглядаючи поняття «етики» та «етичної поведінки», слід також розглянути поняття
«цінностей», «моралі», «честі» та «репутації», адже вони є взаємодоповнюючими.

Цінності займають найважливіше місце в житті людини і суспільства, але не самі по
собі, а лише на тлі сформованої системи ціннісних орієнтацій. Цінності – це певна
нормативна категорія, яка охоплює все те, що може бути метою, ідеалом, предметом потягу,
прагнення, інтересу. Відповідно до основних сфер суспільного життя, зазвичай, розрізняють
три групи цінностей [4]:

– матеріальні - це цінніснозначущі природні об’єкти і предмети, тобто засоби
праці і речі безпосереднього споживання;
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– соціально-політичні - це ціннісне значення соціальних і політичних явищ,
подій, політичних актів і дій;

– духовні -  це нормативно-оціночна сторона явищ суспільної свідомості,
виражена у відповідних формах.

Мораль — система неофіційних уявлень, норм та оцінок, що регулюють поведінку
людей у суспільстві, практична реалізація положень якої забезпечується громадським
осудом.

Честь – це добре ім’я, позитивна моральна репутація, особливий механізм морального
регулювання. Одне із завдань морального виховання саме і полягає в тому, щоб навчити
людину дорожити своєю честю, берегти добре ім’я, не плямувати свою репутацію.

Репутація – це певна загальна думка про моральне обличчя людини на основі її
поведінки. Якщо йдеться про репутацію всієї групи, чи то соціальної, чи професійної, чи
будь-якої іншої, вона формується протягом досить довгого часу на основі поведінки членів
цієї групи.

Цінності важливі для вивчення організаційної поведінки, і тому що вони – основа для
розуміння відносин і мотивації, і тому що вони впливають на наше сприйняття
навколишнього світу.

Якщо говорити про цінності керівників-лідерів, то до особистісних цінностей слід
додати ще й такі, які пов’язані з їхньою діяльністю: владу, прибутки, успіх, ділову репутацію
тощо. Керівники-лідери керують процесами формування і дотримання правил та норм
корпоративної культури, бо вони здійснюють планування, організацію, керівництво та
контроль. Саме тому їхні дії повинні бути сумісні з поняттями та цінностями корпоративної
культури. Лідерами вони стають лише тоді, коли особистим прикладом і поведінкою
демонструють ставлення до справ та людей і дотримуються базових уявлень. Серед
цінностей, які б працівники хотіли бачити у своїх керівників-лідерів, виділяють:

– людські якості: почуття власної гідності, повагу до людей, волю до досягнення
мети, неприйняття фальші, чесність, порядність, мужність, моральну чистоту, терпимість,
розвинене почуття краси, гармонію, природність поведінки за будь-яких обставин,
комунікабельність, уміння спілкуватися з людьми;

– професійні якості: відданість справі, виконавчу дисципліну, високий
професіоналізм, бережне ставлення до ресурсів, уміння чітко ставити завдання, відчуття
нового і актуального, творчість, прагнення до самовдосконалення, здатність знаходити вихід
із складних ситуацій тощо.

Лідери виробляють довірливі стосунки з тими, кого вони ведуть за собою, завдяки
чесним і щирим вчинкам;  їхні слова не розходяться з ділом.  Людей,  що звикли йти за
лідерами, приваблює в них відсутність сумнівів.

Етика бізнесу – ділова етика, що базується на чесності, відкритості, вірності даному
слову, здатності ефективно функціонувати на ринку відповідно до чинного законодавства,
встановлених правил і традицій [5].

Основними складовими бізнес-етикету є [5]:
1. Правила привітання.
2. Правила звертання.
3. Правила відрекомендування.
4. Організація ділових контактів (переговорів, зустрічей, прийомів, ділового

листування).
5. Ділова субординація.
6. Рекомендації щодо формування зовнішнього вигляду ділової людини.
7. Етичні норми грошових відносин.
8. Правила обміну подарунками і сувенірами.
Етичний клімат в організації – це встановлений порядок поведінки у сфері бізнесу й

ділових контактів. Дотримання етики ділових відносин є одним з основних критеріїв оцінки
професіоналізму як окремого працівника, так і організації загалом.
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Очевидно, що саме ціннісні уявлення самого керівника переважно визначають етичні
норми й організаційну культуру підприємства. Етичні норми транслюються «згори –
донизу». Якщо керівництво порушуватиме положення кодексу, цілком зрозуміло, що
співробітники також його не виконуватимуть. Критерії і концепція етичності компанії,
прописані в етичних документах – положеннях про місію, цінності, кодекси, стандарти
поведінки, ведення бізнесу, тільки тоді набувають легітимності і стають інструментом
етичного менеджменту, коли вони відповідають індивідуальним мотивам кожного
співробітника, спонукають його до моральної діяльності, підкоренню відчуттю обов’язку і
затвердженню ідеалів добра і справедливості [3].

Етичні документи зазвичай запроваджують як єдині для всіх співробітників
організації – незалежно від посади, стажу і тому подібного. Нехтування етичними нормами
знецінює ідею. Базовим обмеженням впровадження етичних норм у вітчизняні бізнес-
організації виступає неможливість їх прямого адміністративного регулювання. Царина
індивідуальних етичних настанов є занадто делікатною для безпосереднього втручання за
допомогою директивних важелів, а кодекс, як правило, не передбачає юридичної
відповідальності за його невиконання.

Етичні норми службових стосунків ґрунтуються на загальнолюдських цінностях,
нормах і правилах поведінки, але мають деякі особливості.

Кілька кроків до створення етичної культури [1]:
1. Визначте свої особисті та організаційні цінності.
2. Проведіть етичну перевірку.
3. Розробіть кодекс корпоративної етики.
4. Змоделюйте «правильну» поведінку.
5. Навчайте свій персонал.
6. Нагадуйте про важливість етичної поведінки завжди.
7. Проводьте межу між етикою і правилами.
8. Використовуйте етику управління в свої цілі і оцінку продуктивності.
9. Наймайте потрібних людей.
10. Заохочуйте участь.
11. Мотивуйте себе і інших до відповідальності.
У сфері менеджменту праця, як правило, стає моральною цінністю, оскільки не

завжди є джерелом існування, одним із потужних чинників формування людської гідності.
Індивідуальна мораль у професійній сфері передбачає також усвідомлення свого
професійного обов’язку. Керівники компанії несуть відповідальність за реалізацію
професійних можливостей працівників, їхню кар’єру, а значить, їхній соціальний статус.

Етичне лідерство - це вірність своїм моральним принципам, а також інформованість
про складність деяких етичних проблем, чутливість до різних поглядів ваших співробітників
і управління конфліктами, які можуть виникнути.

Отже, основою суспільної етики та лідерства повинна бути координація, а по
можливості і гармонізація інтересів. Сьогодні організаційна етика є ключовим елементом,
який об’єднує людей в єдиний соціальний організм. Під впливом організаційної етики
діяльність персоналу організовується не за допомогою наказів або компромісів, а завдяки
внутрішній узгодженості орієнтирів і прагнень співробітників. Організація, колектив якого
єднає світогляд і ціннісні настанови, стає найгармонійнішою і найдинамічнішою формою
бізнес-співтовариства. І суспільна етика, і лідерство сьогодні потребують неабияких зусиль
на розвиток лідерського потенціалу та покликані сформувати ціннісний портрет етичного
лідера, якого потребує Україна у всіх сферах суспільного життя.

____________________
1. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://business.tutsplus.com/uk/tutorials/what-is-ethical-

leadership--cms-31780
2. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.lexico.com/definition/ethics
3. Малахов В. А. Цінність як категорія культури / В. А.Малахов // Філософська думка. – 2002. №5. – С.

76–85.
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Закалик Г.М., Національний університет
«Львівська політехніка»

ВЧИМО ДУХОВНОСТІ: ДІЯЛЬНІСТЬ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
УКРАЇНСЬКОЇ АСОЦІАЦІЇ ВИКЛАДАЧІВ КАТОЛИТКІВ

Існування цілого ряду громадських організацій в Україні зумовлено тим, що державні
установи, освітні навчальні заклади потребують не лише фінансової підтримки, але й
допомоги з боку профільних фахівців.  Зараз популярним стало організовувати так звані
освітньо-бізнесові платформи, які сприяють поришенню інформації про діяльність бізнесу і
наближують нинішнього учня чи студента до включення в процес його діяльності. Водночас,
роль закладів вищої освіти стає координуючою, скеровуючою, такою, що розшироює
світогляд особистості.

Саме такою є діяльність громадської організації «Українська Асоціація викладачів-
католиків», яка співпрацює з Львівським національним університетом імені Івана Франка,
Національним університетом «Львівська політехніка»», Львівським державним
університетом внутрішніх справ, Інститутом європейської інтеграції, Асоціацією лікарів
католиків та іншими установами. Основна мета – забезпечити духовне становлення і
розвитку особистості, використання духовного як внутрішньоособистісного потенціалу,
скерованого не лише на сприйняття навколишнього світу, але й на побудову суспільних
стосунків, формування міжособистісних взаємовідносин.

Асоціація об’єднує викладачів,  котрі викладають у закладах вищої освіти і залучає
студентів, які більш повноцінно пізнають свою професію, а також долучаються до духовного
і культурного життя України.

Хочеться привернути увагу до такого аспекту як суть і значення  поняття «душі», яке
часто уживається в релігії і мало би бути основою психології.

Умови існування українського суспільства, що вже тривалий час перебуває у стані
неоголошеної війни із найближчим сусідом-агресором і вираженим шовіністом – Росією,
спонукають до зміни у ставленні до поняття «душа». Часто можна почути вислів, що над
нами літають душі далеко не вспокоєних преставників Небесної сотні,  Іловайського котла і
ще тисяч тих, хто загинув під час цих військових дій.

Слово «душа»  (ψυλή)  належить до найскладніших як у Біблії,  християнській
літературі, так і в науці. Сам термін і поняття «душа» виникли й пройшли довгий історичний
шлях у теології, філософії, і на кінець стали предметом дослідження психології. Спробуємо
проаналізувати уявлення про душу в історичному аспекті та розкрити його сучасне
трактування.

Перші уявлення людини про існування душі можна почерпнути з малюнків
єгипетських пірамід (створені 4 тис. років тому), де найбільш часто зустрічалося зображення
пташки з людською головою, що літає над тілом померлого.

У давньогрецькій філософії (близько 3-х тис.  років)  поняття «душа»  мало декілька
значень:  1)  життєва сила,  яка покидає тіло з останнім подихом;  2)  безтілесна основа,
позбавлена після смерті людини свідомості і пам'яті; 3) невмируща істота божественного
походження; 4) мета праведного життя тощо.

У Біблії слово «душа» перекладається як єврейське слово «не́феш» і грецьке слово
«психе́» [ψυχή] [5]. Але трактується, що душа — це не те саме, що дух.

Господь і святі апостоли уживають слово «душа»  в значенні «життя».  Душа –  не
причина життя, а швидше її носій. Є відмінність між душею як духовною складовою людини

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%88%D0%B0#cite_note-2
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– особистості, яка за своєю природою є смертною, та душею як благодаттю – душа  людини є
безсмертною [9].

У настановах духівників, церкви ми маємо дбати про наші душі, повинні перебувати в
стані милості – для того, щоб праведно і богоугодно вершити наші справи.

Св. Іоан Дамаскин пише, що: «Душа є сутністю живою, простою і безтілесною, за
своєю природою невидима для тілесних очей; безсмертна, обдарована і мудрістю, і розумом;
така, що не має форми, користується оснащеним органами тілом і постачає йому життя;
незалежна і наділена здатністю до бажання і дії,  мінлива,  тобто володіє надто мінливою
волею, тому що вона – сотворена природно від благодаті Творця її, від якого вона отримала й
те, що існувала, й те, що була такою за природою» [7, с. 81-153].

Божественний Спаситель мовить: «Хто в Мені перебуває, а Я в ньому, той рясно
зароджує, бо без Мене нічого чинити не можете ви» (Йоан. 15,5). Водночас, бідним душам не
допоможуть ані плачі, ані великі витрати. Св. Августин нагадує: «Розкішні похорони і
дороговартісні могили служать певною втіхою хіба для живих, а померлим вони не
допоможуть». Лише через певний час перебування у чистилищі такі душі можуть отримати
спасіння [8].

Поняття «душа» часто уживане у побуті українців, хоча розуміння його є різним. Для
одних – це щось потаємне, більше пов’язане з відходом людини у потойбіччя, але вочевидь
існуюче. Зокрема, з давніх давен і до сьогоднішніх днів на Рівненщині, у с. Великі Межиричі
мешканці та ченці неодноразово бачили світіння, що іноді нагадували силуети людей. Уже
три століття поспіль цю місцину називають «сховищем людських душ».  Для інших –  це
пропагування гуманістичних ідей виховання духовності, до якої має прагнути людство від
початку свого становлення та розвитку, коли пробуджується душа. Виховання є довірою
душі, її відкритість доброму і світлому образу навколишнього світу (Я.-А. Коменский). Треті
ж доводять,  що у тілі людини існують два антагоністи –  розум і душа,  які вічно борються
одне з одним [6, с. 184]. Хоча мали б бути синергістами! Ймовірно саме на цій основі кожна
людина здатна вибирати власну життєву стратегію. Для особистості з чистою душею вона
базується на вищих ціннісних орієнтаціях, ідеальних цілях, найбільш стійких мотиваціях. Їх
вона використовує при описі подій, при застосуванні певних дій, оцінюванні того, що
відбувається. Вони надають особистості певну цілісність, завжди співвідносні з
життєдіяльністю і володіють високим ступенем стабільності. Орієнтуючись на цінності,
обираючи певні критерії вибору, особистість висловлює своє ставлення до світу і оточення,
здійснює ідентифікацію та самоідентифікацію [2, с. 91]. Такі люди живуть, відповідно до
законів Божих і державних.

Разом з тим, та особа, котра не дбає про свою душу або не розуміє, що має дбати про
неї, часто веде огидний спосіб життя, користується лише задоволенням власних
матеріальних потреб, чинить зло по відношенню до інших, нарікає та оббріхує, застосовуючи
різноманітні тактики і стратегії у спілкуванні та власних діях, аби «вдарити» болісно, діючи
за принципом: «бий своїх, аби чужі боялися». Для неї не існує почуття співпереживання та
співчуття, емпатії. Вона стає жадібною до наживи за рахунок інших, чинить наругу над
честю та гідністю або вбиє. Це руйнівник, якого напевно навіть не варто називати людиною!
Не дарма духівники неодноразово нагадують, що така душа горітиме у пеклі.

У наукових колах уже тривалий час також стараються обґрунтувати існування душі у
тілі людини. Вона невід’ємна від тіла, коли людина жива і має здатність покидати його, коли
людина помирає. Одночасно, вона є збереженням інформації про особистість людини.

У 1906 році американський доктор, біолог Дункан МакДугал (м. Хеверхілл, штат
Массачусетс, США) проводив серію досліджень на хворих щодо зміни ваги їх тіла у момент
смерті і зробив феноменальну заяву: «…відбувається раптова втрата ваги тіла, що не може
бути пояснено ніякими природними причинами» і може свідчити про існування людської
душі. Вона має однакову вагу – 21 г. Однак, ці висліди зазнали шквалу критики.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%88%D0%B0#cite_note-2
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У 2013 році вчені, наукові співробітники компанії «Рош» (м. Базеля, Швейцарія)
використовують сучасне обладнання, повторюють дане дослідження і доводять, що душа
існує, має вагу.

Науковець Марина Туркевич-Хорошилова стверджує, що в уяві наукового світу душа
– це своєрідний фантом (привид) або голограма. Саме ж життя людини не концентрується у
фізичному тілі, а перебуває у значно тоншому, тривалому і стійкому стані – душі.

Своє твердження «душі» можна знайти у визначеннях сучасних педагогів і
психологів. Зокрема, К. Д. Ушинський розрізняв «душевні» і «духовні» психічні процеси.
Душевні процеси – елементарні психічні явища, загальні для людини і тварини; духовні –
вищого порядку і пов'язані з моральними, правовими, естетичними, ідеологічними та іншими
утвореннями, притаманними лише людині.

Академік С. Д. Максименко вказує, що у самому понятті «психологія» закладено
«психе» – душа і «логос» – закони природи. Тобто психологія має вивчати, досліджувати
«закони життя душі». Душа – доцільна основа людини. У вченнях філософів Давньої Греції
«психе» – є носієм пам'яті про все минуле, що іноді ототожнюється з психічним «Я» [4].

Професор М. Й. Варій вказує, що у психології одним з найбільших періодів – був
період розуміння психології як науки про душу.  І лише у нинішньому суспільстві вона
набула розуміння як наука про психіку, як єдність свідомого і несвідомого, зовнішнього і
внутрішнього психічного у взаємодії людини зі світом [1].

Водночас, С. Д. Максименко [4] наголошує, що не можна окремо розглядати
проблеми душі і тіла людини. Разом – це мисляче тіло. Воно живе, реально існуюче. Однак, у
науці розглядається під двома протилежними кутами зору: мислить не лише душа, яку
«вселяє» в людське тіло Бог, а й саме тіло людини.

Поняття «дух», «душа» і «духовність» міцно проникли в освітній простір, пов’язуючи
духовність з єдністю основних цінностей людського буття, виділяючи три царини духовної
діяльності – пізнання, мистецтво, моральність [3, с. 140].

Виходячи з того, що уже встановлено наявність душі у тілі людини, стає
беззаперечним і те,  що кожна людина має дбати про її стан упродовж свого життя.  Адже і
психологія, і релігія вказують на чистоту, порядність, доброчесність, правдивість,
праведність як риси, що мають превалювати, бути властивими особистості. Така людина
покликана пізнавати істину, а через неї творити добро з любов’ю до Бога, людей, самого
себе.

Більше того,  ймовірне стає й те,  що через душу людина підтримує біоенергетичний
зв'язок зі своїм родом і передає його своїм нащадкам.  Можливо це й забезпечує існування
генетичної пам’яті.

То ж ми можемо вважати, що збереження нашої «психе», життя за законами природи
– у повній гармонії з нею, праведне і богоугодне звершення наших справ за життя на землі
сущій, дозволить не лише отримати благодать від Творця, але й зберегти свою духовність як
те, що має бути притаманним людині як особистості.
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Заревич Р.Я., Тимочко І.І., Львівський
національний університет імені Івана Франка

РОЛЬ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ ОРГАНІЗАЦІЇ

Актуальність дослідження. Скільки існувало людство, стільки й існувало управління
цими людьми, оскільки ще в племенах та кланах завжди існував лідер чи керівник. Згодом, з
появою складніших соціумів,  виникла потреба у спеціальних знаннях та вміннях з
управління персоналу. Успіх кожної організації забезпечує саме її персонал, це один з
найважливіших чинників, що гарантує ефективність роботи. Ось тому сучасна концепція
управління передбачає виділення з великої кількості функціональних сфер управлінської
діяльності такої, яка пов’язана з управлінням кадрової складової виробництва – персоналом
підприємства[1].

Кадрова політика – це сукупність соціально-правових, організаційно-економічних і
психологічних заходів у державі з формування, використання і відтворення трудового
(кадрового) потенціалу. Кадрова політика має за головну мету забезпечення сьогодні та в
майбутньому кожної посади і робочого місця персоналом належної кваліфікації [2, с. 76]. ЇЇ
проводять на всіх рівнях управління: вище керівництво, лінійні керівники та служба
управління персоналом. Саме через розробку кадрів політики реалізуються завдання і цілі
управління персоналом, тому її вважають ядром системи управління персоналу.

Виклад основного матеріалу. Для того, щоб отримувати максимальний ефект від
використання кадрового потенціалу, потрібно забезпечити персонал:

· зручними умовами праці;
· сприятливою атмосферою в колективі;
· мотивацією;
· безперервним навчанням та розвитком;
· довірою між працівником і роботодавцем;
· індивідуальним підходом до кожного працівника.
Основою утворення кадрової політики є аналіз ефективності використання робочого

часу працівниками, аналіз структури персоналу організації та прогнози щодо подальшого
розвитку. Цей аналіз може проводитись за допомогою спеціальних консалтингових
організацій. [3, с. 37].

 Головними завданнями кадрової політики є:
· своєчасне забезпечення підприємства персоналом належної якості й у

достатній кількості;
· забезпечення умов реалізації передбачених трудовим  законодавством прав і

обов'язків громадян;
· раціональне та ефективне використання трудового потенціалу;
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· формування і підтримання ефективної роботи працівників підприємства.
Досвід західних держав показує,  що кожен працівник відіграє важливе значення в

розвитку підприємства та на кінцевий результат.  З цього випливає,  що моральне та
матеріальне стимулювання, соціальні гарантії повинні бути основним аспектом кадрової
політики, що проводиться в організаціях. Мають постійно проводитись  соціологічні
дослідження та аналіз ефективності конкретної кадрової політики, аби дослідити реакцію
колективу на неї.

Англійські спеціалісти з питань людських ресурсів вважають, що політика управління
персоналом повинна забезпечити організаційну інтеграцію, а саме – вище керівництво і
лінійні керівники мають прийняти розроблену стратегію управління працівниками, як «свою
власну» та реалізовувати її у своїй роботі, щільно співпрацювати з функціональними
службами;  функціональність —   варіантність функціональних завдань,  що розуміє відмову
від традиційного розмежування різних видів робіт, а також використання багатоманітних
форм трудових контрактів; структурність — пристосування до постійного навчання,
організаційних змін, гнучкість організаційно-кадрового потенціалу, висока якість роботи і її
результатів, умов праці.

Висновки: отже, кадрова політика повинна бути спрямована не лише на створення
сприятливих умов праці, але й на забезпечення можливості просування по кар’єрних сходах
для працівника, на створення відчуття впевненості у майбутньому. Кадрова політика має за
мету забезпечення кожного робочого місця гідним персоналом, що буде сприяти
прибутковій діяльності підприємства та досягнення її цілей.

Найбільшого успіху буде досягнуто тоді, коли  всі функціональні підсистеми
управління персоналом будуть узгоджені в часі та просторі й будуть застосовуватись
одночасно.
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Захарчин Г.М., Склярук Т.В., Національний
університет «Львівська політехніка»

ПРИНЦИП ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ СУЧАСНОЇ МІСІЇ БІЗНЕСУ

В умовах  загострення глобальної  екологічної  кризи,  яка загрожує не тільки
економічній безпеці кожної держави, але й людській цивілізації загалом, соціально-
відповідальні корпорації  коректують свою місію.

Місія, як загальне бачення розвитку кожної бізнесової організації, не тільки
позиціонує корпорації у зовнішньому середовищі, але й відображає внутрішню політику її
функціонування.  Тобто,  філософія бізнесу стає тією стрижневою ниткою,  на яку
нанизуються всі інші процеси - виробничі, технологічні, фінансові, комунікаційні,
структурні тощо. Місія відображає, наскільки цілісною є організація і стійкою до зовнішніх
викликів,  серед яких -  екологічна криза.  У технологічному плані  ця криза є наслідком
відсутності ефективних  технологічних інновацій, які б знижували високу питому вагу
ресурсомістких та енергомістких  видів діяльності. У політичному плані – відсутність доброї
волі на державному рівні та рівні вищого топ менеджменту корпорацій щодо формування
ефективних  механізмів охорони довкілля. На рівні економічному (псевдо-економічному) –
це домінування комерційного інтересу і прагнення збагачуватися будь-якою ціною. На рівні
свідомості - це відсутність екологічної культури і безвідповідальність як наслідок
споживацької ментальності. Домінування цінностей  матеріального характеру і
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споживацького інтересу  порушили баланс екологічної чистоти,  а низька культура
взаємовідносин людини і природи, загострили кризу всієї екосистеми.

Однак,  сьогодні поступово приходить усвідомлення,  що теперішній стан екології та
рівень екологічної безпеки є прямим наслідком рівня культури, панівного  світогляду,
ціннісних орієнтацій. І це стосується  не тільки бізнесу, але й кожної людини. Таким чином
соціально-культурологічні аспекти актуалізовують місію та лідерські технології сучасного
бізнесу, спрямовуючи її  в русло  контролювання й регулювання  екологічних наслідків своєї
діяльності, а  на зміну технократичній парадигмі  мислення приходить соціогуманістична
парадигма.

Екологічна культура є складовою організаційної культури, яку ми розуміємо як
систему взаємовідносин, які склалися в організації на основі цінностей, базових уявлень і
норм поведінки, необхідних для виконання її місії. Відповідно, екологічна культура
відображає взаємовідносини в екосистемі, які формуються на основі усвідомлення цінності
природного середовищі, доброчесної поведінки всіх суб’єктів екосистеми, знання й
дотримання екологічних стандартів. Історично  екологічна культура успадковується певним
типом життєдіяльності суспільства, вона еволюціонує паралельно із процесами й соціально-
економічними викликами історичного етапу розвитку суспільства, віддзеркалює   здатність
до самоорганізації людини в умовах конкретного природного середовища, підтримуючи його
життєдайну силу.

Екологічна культура співзвучна до універсального закону розвитку і поєднує етику
екологічних відносин, екологічної діяльності  та екологічну свідомість. У цій системі
координат  важливою інтегрувальною  ланкою є екологічна діяльність як чинник
перетворення природних систем та  основа екологічного управління в системі «суспільство-
природа». Однак, важливішою є екологічна свідомість як частинка суспільної свідомості, яка
концентрує в собі  екологічне мислення, трансформоване  в культуру діяльності.

Основою екологічної культури і важливим компонентом  екологічної свідомості є
екологічні цінності, які зумовлюють розуміння наслідків від порушення гармонійних
відносин із природним середовищем. Враховуючи екологічні катастрофи сьогодення,
породжені порушенням екологічної культури,  світова цивілізація починає визнавати
внутрішню цінність природи як невід'ємну її властивість. У цьому контексті важливим є
створення Global Nest — міжнародної  асоціації вчених, дослідників,  технологів, інженерів
та інших зацікавлених груп, діяльність яких спрямовується на вирішення проблем сучасної
екосистеми, на дослідження  наукових і технологічних аспектів навколишнього середовища з
метою  поліпшення якості життя і збереження навколишнього середовища.

Екологічна культура є виразником культурної спадщини й гуманістичних традицій,
які формують ментальні стереотипи поведінки суб’єктів бізнесу. Ментальне поле  культурної
спадщини грунтується на національному менталітеті, який впливає на господарські процеси і
відображає психологічну основу етики господарювання.       Залежно від національного
менталітету й закладених у ньому національних  архетипів, можуть існувати різні прояви
господарської ментальності у ставлення до природного середовища й екосистеми. Важливим
національним архетипом українців є архетип Матері-Землі, який стимулює розвиток таких
рис,  як:  гармонія із зовнішнім світом,  працьовитість,  осілість,  терплячість,  відданість,
відчуття господаря, відповідальність. Нехтування національними архетипами, які
визначають модуси поведінки у всіх сферах, приводить до порушення ціннісно-
нормативного рівня  соціально-економічної практики. Національний менталітет – це та
генетична програма, яка несе інформацію про віковічні цінності нації, які повинні не просто
успадковуватися, а й активно використовуватися у всіх сферах і розвивати спроможність
творити нові знання, розвивати бізнес, не порушуючи природного закону гармонії зі світом.

Місія, в основу якої закладено екологічну культуру, сприятиме запобіганню
виникнення загроз, небезпек, мінімізуватиме, ризик екологічної катастрофи. Так поступово
зароджується й формується  культура попередження, яка стимулює корпорації не тільки
розробляти стратегію    кризового менеджменту чи стрес-менеджменту, а моделювати
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випереджувальну стратегію екологічної культури, спрямовану на гармонійний розвиток
довкілля. Основою цієї стратегії має стати кодекс  доброчесної   поведінки, що лежить в
основі екологічної діяльності, а фінансовим підґрунтям - екологічні інвестиції, спрямовані на
поліпшення екосистеми, збільшення природного капіталу.

Формування й розвиток  екологічної культури є комплексною соціальною проблемою,
яка вимагає системного підходу до її вирішення  та  залучення фінансових, політико-
правових, інформаційних і освітніх  інституцій. Рівень екологічної культури значною мірою
обумовлює екологічну безпеку країни  і є складовою загальної національної безпеки.
Екологічна мораль повинна стати нормою бізнесу, а сучасна місія бізнесу повинні
відображати екологічну філософію та  нову екологічну модель поведінки

Ільницька Д.В., Львівський національний
університет імені Івана Франка

ОСОБЛИВОСТІ ЗМІНИ ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНОГО КУРСУ ТУРЕЧЧИНИ
ПІД ВПЛИВОМ СУЧАСНОГО ПОЛІТИЧНОГО РЕЖИМУ

Зовнішня політика Туреччини кінця ХХ —  початку ХХІ ст.  здійснювалася у різних
напрямках, поєднуючи у собі активну співпрацю та орієнтацію на Захід з побудовою
добросусідських стосунків з державами Близького Сходу. Але з приходом до влади Ерджепа
Таїра Ердогана та посилення його позицій після виборів 2014 року, зовнішньополітичний
курс Туреччини зазнав змін. Уряд Ердогана крокує до глибшої міжнародної ізоляції
унаслідок його курсу на конфронтацію з Європою [1].

 Водночас на Близькому Сході Анкара залишилась практично без союзників.
Експерти одностайні в тому,  що після виборів,  на яких Ердоган здобув майже необмежену
владу, підсилену до того ж надзвичайним станом, змінюватиметься швидше внутрішня
політика.  На сьогоднішній день, Туреччина прямує до реалізації наступних основних
зовнішньополітичних цілей:

· Добитися врегулювання сирійського. Президент Туреччини зумів вивести
країну з-поміж держав, які програвали війну в Сирії, в одну з провідних сторін конфлікту, які
вирішують всі питання, пов’язані з врегулюванням ситуації. Протягом останнього року
тріада Анкара-Тегеран-Москва стала де-факто головним зовнішнім чинником у конфлікті в
Сирії і вивела за рамки міжнародних переговорів таких гравців, як Саудівська Аравія, ,
Катар, Ізраїль. Навіть США та ЄС були вимушені дещо посунутися.

· Сформувати турецько-болгарський регіональний газовий хаб.
· Взяти під контроль або заблокувати газові родовища на Кіпрі.
· Потіснити Саудівську Аравію у боротьбі за регіональне лідерство
Процес зближення Туреччини з Євросоюзом, до вступу в який Анкара готується

десятки років, призупинився на тлі застережень європейських політиків щодо авторитарного
стилю правління Ердогана.

Туреччина вже є членом декількох європейських організацій. Вона – одна із країн-
засновників Ради Європи і з 1964  р.  вона є асоційованим членом ЄС.  Офіційно Туреччина
сьогодні є кандидатом на вступ до ЄС і, власне, саме при владі AKP (Партія справедливості
та розвитку) і Ердогана Туреччина зробила найбільші кроки до ЄС, виконавши близько 60%
необхідних вимог.

Тим не менш в самій Європі існує проблема з перспективою членства Туреччини в
ЄС.  Багато хто,  навіть серед лідерів європейських країн,  не хотів би її там бачити.  Мабуть,
більшість європейців не сприймає Туреччину, як європейську країну взагалі, адже це велика
мусульманська країна, яка має кордони з найпроблемнішими країнами світу.

В цілому, якщо казати про суспільство, ідея європейської інтеграції дуже популярна,
але не за будь-яку ціну.  Турецьке суспільство,  особливо у великих містах,  досить
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вестернізоване, передусім це стосується молоді. Демократичні процеси в країні, які були
вимогою ЄС, допомогли свого часу саме умовним «ісламістам» в АКП, адже армія вже не
могла просто так скинути їх владу, як це відбувалося раніше. Крім того, велика частина та,
можливо, навіть основа електорату Ердогана – це анатолійський бізнес, який дуже хоче
широких зв’язків з Європою.

Із приходом до влади у США імпульсивного Дональда Трампа, посиленням
повноважень Ердогана після конституційного референдуму в Туреччині 2017 р. та його
всенародним обранням на посаду президента у 2018-му роль інституційних обмежень стало
ще менше, амплітуда коливань — ще більшою, а вся й так нестійка система американо-
турецьких відносин — ще менш стабільною. У результаті, лише за 2019 рік стратегічні
партнери встигли кілька разів оголосити один одному ультиматуми щодо Сирії, впровадити
дзеркальні санкції проти чинних міністрів внутрішніх справ та юстиції, почати розгляд у
Світовій організації торгівлі питання підвищення Вашингтоном імпортних мит на турецький
алюміній і сталь, нарешті — влаштувати заочну війну в пресі та обмінятися гнівними
твітами.

Новий наступ Туреччини в Сирії свідчить про вихід режиму Ердогана із фарватеру
зовнішньої політики Вашингтона і Брюсселя незважаючи на членство в НАТО. Дії турецьких
військовиків проти курдів розкритикували генсек НАТО Єнс Столтенберг, керівництво
Великої Британії, Франції, Німеччини. Нова військова операція свідчить про зростання
регіонального впливу Туреччини,  яка діє на власний розсуд і не побоюється негативної
реакції міжнародного співтовариства, можливих економічних санкцій. Ердоган ігнорує
принцип територіальної цілісності сусідньої держави, здійснює неприкриту агресію на
півночі Сирії, навіть не заперечуючи участі турецької армії. Однак крім війни слів
міжнародному співтовариству нічого протиставити Туреччині.

За оцінкою інтернет-порталу Al-Monitor, який спеціалізується на близькосхідному
регіоні, тиск Анкари переслідує єдину мету: відвернути Вашингтон від підтримки курдів,
яких турецький уряд звинувачує у тероризмі.

Курдська проблема, втім, не єдиний виклик для Анкари. Принцип "нуль проблем із
сусідами", який кілька років тому був дороговказом для турецького уряду, вже давно став
історією, зазначає вашингтонський аналітичний центр Middle East Institute. На зміну йому
прийшла нова реальність - "нуль сусідів, з якими немає проблем у відносинах".

За відсутності переговорів на високому рівні з представниками ЄС і ймовірного
поглиблення внутрішньої кризи в Туреччині розкол між Європою та Анкарою може
збільшитися й пришвидшити переорієнтування останньої на Близький Схід. А доки
Брюссель втрачає будь-які інструменти впливу на турецьку владу, які мав раніше, чимало
турків і самі можуть розчаруватися у привабливості членства в Євросоюзі.

Ісламізація Туреччини може серйозно підірвати як її західні прагнення, так і
традиційні міжнародні союзи.

Відступ від курсу на ЄС є вигідною Російської Федерації, яка не хоче, щоб вплив ЄС
поширювався на Чорне море. Кремль уже деякий час намагається поглибити дистанціювання
Туреччини від США та ЄС, щоб обмежити втручання Заходу в Чорноморсько-Каспійському
регіоні.

Вектор зовнішньої політики Туреччини зазнав глибоких змін від початку
президентства Реджепа Ердогана. В основному, можна побачити, що позиція як населення,
так і влади не є чітко окресленою. Турецька позиція все ще знаходиться на роздоріжжі між
двома світами: Європою та Близьким Сходом.

За останні роки Турецька Республіка змінила свою стратегічну зовнішню політику. До
2014 року Туреччина була на шляху до демократичної країни з євроатлантичними
орієнтирами, проте після виборів 2014 року країна все більш тяжіє до авторитаризму

Це спричинило зміну її іміджу на світовій арені. Авторитарний режим правління
Ердогана значно погіршив ставлення до Туреччини з боку провідних держав. Зараз вступ до
ЄС  для Туреччини під великою загрозою. Політику Ердогана, яку він запроваджує, можна
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назвати «війною проти всіх», адже Туреччина задіяна у великій кількості конфліктів, як
зовнішніх так і внутрішніх.

____________________
1. Кніпп К. Проблематичний курс Ердогана на близькосхідному напрямку [Електронний ресурс] / К.

Кніпп, Д. Каневський. – 2017. – Режим доступу до ресурсу: https://www.dw.com/uk/проблематичний-
курс-ердогана-на-близькосхідному-напрямку/a-37996370-0.

2. Стародубцев И. И. Трансформирующаяся Турция / И. И. Стародубцев // Институт Ближнего
Востока. – 2011. – М.: 256  С.

Карпенко З. С., Прикарпатський національний
університет імені Василя Стефаника

ДУХОВНА МІСІЯ МАС-МЕДІА ТА ЇЇ ВІДОБРАЖЕННЯ В ДИСКУРСІ
САМОПРЕЗЕНТАЦІЇ ВЕДУЧОГО ПОЛІТИЧНОГО ТОК-ШОУ

Нагальним завданням сучасних мас-медіа є забезпечення духовного змісту їхньої
діяльності, головним чином через усвідомлення самими виробниками медіаконтенту своєї
відповідальності перед його реципієнтами, що в першу чергу залежить від особи журналіста.
У зв’язку з цим пропонуємо інтент-аналіз дискурсу самопрезентації, виконаний на базі
автобіографічної книжки відомого журналіста С. Шустера «Свобода слова против страха и
унижения. Социальный эксперимент в прямом эфире и первая карта эмоций Украины» (2018.

Смисловий центр книжки С. Шустера становить дискурс самопрезентації журналіста
як автора рефлексивного опису подій, що відбувалися на його ток-шоу. Тут особистість
ведучого шоу як референціального об’єкта спрямованих назовні і всередину себе інтенцій
відіграє медіативну (посередницьку) роль у налагодженні обговорення актуальних проблем,
що ставали предметом дискусій на телепередачі.

Інтент-аналіз самопрезентаційних риторичних фігур, застосовуваних С. Шустером,
указує на підкреслення своєї публічної значущості і впливовості:

«Можливо, не варто було виїжджати з Києва і тим самим спокушати вірних
яструбів Януковича, які хотіли позбутися мене за будь-яку ціну!» (Шустер, 2018: 60);

Про переконаність у достовірності свого експертного судження свідчить такий
фрагмент розмови:

«– Буде різня, і нам у Європі мало не здасться, – сказав я Пітеру.
– Ти перебільшуєш, – відповів він, як типовий британський журналіст, який довіряє

фактам, а не інтуїції» (Шустер, 2018: 72).
Отже, на тлі протиставлення свого журналістського досвіду професійному стилю

британських колег автор книжки утверджує перевагу свого передбачення як більш надійного
над прогнозом типового представника західних ЗМІ.  Фрагмент ще однієї розмови,
наведений у книжці, має на меті переконати читача в геополітичній проникливості автора,
знову-таки шляхом протиставлення одного-єдиного аргументу, в безапеляційній доказовості
якого журналіст не сумнівається, кволій спробі співрозмовника йому заперечити:

«– Ось побачиш, вони заберуть Крим, і почнеться війна, – я розумів, що закон
першого вбивства вже почав діяти і долю Криму вже вирішено.

– Ні, можливо, будуть жертви, але війна… війни не буде, – переконано заявив мій
друг.

Ми зустрілися з Марком наступного разу через чотири місяці, він їхав у відрядження
на війну. На Донбас» (Шустер, 2018: 77).

Про сильне підсвідоме прагнення всеохопного контролю свідчить такий
ностальгійний спогад С. Шустера, який наводить репліку свого друга з приводу
«стратегічного» розташування його квартири у Флоренції:

«Якщо ти поставиш сюди кулемет, то зможеш контролювати весь квартал!»
(Шустер, 2018: 61).

https://www.dw.com/uk/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BA%D1%83/a-37996370-0
https://www.dw.com/uk/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BA%D1%83/a-37996370-0
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Меті пробудити віру читачів у безкорисливе підпорядкування своєї професійної
діяльності соціальній місії журналістики, заснованій на ідеях свободи, справедливості та
гуманізму, слугує і презентація своєї хоробрості:

«… якщо ти боїшся гніву президентів, то не варто займатися журналістикою»
(Шустер, 2018: 94).

Апофеозом розвитку інтенції до професійно-особистісного самоствердження є
презентація максимального ступеня розгортання власної суб’єктності, відчуття влади і
контролю, передана в такому переживанні:

«Студія для мене – найзатишніше місце у світі. Точніше, навіть не так, студія – це
мій світ. Тільки-но я провів декілька годин у найсильнішій напрузі: одночасно тримаєш у
голові реакцію аудиторії і репліки гостей, щоб не пропустити важливі акценти, фільтруєш
інформацію від редактора на «вусі», слідкуєш за новинами, які поступають під час
програми, і поєднуєш всі ці партії в єдину драматургію шоу» (Шустер, 2018: 104).

Недивно, що інтенція власної компетентності, впливовості, суб’єктної грандіозності
приводить до того, що лиш ВЛАДА як збірний образ інституційної потуги й
адміністративного ресурсу виявляється гідним (не в етичному значенні цього слова), власне
– домірним суперником окремої (тут – унікальної) людини, візія якої об’єднує претензії
величезної кількості пригноблених, окрадених, ошуканих, знедолених громадян.

Слід зауважити, що особисто С. Шустер украй рідко вдається до прямих інвектив,
спрямованих на своїх ідеологічних опонентів у живому перебігу шоу; викриття «злочинної
влади» здійснюється опосередковано, через відбір тем, сюжетів, спікерів, роль яких у шоу
визначена кланово-олігархічними інтересами представників різних політсил, запрошених до
участі в телепередачі. Проте інтенцію неприйняття і відрази до «узурпатора народної надії» –
чинного тоді президента П. Порошенка передано через змалювання, наприклад, таких
побутових деталей:

«Мене провели в гостьову кімнату на президентському шостому поверсі. На відміну
від скромного офісу, в якому ми зустрічалися з Порошенком навесні, тут панував дорогий
несмак: над позолоченими меблями висіла перевантажена кришталевими завитками
люстра. Шпалери тиснули своїм громіздким орнаментом» (Шустер, 2018: 121).

Після такої масованої самопрезентації та зображення конфронтації з уже
постмайданною владою автор книжки дозволяє собі лукаве зізнання:

«Я не переоцінюю значимості своєї персони. Мені давно не потрібно нікому доводити
свою хоробрість чи ще щось. Але так вийшло, що багато хто знає мене в лице, і моє
вбивство стало би гучною новиною в Україні. В інтересах властей було забезпечити безпеку
нашої знімальної групи» (Шустер, 2018: 124).

Імітація скромності – це спроба відповідати соціально схвалюваному зразку простого,
улюбленого народом і обраного ним Заступника-Героя, поборника Зла. Відтак друга
половина книжки сповнена авторськими інтенціями впевненості у своїй правоті, що
підкріплюється апелюванням до аргументів, які стосуються об’єктивних речей, зваженим
аналізом ситуацій. Дискурс С. Шустера стає менш емоційно наснаженим, проте звернення до
статистичної аналітики виявилося все ж невдалим, попри переконаність автора у своїй
науковій обізнаності, що й привело його до спекулятивних висновків (на що я звертала увагу
вище).

Нарощення ініціатив, рекомендацій, закликів, адресованих насамперед поколінню 30-
44-літніх, зрештою привело С. Шустера до популістського проєкту безумовного базового
доходу:

«Базовий дохід – це форма соціального захисту, яка щомісячно забезпечує кожного
громадянина країни сумою грошей, необхідною для нормального повсякденного життя. Такі
грошові кошти виплачує політична община (у випадку України – держава, область або
місто) кожному її члену, незалежно від того, чим він володіє, і працює він чи ні» (Шустер,
2018: 281).
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Обґрунтовуючи свій «рецепт виживання України», С. Шустер вдається і до деяких
економічних розрахунків, які вочевидь володіють такою ж «науковою валідністю», як і
спекулятивні висновки, зроблені на базі сумарної суб’єктивної оцінки емоцій учасників ток-
шоу.  Відсутність відгуку з боку авторитетних експертів у галузі економіки свідчить про те,
що декларація С. Шустера і в цій царині облаштування суспільного життя не заслуговує на
серйозну увагу.

Отже, інтент-аналіз дискурсу самопрезентації дає змогу виявити провідні мотиви
професійної діяльності журналіста, розуміння ним своєї духовної місії та ступінь власної
конгруентності, особистісної адекватності і самоефективності.

Козак Т., Львівський національний університет
імені Івана Франка

ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ДІЛОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ ТА БІЗНЕС-ЕТИКИ В
ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Сучасні стандарти вищої професійної освіти вимагають від фахівця розуміння
різноманіття соціальних, культурних, етнічних, релігійних особливостей, цінностей та
відмінностей, форм сучасної культури, засобів культурної комунікації, володіння як мінімум
однією іноземною мовою на рівні, достатньому для вивчення іноземного досвіду в
професійній діяльності, а також  для здійснення іноземних контактів. Окрім того, сучасний
фахівець зобов’язаний володіти навичками взаємодії в полікультурному полі, навичками
спілкування та діяльності в іншомовному середовищі. Враховуючи це, особливого значення
набуває формування навичок ділового спілкування в процесі навчання англійської мови
студентів немовних спеціальностей., будучи мовою неодмінно привертає практичний інтерес
як дорослого населення, так і учнівської молоді.

Оскільки англійська мова є вербальним засобом функціонування світової торгівлі,
бізнесу, науки, культури, урядом України розроблено комплекс заходів, спрямованих на
активізацію її вивчення громадянами з метою використання у всіх сферах життєдіяльності.
Реалії сучасного життя вимагають висококваліфікованих фахівців, які вміють не лише
читати, а і спілкуватися англійською мовою. Саме тому більшість роботодавців шукають
працівників, які володіють англійською мовою [1].

Окрім того, в останні роки спостерігається розширення та розвиток економічної,
управлінської, комерційної, правової галузі професіональної діяльності, яка обумовлює
необхідність оволодіння майбутніми фахівцями навичок професійної культури та етики, що
вважаються вагомими компонентами професійної міжкультурної компетенції. Специфіка
соціальної взаємодії в міжкультурному плані виявила нові компоненти змісту навчання, а
саме, засвоєння нових ролей, наприклад: організатора спільного виробництва, бізнес-
секретаря, менеджера, який готовий укладати угоди та вести перемовини з представниками
іншої культурної та мовної спільноти [2].

Говорячи про професійну підготовку сучасного фахівця в сфері бізнесу, не можна не
наголосити на особливому значенні засвоєння бізнес-етики. Сьогодні очевидно, що етика
ділового спілкування стала невід’ємною складовою суспільного життя.  Не буде
перебільшенням сказати, що компетентність етики ділового спілкування безпосередньо
впливає на успіхи чи поразки у професійній діяльності. Але практичні дані та
спостереження, як і аналіз літературних джерел, дозволили виокремити не тільки соціально-
економічну роль володіння етикою ділового спілкування, але і певні педагогічні труднощі у
її формуванні під час навчального процесу у закладах вищої освіти.

Загалом,  освіта –  це акт,  чи досвід,  якій здійснює формотворчий вплив на розум,
характер, фізичні здібності  індивіда [3]. Говорячи про навчання бізнес-етиці як про складову
освіти, варто зазначити, що традиційно існує три погляди на розуміння підходів до неї.



Філософсько-психологічні аспекти духовності в діяльності громадських організацій

70

Проте, всі вони не визнають, що основна функція етики – сприяти співпраці. Незважаючи на
те, що в сучасних ринкових економіках акцент робиться на конкуренцію, успіх у бізнесі, як і
у будь-який іншій формі суспільної діяльності, можливий за умови поваги до правил, а її
відсутність не просто перешкоджає співпраці, але і може унеможливити її. Правила, тобто
етика підходів та дій, є лише однією складовою у розумінні етики. Другий підхід  стосується
того,  що ми бачимо і як ми оцінюємо це,  а третій вимір,  за визначенням Веслі Крегга –  це
етика буття [4]. На думку цього дослідника саме другий вимір є найважливішим для
підготовки фахівців для сучасного світу бізнесу.

Дисципліни, що належать до циклу гуманітарних та суспільно економічних дисциплін
освітнього стандарту вищої професійної освіти, а саме, іноземна мова, психологія
управління, педагогіка водночас використовуються для навчання етиці ділового спілкування.
Але безперечно, найбільше можливостей у цьому плані має іноземна мова.

В Україні думку про те, що доля англійської мови у викладанні бізнес дисциплін, в
тому числі бізнес-етики має зростати, поділяє багато фахівців у галузі освіти. Мета вправ на
основі спеціальних текстів в рамках спеціальності та комплексів завдань до них, в тому числі
комунікативних, які через говоріння призначені навчати студентів веденню бізнесу та етиці
ділового спілкування, – сприяти кращому працевлаштуванню студентів. Семінари із
використанням рольових, імітаційних ігор, формальних ситуацій, кейсів, інцидентів
спрямовані на практичне оволодіння етикою ділового спілкування та носять комунікативний
характер. За спостереженнями, найамбітніші та найбільш підготовлені з українських
студентів прагнуть отримати престижну роботу в багатонаціональних компаніях, але, навіть
ті, що працевлаштуються в українському бізнесі, в місцевих фірмах, безперечно,
скористаються отриманим досвідом застосування етичних норм в модельованих під час
вивчення англійської мови ситуаціях. Відтак, на даний час всі молоді люди «усвідомлюють
контролюючу та «пропускну» силу  володіння розмовною англійською» [5].

Окрім застосування англійської мови формування етичних моделей та підходів, в
Україні поширюється практика використання англійської мови в якості засобу навчання
(English-medium Instruction), яка широко застосовується провідними університетами світу.
Ідеться про викладання дисциплін англійською мовою в країнах,  де ця мова не є мовою
спілкування більшості населення. Принципова відмінність даного феномену від предметно-
мовного інтегрованого навчання (Content and Language Integrated Learning), який
розрахований насамперед на жителів ЕС, полягає в тому, що цей підхід передбачає
оволодіння змістом навчання через іноземну мову та, водночас, мовою через предмет [6].

Підхід до навчання, в основі якого лежить ідея викладання спеціальних дисциплін
англійською мовою, вперше був застосований у 1987 р. в університеті м. Маастрихта для
напрямку підготовки «Міжнародний менеджмент». В даний час університет пропонує
академічні програми англійською мовою, і майже половина його студентів-іноземці.
Практику викладання англійською мовою підхопили університети Швеції, Фінляндії,
Німеччини. Саме ті країни займають провідні місця у світовому рейтингу за рівнем
володіння англійською мовою. Роль такого підходу помітно зросла у зв’язку із
популяризацією європейської системи вищої освіти у світовому масштабі. Найчастіше
англійською мовою викладаються такі предмети, як економіка, бізнес, інженерна справа.
Рідше – психологія, мистецтво, дизайн. Варто зазначити, що процес викладання із
використанням англійської мови в якості освітньої платформи передбачає володіння
комунікативною компетенцією на рівні, що дозволяє набути досвід професійної діяльності,
необхідний для повноцінної інтеграції у професійне середовище, адже учасники навчального
процесу мусять вільно володіти англійською мовою.  Наприклад,  у навчальному плані з
фізики Віденського університету в опис змісту навчальних модулів супроводжує додаток про
мову викладання Unterrichtssprache-Deutschoder Englisch (англійська чи німецька ). Це
означає,  що у випадку,  коли університет запрошує викладачів із інших країн,  мовою
запропонованого курсу стає англійська.



Збірник тез V Міжнародної науково-практичної конференції

71

Відтак, інтеграція англійської мови у зміст спеціальних дисциплін створює нову
парадигму навчання, в який викладачі англійської мови та викладачі професійних дисциплін
активно взаємодіють. Варто зазначити, що в даний час спостерігається взаємний інтерес
українських та західноєвропейських університетів до підвищення якості професійної
підготовки та збільшення конкурентоспроможності своїх випускників, а отже виникає
необхідність створення єдиної мовної бази для обміну досвідом та інформаційного
збагачення з метою інтеграції світових освітніх практик.

Аналіз можливостей та тенденцій використання англійської мови у процесі
професійної підготовки, дозволяє зробити висновок, що розробка моделей викладання етики
ділового спілкування служить важливим чинником забезпечення якості підготовки
майбутніх спеціалістів, а запровадження викладання окремих курсів англійською мовою не
лише відкриває нові можливості для випускників вишів, а й наближує навчальний заклад до
європейських стандартів якості освіти.
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ЛІДЕРСТВО  У ПРОФЕСІЙНІЙ СФЕРІ – ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ

Функціональною ознакою професійних організацій, що досягли успіху, є більш
динамічне та ефективне керівництво. Це забезпечує такий керівник, який ефективно
управляє своїми підлеглими і одночасно є лідером для них. Його мета – впливати на інших
так, щоб вони виконували роботу, завдання, які стоять перед організацією. Проте на практиці
керівники не завжди є лідерами для підлеглих і не мають результативної взаємодії з
колективом.  Це зумовлено тим,  що для колективів організацій характерні такі явища,  як
формальне і неформальне лідерство.

Однак, питанню неформального лідерства приділяється недостатньо уваги, тому що
пріоритетним для керівника вважається загальне управління організацією, її ресурсами,
мотивація працівників на досягнення цілей, максимізації прибутку. Виконати ці завдання
неможливо або вкрай складно без тісної взаємодії керівника та колективу, що призводить до
ефективного керівництва. Тому з’ясування психологічних особливостей функціонування
лідерства, його вивчення набуває чимало значення.

Сучасне тлумачення сутності лідерства визначається тим, що воно виявляється у
вмінні активувати у співробітників мрію, яку вони прагнутимуть досягти, «вдихнути» в них
необхідну для цього енергію.  В основі процесу –  здатність лідерів притягувати до себе
людей, несвідомо викликати почуття захоплення і любові. Невід’ємною властивістю лідера є
наявність наслідувача [4; 8]. Окрім цього, лідерство – це питання сили впливу, яка залежить
від співвідношення особистих якостей лідера з якостями тих,  на кого він хоче вплинути [6;
10].

Також важливо зважити на таку розбіжність: західні, особливо північно-американські,
дослідники (Д. Адаір, С. Кові) вважають лідерство необхідним, вкрай важливим атрибутом

https://link.springer.com/article/10.1023/A:1017974908203#auth-1
https://link.springer.com/journal/10551
https://link.springer.com/journal/10551
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керівника. Й саме з потенційних лідерів «вирощують» майбутніх керівників [1, c. 12–28; 4].
Вітчизняна ж наука (Г.М. Андрєєва, М.П. Беляцький, Е.С. Жаріков) розрізняє ці поняття, що
й стало причиною поділу лідерства на формальне й неформальне [2; 5; 8]. Очевидно, що
ментальні особливості, які проявились у сформованих стандартних стилях керівництва в
нашому суспільстві, спричиняють ситуацію, коли керівник може бути лідером групи, а може
ним і не бути.

З уваги на функціональні і психологічні відмінності між керівником і лідером у групі
можуть виникнути такі ситуації, які впливають на гармонізацію життя і діяльності
професійного колективу. Це засвідчує необхідність дослідження цього питання.

Найперше розглянемо основні теорії лідерства, що сформувались до цього часу.
1. Згідно з теорією «соціального обміну» Дж. Хоманса соціальні відносини є

постійним процесом обміну, в якому залучені не лише матеріальні цінності, речі, а й емоції,
почуття. У процесах обміну людина схильна на своєрідне «очікування винагороди». Й тому
виникнення лідерства – це результат своєрідного психологічного обміну цінностями між
учасниками взаємодії [1; 8].

2. Теорія людських ролей (Р. Бейлс) розглядає ролі «професіонала» лідера, що
орієнтований на вирішення ділових проблем, і «соціально-емоційного фахівця», який
вирішує проблеми людських стосунків [8].

3. Харизматична концепція (М. Вебер) пояснює лідерство через наділення
особистості властивостями, які викликають поклоніння перед нею і беззаперечну віру в її
можливості [4].

4. Прибічники інтерактивної теорії (С. Кові та ін.) вважають, що лідером може стати
будь-яка людина, яка посідає відповідне місце в системі міжособистісних стосунків. Питання
про те, хто конкретно візьме на себе лідерство, має вирішуватися з урахуванням
індивідуальних особливостей кандидата в лідери, особистісних характеристик інших членів
групи, наявної ситуації і виконуваного завдання [6; 8].

5. Синтетична (або комплексна) теорія розглядає лідерство як процес організації
міжособистісних стосунків у групі, а лідера – як суб’єкта управління цим процесом, причому
сам феномен лідерства розглядається в контексті спільної групової діяльності [3; 6].

6. Ситуативна теорія визначає лідерство як продукт ситуації (Б.Д. Паригін). Вимоги
ситуації диктують вибір адекватних засобів і прийомів поведінки, відповідної комбінації
особистісних рис, що здатні максимально зважити на можливі зміни у її розвитку [2, c. 135–
148].

Однак, незважаючи на розбіжності у визначенні чинників виникнення лідерства в
окреслених теоріях,  доцільно зауважити,  що лідерство в групі складається із таких
компонентів – емоційного, ділового і інформаційного [2; 7; 8].

Необхідно деталізувати особливості неформального лідерства порівняно з
формальним.

Формальний лідер – це керівник організації або її відділу. Роль неформального лідера
визначається на основі визнання колективом його авторитету. Характер взаємодії
формального і неформального лідерів певним чином визначає загальну ефективність
управління організацією [2; 7].

Щоб вивчити феномен лідерства,  розглянемо колектив як малу групу.  Формальна
структура колективу визначається посадовим статусом членів групи, неформальна структура
складається на основі відносин, що зумовлені особистими якостями осіб, які входять до неї.
В колективі, що сформувався, неформальна структура характеризується наявністю загальної
мети (яка не завжди усвідомлюється членами групи і не завжди пов’язана з вирішенням
виробничих завдань). Це зумовлює потребу в чіткому визначенні завдань і пошуку шляхів їх
вирішення. Тому неформальний лідер – це член групи, який офіційно не має керівної посади,
але через свої особисті якості, життєвий досвід і поведінку має особливе становище –
лідерське [7, c. 84–112].
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Абсолютна більшість дослідників [2;  5;  6;  8;  9]  вважають,  що істотні чинники,  які
визначають можливість лідерства, охоплюють вік, посаду, професійні знання та вміння,
психологію особи, особисті якості, з яких головні – компетентність і чуйність, визнання
групою.

Лідери, а особливо неформальні, володіють такими характерними якостями:
– наявність активної потреби контролювати дії інших людей і управляти ними;
– уміння легко вступати в контакт з людьми, використовуючи найбільш вигідні у

кожному конкретному випадку форми спілкування;
– здатність концентрувати на собі основні потоки психологічної інформації;
– швидка реакція на зміни норм поведінки [1; 3; 8].
Неформальний лідер отримує від групи владні повноваження в ухваленні рішень і

розпорядженні ресурсами. У своїй діяльності він спирається на людей і взаємини між ними.
Принципова відмінність неформального лідера від керівника формальної функціональної або
виробничої групи полягає в підтримці формального керівника адміністративною системою за
допомогою внутрішніх нормативних документів (положення, інструкції, правила,
регламенти). Неформальний лідер спирається на свій авторитет і міжособистісні відносини, а
не на офіційні владні повноваження.

Неформальний лідер може стати і серйозною проблемою, і надійною опорою для
керівника. Залежно від впливу неформального лідера на колектив можна виділити
конструктивних і деструктивних (позитивних і негативних) лідерів [2; 8].

Неформальні лідери конструктивного типу впливають на компанію та роботу
колективу позитивно. Вони ініціюють обмін інформацією, сприяють реалізації загальних
інтересів, допомагають в адаптації нових співробітників і створенні корпоративної культури
[2; 3].

Неформальні лідери деструктивного типу використовують свій вплив, щоб саботувати
рішення керівника, протистояти змінам. Вони можуть підривати авторитет керівника,
ставити під сумнів його розпорядження, знижуючи ефективність роботи і мотивацію
співробітників. Звільнившись із місця роботи, можуть повести за собою частину колективу.

Основними причинами появи в організації неформальних лідерів деструктивного типу
є такі:

– незбалансована взаємодія формального лідера з колективом [1; 4];
– нездатність керівника ефективно здійснювати всі функції процесу управління [6];
– недостатньо правильно сформовані стратегія компанії, її організаційна структура

або корпоративна культура [7];
– істотні зміни в організації, які заплановані, і такі, що відбуваються в цей час [2; 9];
– наявність співробітника, який володіє лідерськими якостями та який незадоволений

своїм становищем в організації і прагне його покращити [1; 6].
Це ті явища, що можуть пояснити дієвість і причини існування неформального лідера.

Їх облік дуже важливий для визначення методів впливу на колектив через його
неформального лідера.

Аналіз поглядів на класифікацію конструктивного лідерства дає змогу виокремити
такі види:

– інтелектуальний лідер (функції: експертиза в певних питаннях; консультування
членів групи; вирішення проблем, що пов’язані зі складністю роботи, обсягом інформації, її
пошуком) [1; 2; 9];

– емоційний лідер (функції: встановлення контактів із кожним членом колективу,
повага різних думок і позицій; активна позиція в ситуаціях внутрішніх суперечностей в
групі, пошук способів конструктивного примирення, враховуючи інтереси кожної сторони;
представлення інтересів групи в зовнішніх інстанціях) [2; 4];

– професійно-діловий лідер (функції в групі: експертиза в професійних питаннях;
ініціатива в рішенні нестандартних або особливо складних ситуацій, відповідальність за ці
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рішення; вирішення ситуацій, що вимагають узгодження з великою кількістю людей) [2; 5;
8];

– вольовий лідер, що володіє здатністю протистояти різним труднощам, що
перешкоджають досягненню цілей групи та вмінням спрямовувати зусилля (і свої, і всієї
групи)  в певне русло (функції вольового лідера в групі такі:  формування твердої позиції,
підпорядкованої реалізації цілей групи; продовження роботи, направленої на досягнення
мети, в критичних ситуаціях; переконання в необхідності спільних зусиль для реалізації
обраних цілей, спрямування роботи в конструктивне русло) [1; 4];

– організаційний лідер, що забезпечує узгодженість і активну взаємодію членів
групи, допомагає в процесі висування лідерів інших типів (інтелектуального, емоційного,
професійно-ділового, вольового лідерів), сприяє інтеграції їх якостей з метою досягнення
максимальної ефективності (функції організаційного лідера в групі: бачення всієї ситуації в
цілому, прояв ініціативи в усуненні недоліків в організаційній структурі організації; робота в
команді на спільне досягнення цілей і на результат; планування та організація процесу,
здійснення оперативного контролю і стимулювання інших членів групи) [2; 6; 8; 9].

Таким чином встановлено певні важливі психологічні особливості функціонування
лідерства у професійних колективах, а саме:

1. Керівник не обов’язково є формальним лідером, оскільки значна кількість
управлінців мають низький й дуже низький соціометричний статус. Найбільш характерним
для керівників-лідерів є одноосібно-демократичний стиль управління, а з низьким статусом –
пасивнопотуральницький.

2. Лідерство має найбільш виражену пряму залежність із одноосібно-демократичним
стилем управління, інтелектуальним й емоційними типами лідерства, такими
індивідуальними якостями, як сміливість, цілеспрямованість, тактовність, здатність до
спілкування, висока нормативність поведінки, високий самоконтроль, довірливість. Це й є
тими особливостями, що визначають особливості виникнення та функціонування лідера у
професійному середовищі.
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університет імені Івана Франка

ЛЕКСИЧНА КРЕАТИВНІСТЬ
ЯК ВИЯВ МАЙСТЕРНОСТІ  ПУБЛІЧНОГО МОВЦЯ

Питання про мову публічної людини важливе, оскільки саме публічна мова є
виразником стану та статусу мови державної. Мова – це національна ознака, в ній – сутність
нашої свідомості. Саме в українській мові закодовані питомі українські цінності. Мова –
важливий складник державотворення. Вона об’єднує народ і зміцнює державу.  Авторитет
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мови засвідчує й про авторитет держави.  А мова стає авторитетною,  престижною,
необхідною, коли її використовує, насамперед, еліта. Саме в її мові виявляється ідеологічна
ознака держави. Очевидним є те, що еліта має велике значення для приведення в дію
чинника мовної консолідації. З огляду на це  мова публічної людини як виразника еліти
повинна бути досконалою та креативною. Сьогодні креативність у мові публічної людини
виявляється в умінні дібрати влучне містке слово, у здатності грамотно застосувати власне
українські норми творення лексичних одиниць,  можливо, навіть заперечивши ті норми, що
усталилися під впливом російської мови.  Адже дуже важливо вживати слова у властивому
значенні та впроваджувати їх до узаконених парадигматично-семантичних відношень. Саме
публічний мовець може активно сприяти лінгвістичній кодифікації. Саме його мова
засвідчує про прийняття норми й тим самим сприяє збереженню й науковому оновленню її. З
огляду на це питання про лексичну креативність публічного мовця актуальне й потребує
дослідження.

Про збереження й повернення власне української мовної норми йдеться у працях
багатьох мовознавців. С. Караванський [1] робить слушні зауваження щодо вживання слів, І.
Фаріон [2] розглядає лексику в контексті інтерферентності, Т. Береза [3] звертає увагу на
лексичну компактність, властиву українській мові.

Мета нашого дослідження – виявити в мові сучасних публічних мовців креативні
тенденції, які сприяють укріпленню української мовної норми, які допомагають подолати
зсуви між засобами власної і чужої мови. Для цього проаналізуємо мовлення людей-
державників, запрошуваних до телестудій (не братимемо до уваги професійної мови,
наприклад, журналістів).

Як відомо,  мовна норма формується на основі низки критеріїв.  Мовознавець І.  Д.
Фаріон виділяє серед них такі: територіальний (синтез південно-західного, південно-східного
та північного говорів); критерій авторитетних письменників; відповідність мовній системі –
її внутрішнім законам та закономірностям; національно-ідентифікаційний – не лише
зображення мовної традиції, але й центральна увага до унікальних мовних ознак, на
противагу до нівеляційних процесів інтернаціоналізації чи уніфікації лексики, і навіть
граматичних категорій, а звідси потреба формувати захисну вісь «своє» - «чуже». [2, с. 10].

 Оскільки ці мовні критерії за радянських часів зазнали кардинального перегляду й
українська мова стала «блідою копією братньої російської»  [2,  с.  10],  то критерій
статистичності в умовах постколоніального розвитку суспільства  є другорядним.   А
важливим виразником креативної мови є вміння повернути автентичну мовну норму.

Спостереження за мовою українських публічних людей свідчать про намагання
відійти від усталених форм слововживання. Якщо існують паралельні нормативні форми, то
сучасні мовці  надають перевагу тій,  якої немає в російській мові.  Ось приклади
висловлювань публічних людей, запрошених до телестудій:

Коронавірус став чорним лебедем, який вдарив по Китаю. Питання в тому, яким
країнам він завдасть найсильнішого удару. Щонайменше три тижні поспіль всі будуть на
карантині. Це позначиться на економіці. Підприємці подеколи не матимуть виторгу (І.
Куса - політолог-міжнародник (Телеканал « ЕСПРЕСО»).

Мовець використав такі форми слів та такі слова, які властиві суто українській мові.
Компактні найсильніший, щонайменше, поспіль, подеколи, не матимуть, виторг змогли
стати замінниками структур, які свого часу були скальковані з російської мови та часто були
значно довшими: найбільш сильний; не менше, ніж;  підряд; у багатьох випадках; будуть
мати; виручка.

Внаслідок цього вірус поширився. Хворих негайно доправляють до інфекційних
відділень, однак убезпечитися не так просто (А. Кучухідзе  – політолог-міжнародник
(Телеканал « ЕСПРЕСО»)).

Усталені у результаті, доставили замінено на внаслідок, доправили,  що властиві
тільки українській мові. А замість громіздкої структури відгородитися від небезпеки вжито
компактне й насичене змістом слово убезпечитися.



Філософсько-психологічні аспекти духовності в діяльності громадських організацій

76

В цьому сенсі мене непокоїть така ситуація ( В. Шлінчак -  кер. пр. ін.-ту світ
політики (Телеканал « ЕСПРЕСО»)).

Мовець замінив утворене за нормами російської мови слово смисл на іншомовне сенс,
уникнувши порушення норм українського словотворення ( в українській мові існує префікс
з-, а с- вживаємо лише перед к, п, т, ф, х) та вжив компактне, властиве суто українській мові
слово непокоїть, яке є замінником не дає спокою.

Йдеться про те, що ми недостатньо використовуємо можливості. Всі повинні
долучитися до спільного порятунку нації. Українське суспільство подорослішало, воно
відчує зраду (С. Рахманін – голова фракції «Голос» (Телеканал UA: ПЕРШИЙ)).

Виділені слова вжито замість громіздких мова йде, неповною мірою, взяти участь,
стало дорослим.

Цьогоріч з першого квітня розпочнеться другий етап реформування у сфері охорони
здоров’я. …Аптеки закупили стільки масок, скільки, зазвичай, продавали. …Світ долучає
всіх до проблеми тестів на коронавірус ( М. Радуцький - народний депутат України,
керівник комітету з проблем здоров’я (Телеканал UA: ПЕРШИЙ) ).

Тут слова цьогоріч, зазвичай вжито замість громіздких структур у цьому році, як
звичайно,   а слово долучає, яке відповідає українській мовній традиції, стало замінником
слова приєднує.

Першочергово використовуємо світовий досвід (О. Каспрук – мер Чернівців
(Телеканал UA: ПЕРШИЙ) ).

Слово першочергово (відповідник перш за все, калька з рос. у першу чергу), утворене
за допомогою словоскладання, є містким і доречним.

Такі лабораторії уможливлюють проходження тестування упродовж кількох
хвилин  ( В. Кличко, міський голова  м. Києва (Телеканал UA: ПЕРШИЙ)).

Слово уможливлювати теж є семантично містким,  тому мовець замінив ним
відповідник робити можливим. За допомогою прийменника упродовж, вживання якого
активізувалося останнім часом, тут виражено значення тривалості. Зазначимо, що значення
означеної тривалості сучасні мас-медіа реалізують за допомогою прийменників протягом і
упродовж з родовим відмінком. Причому донедавна основним засобом вираження такого
змісту був прийменник протягом, і лише останнім часом спостерігаємо активне
впровадження в мову ЗМІ прийменника упродовж.  Однак деякі словники пропонують як
нормативний тільки прийменник протягом. Наприклад, «Універсальний словник української
мови» прийменника впродовж зовсім не подає [8],  а «Новітній російсько-український
словник» [9, с. 825] пропонує перекладати   російське на протяжении тільки як протягом,
форми ж упродовж узагалі не враховує. Однак «Великий тлумачний словник сучасної
української мови» [4]  засвідчує існування прийменника впродовж. Наші спостереження
доводять, що в  публічній мові цей прийменник  усе частіше вживають для позначення  часу
існування чогось, тривання якої-небудь дії, якогось процесу.

Вважаємо таку тенденцію позитивною й креативною, оскільки вона не лише засвідчує
прагнення мовців відродити самобутність української мови, а й демонструє лексичну
майстерність.

Очікуємо, що попри все напругу знімемо ( В. Ляшко – заступник Міністра охорони
здоров’я України (Телеканал UA: ПЕРШИЙ)).

За нашими спостереженнями,  сьогодні активізовується вживання прийменника
попри. Частими стали такі словосполучення: попри вимушене переселення, попри обіцянки
чиновників, попри економічну кризу, попри нестачу коштів, попри несприятливу погоду та
ін.

Публічні мовці вживають й інші прийменники так, як властиво українській мові.
Наприклад, помітною є тенденція до обмеження функціонування прийменників при,

по, в, які в російській мові мають ширше застосування. Ось приклади: За потреби туристам
пропонують помешкання; Це стане можливим за активної підтримки міськради; За цих
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обставин необхідно було вчинити саме так; За такої погоди виліт був неможливим;
Зростання обсягу чистої енергії за чинних правил створює низку серйозних проблем.

 У наведених реченнях прийменник за, вжитий із родовим відмінком іменника,
виражає умову. Але під впливом російської мови його довгий час підміняли  прийменником
при (при потребі, при підтримці, при обставинах, при такій погоді), що не відповідало
українській мовній традиції. Прийменник за сьогодні вживають і на позначення часу, як-от:
це не було можливим за Януковича, але стало можливим за чинного президента (часові
конструкції типу при тоталітарному режимові, при чинному президентові вважаються
неправильними, оскільки зумовлені інтерферентним упливом російської мови).

Сьогодні помітне й обмеження у використанні прийменника в (у)  на позначення часу.
І хоч часто трапляються сполуки на кшталт в цьому році, в минулому році, в 2019 році, та все
публічні мовці використовують і  безприйменникові структури, які передають аналогічне
значення.

«Великий тлумачний словник сучасної української мови» не заперечує вживання
прийменника в (у) з місцевим відмінком на означення часу, за якого відбувається дія або
коли наявний який-небудь стан [4,  с.  71],  однак сполуки типу в 2020 році, в ті часи, в
революцію, в дитинстві, в останній час є ніби скалькованими з російської мови й тому
ненормативними. На це звертають увагу сучасні українські мовознавці  [ 5, с. 164 -165; 6, с.
50 – 53; 7, с. 168;] і пропонують натомість властиві українській мові сполуки 2020 року, за
тих часів, за революції, торік, минулого року, останнім часом. Мовознавець С.
Караванський зазначає: « Той, хто вживає невластиві форми з прийменником…, виявляє своє
незнання української мови, а також той факт, що він думає по-російськи і походя
«перелицьовує» свою російську мову на псевдоукраїнське язичіє» [1, с. 95].

Наші спостереження засвідчують, що сучасні публічні мовці намагаються
використовувати властивий українській мові варіант слововживання.

Помітною ознакою креативної мови сучасного публічного мовця є  вміння замінити
громіздку мовну структуру  властивою українській мові компактною.

 За нашими спостереженнями, сучасні публічні мовці досягають такої компактності,
активно вживаючи слова,  до складу яких входять префікси чи суфікси,  які семантично
дорівнюють довгим мовним одиницям, використовують складні слова, що замінюють
словосполучення. Ми зауважили зростання продуктивності питомих префіксів не-, над-, про,
по-, до-, за-, роз-, без-.  Наприклад, замість матеріально благополучно, мовці пропонують
слово безбідно, замість відсутність придатних для руху доріг – бездоріжжя, замість велика
кількість – безліч, замість до того часу – допоки, замість дуже велика кількість – надмір,
замість по той бік – потойбіч. У цих словах семантику увиразнюють префікси.

Не менш продуктивним засобом компактності є й суфікси.  Ми спостерегли,  що
сьогодні активізуються суфікси на позначення осіб за родом діяльності.  Це дозволяє
замінювати донедавна усталені словосполучення, як-то: діловик замінює сполучення ділова
людина, завсідник – постійний відвідувач, скупник – той, хто скуповує що-небудь для
перепродажу та ін.

У наведених прикладах саме афікси виконують функцію компресії. За нашими
спостереженнями, досягненню економії й автохтонності мови сприяє  використання власних
словотворчих ресурсів.

За допомогою словотворчих засобів удається повернути   в ужиток слова, які свого
часу були замінені інтерферентними  кількаслівними структурами, як наприклад, ливарня,
папірня, гуральня, вступне, первина, легковик, загосподарювати, підсумувати, манівцями,
навсібіч подовгу, подовж, надалі, задосить та ін.

Отже, сьогодні помітна тенденція до економії мови шляхом словотвору та активного
уживання семантично містких слів. Уміле використання афіксів, які є ніби згустками
лексичних значень, наповнення слова змістом є виявом мовної майстерності та креативності.
Чіткість, ефективність і привабливість є ознаками  сучасного стилю публічного мовлення.
Уміння дібрати влучне містке слово,  здатність грамотно застосувати власне українські
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норми творення  лексичних одиниць є свідченням лексичної креативності сучасної публічної
людини.
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Константинова А., Львівський національний
університет імені Івана Франка

СТРЕСИ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ СУЧАСНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ

Актуальність проблеми. У сучасному світі, при теперішніх умовах кожна людина
зіштовхується зі стресом,  який входить у наше життя  цілком,  заполонивши усі сфери.
Науковці підтверджують зростання рівня стресу та негативних чинників, які він провокує, а
саме – хвороби.

В Японії виник відповідник «емоційному вигоранню» − «кароші», тобто раптова
смерть на роботі. Спочатку  це сприймалося як благородна справа: віддатися повністю
роботі, підприємству чи установі. Так було до тих пір, поки цифра смерті не перебільшила
10 000 працівників за місяць. Уже потім японці переглянули своє ставлення до роботи і
визнали, що найголовніше -  власне  здоров’я.

Тож тепер зрозуміло,  що чекає на тих,  хто буде ігнорувати стрес та дозволить йому
спокійно руйнувати  життя.

Виклад основного матеріалу. Систему управління будь-якою організацією
забезпечують люди. Тому, щоб установа ефективно працювала, потрібно створити
сприятливий клімат для роботи, тобто мінімізувати вплив стресу.

Щоб налаштувати такий клімат для працівників , нам потрібно знати, що таке стрес та
як його уникнути.

 Для  людей термін «стрес», так само як і  «успіх», «щастя» і «добро», має різне
значення. Всі відчували його, говорили про нього, але не кожен  намагався з’ясувати історію
цього слова, його тлумачення.  Саме канадський вчений, біолог, патофізіолог Ганс Сельє у
1936 році ввів цей термін в обіг та став основоположником вчення про стрес. З його статей
(тверджень) ми зрозуміли, що стрес − це специфічна відповідь організму на будь-яку
пред’явлену йому вимогу, яка змушує пристосовуватися до труднощів або зовнішніх
чинників, які спонукають нас це зробити.

Кожна особистість хоче позбутися стресу,  але чи можливо це,  якщо ми навіть не
можемо його визначити?

Кожна людина може привести свій приклад з життя, коли він зіштовхнувся зі стресом.
Школяр або студент, коли складає іспит; працівник організації, коли запізнюється на
важливу нараду;  бізнесмен,  коли укладає договір;  лікар,  коли проводить вкрай важливу
операцію, або родина, коли в той самий час чекає результатів операції.

Не зважаючи на те, що проблеми у всіх різні, але дослідження свідчать про те, що наш
організм реагує однаково на ситуацію будь-якої важливості. І це його захисна реакція.

Чи корисний нам стрес?  На це питання ми теж хочемо знайти відповідь.
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Стрес поділяють на дистрес, який чинить негативний вплив на організм людини, та
еустрес, який пов’язаний з позитивними емоційними реакціями. І якщо еустрес підкріплений
тим, що є достатні ресурси для подолання стресу, позитивний емоційний фон, досвід
вирішення проблем у минулому та позитивне бачення майбутнього, то дистрес, в свою чергу,
підкріплюється тим, що є переважаюча сила над адаптаційними можливостями організму,
недостатньо інформації, негативний прогноз ситуації, відчуття безпорадності перед
проблемою,  що виникає,  а також тривалий термін стресорного впливу призводить до
виснаження адаптаційного ресурсу.

Якщо еустрес йде нам на користь, організм гарно його переносить, він не заважає нам
і надалі без проблем виконувати свою роботу, то над зменшенням дистресу нам потрібно
працювати.  Бо саме він викликає руйнівний процес,  який,  у свою чергу,  передбачає
погіршення стану протікання психофізіологічних функцій. Відбувається втрачання
«поверхневих» і «глибоких» адаптаційних резервів. Напруга при відчутті дистресу  стає
сильною, виникає гальмування або надмірна метушливість, стає важко управляти увагою,
погіршується пам’ять, якість мислення, і це все несе негативний відтінок на результат
роботи.

З наукової точки зору, реакція організму на стрес наступна: у момент небезпеки
гормон кортизолу активує ліполіз − вивільнюються глюкози із запасів глікогену, завдяки
цьому організм отримує додаткову енергію (адреналін),  яку можна витратити щоб «бити або
бігти». Адреналін, в свою чергу, «зводить» нервову систему. У результаті частішає
серцебиття, підвищується тиск, кров припливає до м’язів, щоб  знову «бити або бігти». У
тому випадку, якщо рівні адреналіну та кортизолу в організмі будуть постійно підвищені, а
«бити» в нашому випадку нікого і «бігти» нікуди не треба,  то це призводить до коливання
тиску – прямий шлях до гіпертонії  Постійне прискорене серцебиття буде провокувати
панічні атаки,  а в гіршому випадку –  зношувати серце.  Порушення ліполізу призводить до
ожиріння, цукрового діабету. Стресові гормони, як вже було зазначено раніше, впливають на
роботу мозку, провокуючи проблеми з пам’яттю та розлади настрою, може довести аж до
клінічної депресії.

Зовсім не таке хочеться отримати, коли йдеш на роботу, правда ж? Тому ми всіма
силами маємо протистояти щоденному стресу, контролювати свої емоції, свої дії та своє
життя.

З іншої сторони, у зменшенні впливу стресу на працівників також зацікавлені і
роботодавці. За дослідженнями, у США майже 90% населення перебувають у стані
постійного стресу:  60  %  зазнають стрес 1-2  рази на тиждень,  а 30  %  − майже кожен день.
Через це фірми виплачують сотні мільйонів доларів на медичну допомогу людям із
захворюваннями, які викликані стресом.  Економічні витрати від стресу у США становлять
300 млрд. доларів щорічно.

В Україні цей показник нижчий, 70 % українців живуть у постійному стресі, а
позбавляються наступним чином:

Діаграма 1
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На стресові ситуації під час  роботи можуть впливати моменти, які супроводжуються
ходом організаційних змін. У свою чергу службовці починають чинити опір. Головним
фактором такого опору є страх перед новим та невідомим, можливість збільшення обсягів
роботи та відповідальність, зміна керівництва; акцентується увага тільки на можливих
негативних сторонах нововведень; сприймаються зміни  як загрози для майбутньої кар’єри.

Для того,  щоб протидіяти такому опору працівників та виникненню у них стресу,
керівництво має  добрим чином інформувати їх про всі зміни.

Висновки. Адаптація перестала залежати від фізичної сили, зараз значно важливіше
мати стійку психіку, яка допомагає переживати стресові ситуації. Стрес  повсюди, навіть у
стані повного розслаблення спляча людина переживає деякий стрес, а повна свобода від
стресу - смерть.

Стрес – це нормальна реакція організму на зміни зовнішнього середовища,
ненормальною вона стає,  коли тіло постійно відчуває себе під загрозою,  так з’являється
дистрес. Людина повинна навчитися контролювати себе, тоді вона стане сильнішою, зможе
легко подолати різні складні ситуації.

Костюк С.П., Львівський національний
університет імені Івана Франка

МОЖЛИВОСТІ ВПЛИВУ БІЗНЕСУ НА СУСПІЛЬНЕ БЛАГОПОЛУЧЧЯ.
КОРПОРАТИВНА Й ІНДИВІДУАЛЬНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.

Актуальним завданням сучасності є вирішення і попередження соціальної,
економічної, політичної та екологічної нестабільності (соціальної незахищеності, фінансових
криз, демографічної проблематики, загрози енергетичної кризи, виснаження природних
ресурсів, зміни клімату, тощо) у близькій та віддаленій часовій перспективі. Ефективне
вирішення проблеми передбачає активну участь суб’єктів соціальної взаємодії у покращенні
якості життя, що вимагає прийняття державними і приватними організаціями, громадянами
на себе соціальної відповідальності.

Бізнес як соціальний суб’єкт має надто велику потенційну можливість впливу на
суспільні сфери (економічну, соціальну, духовну, політичну), щоб орієнтуватися у своїй
ефективності лише на квартальні прибутки для зацікавлених акціонерів (Solomon, 1993).
Обов’язок підприємців приймати суспільно корисні  рішення у своїй діяльності вперше був
окреслений американським економістом Гарольдом Боуеном у книзі  “Соціальна
відповідальність бізнесмена” (1953 р.). Концепт соціальної відповідальності бізнесу виник як
ідея суспільного добробуту в  грецьких містах-державах ще понад 2000  років тому.  Вона
полягала у тому, що  перш ніж отримати право на започаткування власної справи, кожен
підприємець повинен був продемонструвати свою потенційну  можливість принести вигоду
суспільству своєю діяльністю (Manville, Ober, 2003). В сучасному світі ідея суспільного
добробуту отримала назву корпоративної соціальної відповідальності (CSR) й трактується як
комплекс обов’язків щодо аналізу цілей, засобів та механізмів реалізації проектів в
перспективі пріоритетності результатів для суспільства (Aguinis, Glavas, 2012). Вона
передбачає дії компаній, спрямовані на принесення вигоди для суспільства через активну
участь у вирішенні соціальних, економічних, екологічних  та політичних проблем соціуму,
створення належних умов праці (Reich,1998; Mishra, Modi, 2016).

Результати соціально відповідальної діяльності організацій сфокусовані на
покращенні благополуччя усіх зацікавлених у діяльності організації сторін – осіб, груп чи
організацій, що певною мірою залежать від неї чи можуть впливати на її діяльність,
включаючи акціонерів (Figge, Hahn, 2004; Laszlo, 2008). Також організація несе
відповідальність за наслідки своїх дій, які віддалено та опосередковано можуть впливати на
соціальних суб`єктів чи природне довкілля. Соціальна відповідальність бізнесу одночасно
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має нормативний та інструментальний характер. Нормативність проявляється у моральному
зобов’язанні організації дбати про благополуччя соціуму, тоді як інструментальність
передбачає позитивний вплив соціально відповідальної діяльності на імідж, прибуток,
конкурентну спроможність організації та її привабливість для потенційних працівників.

Соціальна відповідальність бізнесу виявляється в стратегіях та методах роботи,
розроблених на прагненні сприяти соціальному благополуччю і збереженню природного
довкілля (Waddock 2004; Glavas, Kelley 2014). Також вона може проявлятися у формі
фінансових і матеріальних дотації соціальних, освітніх, культурних чи потреб довкілля.
Реалізація стратегії корпоративної соціальної відповідальності організації може бути
ефективною лише через відповідну поведінку її членів, проявлену у спільних зусиллях щодо
покращення соціального благополуччя. Для злагодженості дій корпоративна саморегуляція
втілюється, наприклад, через етичний кодекс організації, кодекс професійної етики чи
формальної політики (програми) впровадження соціальної відповідальності (Siltaoga et al.,
2014).

Поняття корпоративної соціальної відповідальності характеризується дуальністю у
своєму значенні. Добровільне прийняття організацією стратегії відповідної діяльності
регулюється  контролем щодо її виконання. В організаційному контексті це проявляється у
дуальності ролей працівників організації, які одночасно виступають об’єктами та суб’єктами
соціально відповідальної діяльності. Як об’єкти, вони представляють собою зацікавлену
сторону взаємодії, за яку організація несе відповідальність і на яку, відповідно, спрямована її
корпоративна соціальна відповідальність.  Як суб’єкт,  працівники компанії є групою,  яка
повинна діяти соціально відповідально щодо організації і позаорганізаційного середовища.

Відповідальна поведінка працівників щодо корпоративної соціальної відповідальності
регулюється формальними та неформальними нормами, а також відповідним
санкціонуванням за їх дотримання чи порушення. Формальні норми поведінки, як уже
згадувалось вище, містяться в етичному кодексі організації, кодексі професійної етики та
програмі корпоративної соціальної відповідальності (Siltaoga et all., 2014) й передбачають
санкції за порушення.

Неформальні норми поведінки є частиною організаційної культури, а їх порушення
передбачає застосування переважно психологічних санкцій (неприйняття групою,
збільшення дистанції тощо). Якщо соціально відповідальна поведінка щодо організації, а
також відповідна поведінка для досягнення цілей корпоративної соціальної відповідальності
стає неписаною загальноприйнятою нормою, якої дотримується більшість працівників, то
особи, які її порушують зазнають соціального осудження. В такому випадку соціальна
відповідальність як характеристика особи у соціальній взаємодії формується на основі Я-
образу, стаючи питанням самоповаги і репутації. Відповідність дій позитивному Я-образу є
важливими мотивом відповідально поведінки для підтримання своєї моральної  ідентичності
(Benabou,  Tirole, 2006; Benabou,  Tirole, 2009; Bicchieri, Xiao, 2009).

Соціальна відповідальність бізнесу є своєрідною системою управління, спрямованою
на розвиток здатності працівників брати на себе відповідальність (Shamir,  2008;  Vallentin,
Murillo, 2012; Vallentin, 2013). Зокрема, відповідальність діяти соціально корисно, позитивно
впливаючи на суспільне благополуччя, включно із благополуччям зацікавлених сторін
взаємодії. Метою формування відповідної компетенції (здатності брати на себе
відповідальність) є особиста норма її соціального прояву, тобто саморегульована соціально
відповідальна поведінка особистості.

Виявлено, що корпоративна соціальна відповідальність позитивно корелює із
організаційною прихильністю/відданістю організації (Mueller et al., 2012; Chun et al., 2013;
Glavas, Kelley, 2014; Ditlev-Simonsen, 2015; Erdogan et al., 2015), організаційною
ідентифікацією (Jones, 2010; Evans et al., 2011; De Roeck, Delobbe, 2012; De Roeck et al.,
2016) та поведінкою організаційного громадянства (Jones, 2010; Evans et al., 2011; Hansen et
al., 2011; Rupp et al., 2013; Shen, Benson, 2014), які є структурними елементами організаційної
ідентичності. Згідно із теорією соціальної ідентичності, організаційна ідентичність
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передбачає прийняття працівниками норм поведінки та саморегуляцію їх виконання. Якщо
нормою організації, з якою особа себе ототожнює, є діяльність, спрямована на покращення
соціального благополуччя, працівник буде поводитись відповідним чином, приймаючи на
себе відповідальність діяти соціально корисно.

Отже, потенційною можливістю позитивного впливу бізнесу на актуальні проблеми
суспільства є впровадження корпоративної соціальної відповідальності. Вона передбачає
позитивний вплив на соціальне благополуччя та на розвиток соціальної відповідальності
особистості. Соціальну відповідальність особистості розглядаємо як схильність добровільно,
на основі розуміння і прийняття соціальної значущості своїх дій,  брати на себе обов’язок
діяти з користю для суспільства: будучи учасником вирішення та попередження соціальних
проблем у близькій та віддаленій часовій перспективі із збереженням особистого
благополуччя.
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Кохан М., Максимець Ю., Жилайло Н., Львівський
національний університет імені Івана Франка

ВАЖЛИВІСТЬ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДУХОВНОСТІ
ДЛЯ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА

Постановка проблеми. Сучасна Україна повною мірою включена в процеси
інформатизації суспільства і формування єдиного світового інформаційного ринку.
Глобалізація та цифровізація поглиблює залученість України до світової суспільно-
економічної системи, робить вразливою до перманентних криз. Впровадження новітніх
інформаційних технологій значно прискорює процес отримання, обробки та аналізу
інформації. Широкий і оперативний доступ до інформації підвищує ефективність її
використання, що стає невід’ємним елементом управління усіма інститутами та процесами.
Проте разом з тим процеси роботи з інформацією стають малокерованими, а разом із
спрощенням доступу до інформації, спостерігається зниження її якості, правдивості,
структурованості, відповідності нормам суспільної та людської моралі.

У той час, коли інформаційно-енергетичний струм обрушується на людину стрімким
потоком, духовність особистості є під небезпекою і потребує серйозного вивчення та
розвитку. Адже, поряд з великими досягненнями у розвитку суспільства, самої особистості, її
освіченості все більше помітні проблеми, які безпосередньо пов’язані з життям та здоров’ям
молодої особистості, її задоволенням життям та методами самореалізації.  Справді, без
духовного відродження та оновлення, повернення духовності у душі людей неможливо
говорити про утвердження нашого суспільства, його відповідності нормам цивілізованого
існування,  законодавчих та реальних гарантій прав та свобод особистості,  які є
пріоритетними у всьому цивілізованому світі.

Аналіз останніх публікацій на тему дослідження. Проблемі духовності присвячено
чимало досліджень: від Платона, Аристотеля, Панфіла Юркевича, Григорія Сковороди до
наших днів: С. Д. Максименко, І. Д. Пасічник, Г. О. Балл, М. Й. Боришевський,
В. П. Москалець, М. В. Савчин, В. Ф. Моргун, В. М. Жуковський, Р. В. Каламаж,
О. В. Матласевич, В. П. Мельник, Л.В.Рижак, Н. І. Жигайло; зарубіжні класики: Ф. Лерш,
К. Г. Юнг, К. Роджерс, Р. Мейо, Дж. Коннорс тощо. Серед сучасних зарубіжних досліджень
варто виокремити працю Л. Брегмана з екології духовності концепцію психологію
духовності Л. Кулліфорда. Найновіші дослідження Джонстона і Коуена базуються на нових
дослідженнях нейробіології і аналізують духовний досвід через призму нейронауки,
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визначають вплив духовності на інтелект. Значна увага теж надається практичиним аспектам
і ролі духовності на робочому місці та у бізнесі.

Великого значення духовності надавали завжди. За визначенням науковців,
духовність – це загально-культурний феномен, який містить у собі абстрактно-теоретичні
цінності та ідеали, а також базується на принципах сумління, правди та краси.

Виклад основного матеріалу. Задля реалізації вказаної мети нами
використовувалися раніше досліджені характеристики духовності як інтегративної якості
особистості, яка слугує однією з найбільш фундаментальних характеристик особистості як
відкритої системи. Відштовхуючись від запропонованого визначення, що духовність – це
складний психічний феномен; вияв внутрішнього світу особистості; інформаційно-
енергетична структура особистості, насичена символами, якими вона володіє, нами
запропоновано термін «інформаційна духовність», який вперше використав на сучасник,
доктор економічних наук, Заслужений професор Львівського національного університету
імені Івана Франка Хоронжий Андрій Гнатович. Професор А.Г. Хоронжий вніс великий
вклад в концепцію самокерування способом життя, яка ґрунтується на мистецтві управління.
А.Г. Хоронжий вважає, що самокерування способу життя базується на культурі управління,
яка являє собою специфічний спосіб організації і розвитку людської життєдіяльності,
представлений у продуктах матеріальної та духовної праці, у системі духовних цінностей, у
ставленні людини до природи, інших людей і самої до себе. Культура самокерування
способу життя містить такі характеристики: вихованість, скромність; уміння володіти собою
– такт; ввічливість, доброзичливість, повага до інших; гуманність життя – вища цінність;
відчуття міри – кредо; достоїнство, гідність – відчуття спільності з іншими; інтелігентність –
активне утвердження ідеалів соціальної справедливості. Професор А.Г.Хоронжий наголосив
на сучасних соціальних та економічних викликах та закликав розвивати інформаційну
духовність. У зв’язку з цим, нами представлено вивчення питання інформаційної духовності
та її значення для утвердження сучасної держави.

Під інформаційною духовністю ми розуміли наповнення інформаційного простору
духовними цінностями задля формування високого рівня свідомості та самосвідомості
особистості; розвитку її духовних пріоритетів; обґрунтування системи цінностей, що мають
лягти в основу життя, виступати на передній план усього процесу життєдіяльності.
Джерелами духовності слугують наука, культура, релігія, мистецтво, спорт тощо.

З метою формування інформаційної духовності студентської молоді нами
запропоновано поняття «інформаційно-духовної особистості»; авторську психологічну
структуру інформаційно-духовної особистості; авторську модель інформаційного духовного
становлення особистості молоді, програму тренінгу розвитку інформаційної духовності
особистості; тематичний план спецкурсу «Психологія формування інформаційної духовності
особистості»; критерії розвитку інформаційної духовності особистості; джерела формування
інформаційної духовності особистості.

Під терміном «інформаційно-духовна особистість» ми розуміємо особистість, в яка є
сучасною та цифрово грамотною,  водночас,  в своїх думках і вчинках опирається на закони
правди та справедливостві;  яка в своєму житті керується принципами істини та любові до
ближнього; користується законами взаємоповаги та взаємодопомоги; інформаційний простір
якої сповнений духовно-культурними надбаннями.

Авторська психологічна структура інформаційно-духовної особистості, авторська
модель інформаційного духовного становлення особистості та психологічний тренінг
формування інформаційної духовності особистості студентської молоді представлені нами у
розширених працях, з якими можна ознайомитися у матеріалах, розміщених у фахових
виданнях України та виданнях наукометричних баз  Scopus, Web of Science тощо.

Також нами представлено критерії, яким повинна відповідати інформаційно
духовна особистість: моральні: інформаційно духовна особистість характеризується
чесністю, справедливістю, достойністю; має діловий та особистісний авторитет; любить
свою працю і відповідально відноситься до неї;  мати етично-діловий такт і радість від
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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 інформаційно духовної особистості є: соціальні мережі з використанням
духовної інформації, якою є 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.

Висновок. На сьогоднішній день Україна здійснила значний цифровий стрибок та
перейшла на більш високий технологічний рівень розвитку. Однак, утвердження і розквіт
нашої держави можливий лише за умови професійного та інформаційно духовного
становлення кожного громадянина, професіонала, фахівця, який має стати вирішальною
силою, що забезпечить незворотність поступу України до своєї волі, слави, економічного та
соціального добробуту, здорової нації, сильної держави світового рівня.

Кравчик М.Б., Львівський національний
університет імені Івана Франка

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ЯК СУБ’ЄКТ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА

У зв'язку з процесом трансформації українського суспільства, громадські організації
переживають новий етап становлення, поступово институционалізуются, складаються у
єдину структуру із специфічними правилами і механізмами функціонування. Розвиток
громадських організацій в сучасних умовах можна охарактеризувати як нестійкий, мінливий
і  швидкий  темп. Вони здійснюють свою громадську діяльність, спираючись на нові
орієнтири, шукають більш ефективні форми взаємодії з молоддю, державною владою,
засобами масової інформації, комерційними організаціями, а також між собою.

Громадські організації надають особливий вплив на розвиток інститутів
громадянського суспільства в Україні. Громадські організації не тільки є суб'єктами
соціальної політики і представляють інтереси різних соціальних груп, а й здійснюють
пріоритетну діяльність по реалізації "державного замовлення". У цьому випадку, організації
служать одним з ефективних інструментів виховання і контролю молодого покоління. Тому
на сучасному етапі трансформації вітчизняного соціуму набуває особливої значущості
питання про найважливіші фактори формування та ефективності функціонування
громадських організацій та їх домінуючих соціальних функціях.

З точки зору ефективності функціонування українських громадських організацій
важливим є аналіз форм їх взаємодій в умовах зростаючої конкуренції за доступ до різних
соціальних ресурсів в рамках національного простору.

Таким чином, актуальність дослідження функціонування громадських організацій в
Україні визначається безліччю факторів. Розробка практичних рекомендацій щодо
вдосконалення державної політики дозволить поліпшити ефективність діяльності
громадських організацій і буде сприяти включенню сучасного українця в процес
демократизації.

Право громадян на свободу передбачено у Загальній декларації прав людини і
гарантовано Конституцією та законодавством України. Стаття 36 Конституції України
закріплює право громадян України на свободу об'єднання у політичні партії та громадські
організації для здійснення і захисту своїх прав і свобод та задоволення політичних,
економічних,  соціальних,  культурних та інших інтересів.  При цьому ніхто не може бути
примушений до вступу в будь-яке об'єднання громадян чи обмежений у правах за належність
чи неналежність до політичних партій або громадських організацій.

http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC%D1%96
http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://ua-referat.com/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://ua-referat.com/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D1%83%D0%BC
http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
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Форми суспільної активності громадян виражені в діяльності їх різних об'єднань, тому
поняття «об'єднання громадян» є узагальнюючим, що відображує різноманітність цих форм у
реальному житті суспільства.

Діяльність об'єднань громадян носить найрізноманітніший характер. Вона може бути
спрямована на участь у розробленні державної політики, розвиток науки, культури,
відродження духовних цінностей, розв'язання конкретних соціальних проблем окремих
категорій та груп громадян, здійснення благодійної діяльності, охорону навколишнього
природного середовища, обумовлюватися спільністю професійних та інших інтересів
громадян тощо.

Відповідно до ч.  2  ст.  85  ЦК України особливості правового статусу окремих видів
непідприємницьких товариств, в тому числі громадських організацій, встановлюються
законом. Насамперед до таких нормативно-правових актів відноситься Закон України „Про
громадські об’єднання”. Відповідно до ст. 1 Закону України „Про громадські об’єднання”
громадською організацією є добровільне об’єднання фізичних осіб для здійснення та захисту
прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних,
екологічних, та інших інтересів. Дане визначення не відображає природу громадської
організації як суб’єкта цивільного права.

Таким чином, поняття громадської організації, що закріплене в чинному
законодавстві України, не відображає суть громадських організацій як суб’єктів цивільного
права. Брати участь у цивільних правовідносинах мають право тільки громадські організації,
що набули статусу юридичної особи внаслідок державної реєстрації. Непідприємницькі
товариства, в тому числі громадські організації, набувають статусу юридичної особи не
тільки для матеріального забезпечення основної діяльності, але і для її здійснення.

Для розуміння поняття громадської організації як юридичної особи, необхідно
з’ясувати її сутність, поняття та ознаки. Під поняттям юридичної особи слід розуміти
правове становище організації, яке характеризується комплексом прав і обов’язків  якими
наділені суб’єкти цивільного права. Так, відповідно до ст. 80 ЦК України юридичною
особою є організація, створена і зареєстрована у встановленому законом порядку.  Метою
створення громадської організації є  задоволення та захист законних соціальних,
економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших спільних
інтересів громадянЮридична особа наділяється цивільною правоздатністю і дієздатністю,
може бути позивачем та відповідачем у суді. Відповідно до Закону України «Про громадські
об’єднання» громадські організації можуть здійснювати діяльність зі статусом юридичної
особи або без такого статусу.  Громадські організації поряд з своєю основною діяльністю
можуть здійснювати і підприємницьку діяльність, якщо інше не встановлено законом і якщо
ця діяльність відповідає її меті, для якої вона створена та сприяє її досягненню, відповідно до
ст. 86 Цивільного кодексу України.  Суб’єктами цивільного права є тільки громадські
організації, які набули статусу юридичної особи внаслідок державної реєстрації.

Таким чином, громадським організаціям як суб’єктам цивільного права притаманні
ознаки юридичної особи.

Насамперед громадським організаціям властива така ознака, як організаційна єдність.
Тут слід розуміти наявність сталої внутрішньої структури з чітко визначеною компетенцією
органів, порядком їхнього функціонування. Організаційна єдність юридичної особи
закріплюється статутом або іншими установчими документами. Наступною ознакою
громадських організацій як юридичних осіб є їх майнова відокремленість. У науці
цивільного права під нею розуміють відокремленість майна юридичної особи від майна її
членів, засновників, держави, територіальної громади та інших осіб. Майнова
відокремленість громадських організацій означає, що вони є власниками належного їм
майна. Особливістю громадських організацій є те, що їх засновники та члени взагалі не
мають майнових прав на їх майно, навіть після ліквідації таких юридичних осіб. Третьою
ознакою є самостійна майнова відповідальність громадських організацій. Відповідно до ст.
96  ЦК України юридична особа самостійно відповідає за своїми зобов’язаннями усім
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належним їй майном. Учасник (засновник) юридичної особи не відповідає за зобов’язаннями
юридичної особи, а юридична особа не відповідає за зобов’язаннями її учасника
(засновника), крім випадків, встановлених установчими документами та законом.

Відповідно до статей 1, 3 Закону України „Про громадські об’єднання”, ст. 83 та ст. 85
Цивільного кодексу України громадська організація – це вид об’єднання громадян,
створений у формі непідприємницького товариства, тобто організація, створена шляхом
об’єднання осіб,  що мають право участі у ній,  яка не має на меті одержання прибутку для
його наступного розподілу між учасниками.

Отже, можна виділити наступні характерні ознаки громадської організації як учасника
цивільних правовідносин:

1) ознаки, властиві їй як юридичній особі (організаційна єдність, державна реєстрація
та цивільна правосуб’єктність, проявами якої є майнова відокремленість, виступ юридичної
особи у цивільних відносинах від свого імені, самостійна майнова відповідальність та
здатність бути позивачем або відповідачем у суді);

2) ознаки, притаманні громадським організаціям як непідприємницьким товариствам
(спеціальна правоздатність, непідприємницький характер діяльності та неприбутковість);

3) конститутивні ознаки, тобто необхідні й достатні для розкриття сутності
громадської організації – мета створення і діяльності (громадські організації створюються
для задоволення та захисту законних соціальних, економічних, творчих, вікових,
національно-культурних, спортивних та інших спільних інтересів) та членський характер
громадських організацій.

За останні роки відзначається зростання активності громадських об'єднань практично
у всіх областях діяльності. Тим не менш, на фоні високої потреби у допомозі громадських
організацій по вирішенню найважливіших соціальних проблем, ступінь їх активності усе ще
істотно нижче, ніж ступінь її необхідності.

Як правило, громадські організації створюються для вирішення проблем, пов'язаних з
підтримкою соціально вразливих верств населення, захистом прав та інтересів різних груп
населення, просвітою, організацією дозвілля, поліпшенням екології регіону і т.п. Дане коло
проблем громадські організації намагаються вирішувати у співпраці з державою і
комерційними організаціями.

Наступне зростання інтересів до некомерційних організацій відкриває ворота
об'ємних резервуарів людського таланту та енергії, хоча одночасно і створюється небезпека
складних ситуацій і суперечок. Проте громадські організації міцно укріпились своїм
статусом значущості в цивільному праві та умовах формування цивільних правовідносин
зокрема.

Куса А.Є., Львівський національний університет
імені Івана Франка

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ
ВИКЛАДАЧІВ-КАТОЛИКІВ: ПОКЛИКАННЯ, МІСІЯ, РОЛЬ

Громадські організації – невід’ємна складова громадянського суспільства. Вони є
добровільними об’єднаннями громадян, що створюються для вирішення громадських
проблем та вираження спільних інтересів. В державах розвинутої демократії громадські
організації діють в усіх сферах суспільного життя, вносять вагомий внесок в справу
загального добробуту і стабільного поступу, є важливим чинником соціального та
політичного життя. Здійснюючи свою діяльність на національному та місцевому рівнях, такі
організації є ядром «третього сектору». В їх діяльності втілюються дух і сутність
громадянського суспільства, а їх мережі пов’язують його в єдине ціле.

На думку багатьох учених, саме громадські організації надають можливість
суспільству нормально функціонувати і розвиватися. У громадянському суспільстві нашої

http://ua-referat.com/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82
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України особливо важливе значення мають стосунки між державою і громадськими
організаціями. Раніше в нашій країні вони мали односторонній характер і проявлялися у
всебічному контролі громадських організацій з боку державних структур. На сучасному
етапі ці стосунки набувають нових якостей та стають все вагомішими.

Однією із таких громадських організацій є Українська Асоціація викладачів-
католиків. Вона була створена установчими зборами 19 квітня 2010 р.  з Благословення Його
Блаженства Любомира Гузара — Глави і Отця Української Греко-Католицької Церкви та
Високопреосвященнішого Архиєпископа і Митрополита Львівського Владики Ігоря
Возьняка. Це добровільна, демократична, незалежна, громадська організація, яка базується
на принципах християнської моралі і на засадах самоврядування.

Метою діяльності Асоціації є формування духовності  молоді під час навчання у
закладі вищої освіти, утвердження ідей гуманізму, патріотизму, загальнолюдських і
національних цінностей, а також сприяння вирішенню морально-етичних проблем у
діяльності викладачів, беручи за основу вчення Церкви.

Головою Українська Асоціація викладачів-католиків була обрана Наталія Жигайло -
доктор психологічних наук, професор Львівського національного університету імені Івана
Франка, потужна і наполеглива особистість, добрий лідер та організатор. Отець Тарас
Островський був призначений Духівником Асоціації та Капеланом Львівського
національного університету імені Івана Франка.

Асоціація у своїй діяльності керується Статутом, затвердженим на установчих зборах.
Дійсними членами Асоціації є викладачі, аспіранти вищих закладів освіти, працівники
освіти, науки та культури, які є практикуючими християнами, та духовні особи традиційних
Церков із високими професійними та моральними якостями,  які визнають Статут Асоціації
та виявляють бажання працювати для досягнення її мети.

Основна діяльність Української Асоціації викладачів-католиків - це участь у
Божественній літургії (щочетверга о 13:00 у  Храмі Свв. Апп. Петра і Павла, вул. Театральна,
11);  щотижневі тематичні зустрічі на актуальні релігійні,  духовні,  культурні  та інші
пізнавальні теми; організація духовно-культурних подорожей, прощ, поїздок до відпустових
місць по Україні і за кордоном; організація і проведення реколекцій у передріздвяний та
передвеликодній період; організація та проведення конференцій, круглих столів, наукових
семінарів, симпозіумів, конгресів тощо - з метою духовного зростання студентської молоді
та професорсько-викладацьких колективів ЗВО.

Цьогоріч Асоціяція відзначає своє 10-річчя. Своїй великій подвижницькій праці,
сповненій доброчесними ділами, духовно-просвітницькою діяльністю, працьовитістю і
відкритістю, відповідальністю і жертовністю, простотою і вишуканістю, інтелегентністю і
пристойністю Українська Асоціація викладачів-католиків завдячує її Лідерці – Наталії
Ігорівні Жигайло,  яка самовіддано і професійно керує та очолює громадську організацію.

З нагоди Ювілею Асоціації відбулася Архиєрейська Служба Божа в Соборі Святого
Юрія та  Міжнародна наукова конференція в Дзеркальній залі Львівського національного
університету імені Івана Франка.

Маю честь бути членом Української Асоціації викладачів-католиків та працювати для
її добра, розвитку і процвітання.

Лавренко О.В., Інститут психології імені
Г.С. Костюка НАПН України

МОРАЛЬНЕ САМОВИЗНАЧЕННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
В ПРОСТОРІ  ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

ХХІ століття відзначається лавиноподібним наростанням змін у всіх сферах
суспільного життя. Соціально-економічні перетворення, що відбуваються в нашій країні,
посилили інтерес науковців до духовної сфери особистості. Соціальні зміни впливають на

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
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всіх членів суспільства,  але найбільше – на молодь,  чиї норми та принципи,  життєві цілі та
ідеали знаходяться в процесі  становлення. Юнацький вік виділяється як сензитивний етап
розвитку моральності.  Від того,  яким буде моральне самовизначення сучасної молоді,
залежить майбутній моральний стан того суспільства, в  якому вона живе. В Законі України
«Про вищу освіту» підкреслюється, що одним із основних завдань закладу вищої освіти є
утвердження в учасників освітнього процесу моральних цінностей, соціальної активності,
громадянської позиції та відповідальності.

Аналіз психологічної, педагогічної, філософської, економічної, соціологічної
літератури свідчить, що  останніми роками до проблеми морально-економічної соціалізації
молоді проявляється певний інтерес. Однак, на наш погляд, у більшості публікацій
переважає економічний аспект проблеми. Часто автори наводять приклади із зарубіжного
досвіду, випускаючи при цьому позитивні аспекти історичного досвіду вітчизняного
господарювання, заснованого на моральних засадах чесності, самовідданості,
безкорисливості, ставлення до трудової солідарності. Адже в системі моральних цінностей,
притаманних моральній культурі нашого народу, значна роль належить багатовіковим
народним традиціям духовно-морального життя суспільства, які  беруть свій початок від
общинного укладу життя, заснованого на взаємодопомозі, взаємовідповідальності.

Вихід із кризової ситуації і процес розвитку нашого суспільства безпосередньо
пов’язаний зі становищем молоді та її реальною участю в цьому процесі. Особливість
становища молодих людей у суспільстві полягає в тому, що, з одного боку, вони входять у
той соціальний простір, який було організовано незалежно від них попередніми
поколіннями;  з іншого боку,  молодь може змінити та перебудувати відповідні соціальні
структури.

Студентство як соціальна група відрізняється не лише особливим місцем і роллю в
суспільстві,  що розвивається в нових ринкових умовах,  а й наявністю цілком певних
соціальних якостей, які дозволяють виділити його в специфічну страту. Цей вік виступає
одночасно і як демографічна, і як соціальна ознака. Адже період навчання у вузі  припадає в
основному на другий період юності, період оформлення юнаків і дівчат у дорослу людину. У
процесі навчання студентство не створює матеріальних і духовних благ, але сам період
підготовки до професійної діяльності складає необхідну ступінь, без якої неможливий
жодний вид праці.

Студентська молодь відноситься до так званого «покоління Z» і до певної міри
«покоління Y»  (інколи ці два покоління об’єднують під назвою «міленіали»).  Дослідження
останніх років відзначають нові акценти в самовизначенні української молоді. Так,
результатами Всеукраїнського опитування «Молодь України 2017», здійсненого Центром
«Нова Європа» та Фондом ім. Фрідріха Еберта спільно з соціологічною компанією GfK
Ukraine, відзначається, що молодь разом із середнім класом та мешканцями великих міст
найбільше тяжіє до цінностей самовираження, а отже є потенційним агентом змін.
Українське молоде покоління близьке до своїх однолітків у європейських країнах,
орієнтуючись на такі постмодерністські цінності, як самостійність та самореалізація. Але
лише для кожного четвертого з опитуваних пріоритетом було багатство. Успішна кар’єра та
економічне благополуччя входять до числа основних пріоритетів української молоді.
Успішну професійну самореалізацію вважають важливою 83% української молоді, тоді як
78% опитаних вважать важливим і дуже важливим стати або бути багатими.  Ці дані
підтверджують висновок про те,  що освіта,  на думку української молоді,  не є єдиною
запорукою успішної кар’єри та заможності.  У трійці головних життєвих пріоритетів молоді
– незалежність, стосунки, сім’я [1].  У цілому моральне самовизначення студентської молоді
характеризується уявленнями про соціальну природу моралі, індивідуальною
відповідальністю за моральну поведінку, прийняттям гуманістичної спрямованості.

Самовизначення передбачає активний саморозвиток особистості, пошук власної
життєвої позиції, вибір рішень у проблемній ситуації. Воно триває впродовж усього життя
людини, видозмінюючись у різні вікові періоди. Велике значення має ступінь досягнутої
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індивідом інтелектуальної, громадянської, професійної, моральної, економічної, соціально-
психологічної зрілості.

 Моральне самовизначення – важливий стрижень цієї зрілості. Це процес орієнтації
особистості в системі моральних ідеалів та цінностей, серед людей і соціальних груп як їх
носіїв, а також усвідомлений процес пошуку, вибору, створення особистістю власних
моральних еталонів та ідеалів. Результатом морального самовизначення є моральнісна
позиція особистості на даному відрізку свого життєвого шляху.  Воно є одним із компонентів
економічного самовизначення особистості.

Вихідним елементом процесу морального самовизначення студентської молоді є
мотиви економічної діяльності та ступінь їх зв'язку з  основними життєвими смислами і
цінностями особистості. Про ступінь міцності і несуперечність цього зв'язку дозволяють
судити такі психологічні характеристики, як смисли і моральні оцінки студентством
економічних феноменів: грошей, власності, світу бізнесу, кризи, реклами, етичних та
неетичних способів економічного самозабезпечення, заробітку грошей  тощо. Цінність і
смисли економічних явищ,  агентів,  мотиви економічної активності та основні життєві
орієнтації особистості знаходяться під впливом культурно-історичних, соціальних та
особистісних детермінант.

Індивід як суб'єкт моральної активності самовизначається в ставленні до вимог моралі
і, займаючи певну моральну позицію, визначає відповідно, що саме слід йому зробити в
плані зовнішнього діяння. Оскільки моральна відповідальність і моральний контроль
практично над усіма нашими поведінковими проявами постає перед нами безперервно, то і
процес морального самовизначення відбувається безперервно, але в кожен момент цього
процесу він відбувається як особливого роду духовно-практичне діяння, як визначення себе в
тому, яким я можу або яким мені належить бути в моральному відношенні.

У випадках, коли молода людина прагне застосовувати неетичні способи вирішення
економічних проблем, які не приносять їй бажаного результату, у неї можуть проявитися такі
форми девіантної поведінки як: азартні ігри, шопоголізм, конс`юмеризм (прагнення людини
регулярно здійснювати імпульсивні покупки з метою отримання задоволення), клептоманія
тощо.

Відсутність моральних орієнтирів в економічній діяльності і поведінці молодої
людини може поглиблювати і без того складну соціально-економічну ситуацію в суспільстві,
породити конфлікти між людьми.

____________________
1. Українське «покоління Z»: цінності та орієнтири. Результати загальнонаціонального опитування.

Київ, 2017 . С. 77-105. Доступ за URL: http:// neweurope.org.ua/.../ukrayinske-pokolinnya-z-tsinnosti-ta-
oriyentyry (дата звернення 19.03.2020)

Легендзевич Г.Я., Національний університет
«Львівська політехніка»

ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОЇ І ДУХОВНОЇ ДИСКРИМІНАЦІЇ ОСІБ З
ІНВАЛІДНІСТЮ ТА ШЛЯХИ ЗАОХОЧЕННЯ ДО ПОДОЛАННЯ БАР’ЄРІВ

Сьогодні, особи з інвалідністю відносяться до найбільш соціально незахищеної
категорії населення. Їхній дохід значно нижче середнього, а потреби в медичному та
соціальному обслуговуванні набагато вище. Вони, у меншій мірі, мають можливості здобути
освіту,  не можуть займатися трудовою діяльністю.  Більшість з них не має сім'ї і не бажає
брати участь у суспільному житті. Все це говорить про те, що особи з інвалідністю в нашому
суспільстві є дискримінованими із суспільства.

Уже протягом багатьох років ця категорія людей у цілому світі зазнають фізичної і
духовної дискримінації, що спричинено різними факторами:

- суспільство намагається ізолюватися або відмежуватися від осіб з інвалідністю;
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- люди з інвалідністю зазнають як умисної, так і неумисної дискримінації;
- дискримінація розповсюджена, існує на всіх рівнях суспільства;
- дискримінація проявляється у важливих сферах, охоплюючи

працевлаштування, господарювання, доступ до державних установ, транспорту, комунікацій
тощо;

- часто нема задовільної юридичної допомоги для осіб з інвалідністю, які
зазнали дискримінації;

- люди з інвалідністю, як звичайно, займають низькі соціальні позиції і як
правило, безсилі, щоб позбутися цієї соціальної несправедливості.

Термін «інвалід» походить від  латинського кореня (volid – «дієвий, повноцінний, що
може») і в буквальному перекладі може означати «непридатний», «неповноцінний»
відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» [4].

Перше офіційне визначення поняття «інвалід» дається в Декларації про права
інвалідів (1975 p.): інвалід – це будь-яка особа, яка не може самостійно забезпечити повністю
чи частково потреби нормального чи соціального життя через ваду, вроджену або набуту,
фізичні чи розумові здібності [2].

Поняття інвалідності визначається рядом авторів по-різному. За визначенням
Л.П. Храпиліної: «Інвалідність – дисгармонія стосунків людини з навколишнім
середовищем,  що виявляється внаслідок порушення здоров'я в стійкому обмеженні його
життєдіяльності» [3].

 За визначенням вітчизняного соціолога Є.Р. Ярською-Смирнової: «інвалідність
представляє собою результат соціальних домовленостей, причому зміст цього  поняття
 змінюється в залежності від культурних традицій, соціальних умов та інших статусних
відмінностей» [3].

Визначення інвалідності закордонними авторами, відбивають інші сторони
інвалідності. Так, М. Олівер вказує на те, що інвалідність пов'язана з проблемою здорового
тіла.  П. Оберлен виводить подання інвалідності з утиску. Звідси, різні трактування
інвалідності ґрунтуються на ставленні держави до інвалідів, тобто, від моделі інвалідності.

2 жовтня 2018 року Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо застосування терміну «особа з інвалідністю» та
похідних від нього», який замінює термін «інвалід» на «особа з інвалідністю» [5].

У пояснювальній записці до законопроекту зазначено, що термін «особи з
інвалідністю» є більш коректним, прийнятним і недискримінаційним, а його введення робить
акцент на людині як особистості, а не на її інвалідності [5].

Дискримінації нелегко позбутися, позаяк вона з’явилася багато століть тому і
потрібен час для довгоочікуваних змін. Ізолювання та відмежування стали нормою для
людей з інвалідністю,  які тривалий час жили у середовищі,  що супроводжувалося
дискримінацією у суспільстві. Деякі особи з інвалідністю відчували умисну чи неумисну
дискримінацію так довго, що самостійно обрали шлях ізолювання та відмежування. Багато з
них змушені сидіти вдома і не займатися своїми улюбленими справами власне через існуючу
дискримінацію у суспільстві.

Необхідна доступність означає, що людина або зустрічається з усіма типами вимог
для того, щоб бути залученою у певну діяльність, або з усіма необхідними вимогами щодо
свого комфортного перебування. Інакше кажучи, коли пристосування зроблено, особи з
інвалідністю стають такими самими учасниками тієї чи іншої діяльності. Такі вимоги
залучення людей у певний вид діяльності повинні стосуватися усіх без винятку і не можуть
позбавляти його певних її учасників, особливо людей з інвалідністю.

Ураховуючи  всі особливості життя осіб з інвалідністю необхідно створювати
ефективні заходи щодо запобігання та протидії дискримінації,  насамперед на  державному
рівні та шукати шляхи до усунення різного виду бар’єрів: комунікаційних, інформаційних,
правових, транспортування, архітектурних тощо.

http://ua-referat.com/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4
http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%82%D1%8F
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Наприклад, шляхи заохочення до подолання певних бар’єрів для родини особи з
інвалідністю (дитини):

1. Зробити соціалізацію, адаптацію і розвиток дитини пріоритетним.
2. Познайомитись з іншими родинами.
3. Встановити в сім’ї розпорядок часу разом з дітьми.
4. Запрошувати інших дітей до себе додому та на прогулянки.
5. Заохочувати дітей розповідати про своїх друзів удома.
6. Заохочувати до позитивної суспільної діяльності.
7. Зміцнювати дружбу, соціальні навики.
Для працівників соціальних служб, освітніх закладів, громадських організацій:
1. Запрошувати усіх до участі в різних проектах, програмах, заходах тощо.
2. Забезпечити архітектурну доступність.
3. Забезпечити програмну доступність.
4. Навчити колектив задовольняти індивідуальні потреби осіб з інвалідністю.
5. Забезпечити спільну діяльність, яка сприятиме позитивному спілкуванню на

рівні з іншими.
6. Зміцнити дружні взаємини між особами з інвалідністю і здоровими людьми.
7. Підготувати людей як провідників інтегрування (фахівців, волонтерів).
8. Схвалення принципу інтеграції та інклюзії як обов’язку кожного учасника.
       Отже, усі громадяни мають право обирати шлях, за яким братимуть участь у

громадському житті. Таке право є частиною нашого законодавства і традицій. І забезпечення
лише роздільних можливостей для осіб з інвалідністю суперечить цьому праву.
Основоположне право всіх людей бути оціненими згідно з їх спроможностями, а не
неповноправностями – їхнє право бути залученими до всіх сторін громадського життя і мати
задоволення як всяка інша людина. Тому відповідальністю і обов’язком сучасного
суспільства є забезпечити, щоб всі громадяни, незалежно від їхніх можливостей, мали рівну
можливість бути такими ж «нормальними», як і усі.

____________________
1. Тюптя Л.Т. Соціальна робота – навч. посібник /А.Т.Тюптя, І.Б.Іванова. – Навч. посіб. – К.: ВМУРОЛ

"Україна", 2004. – С. 228-2362.
2. Холостова Е. И. Социальная работа с инвалидами: [учебное пособие] / Е. И. Холостова. – М. :

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2006. – 240 с.
3. Храпылина Л. П. Основы реабилитации инвалидов / Л. П. Храпылина. – М. : Интавр, 1996. – 146 с.
4. Закони України про соціальний захист інвалідів [Електронний ресурс] // СЛАЙД. – Режим доступу:

http://slige.kiev.ua/article/r-5.html. – Назва з екрана. – Дата звернення  27.08.2013.
5. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо застосування терміну

«особа з інвалідністю» та похідних від нього» -Документ 2581-VIII, чинний, поточна редакція —
 Редакція від 01.02.2020, підстава - 157-IX

Лисий В.П., Львівський національний університет
імені Івана Франка

ДІАЛЕКТИКА ЯК РІЗНОВИД КОМУНІКАЦІЇ

Зазвичай поняття комунікації у людиновимірному значенні постає як спілкування
(міжособистнісне, публічне; між народами, цивілізаціями, етносами, іншими спільнотами).
При цьому мета спілкування може бути різною, наприклад для обговорення і розв՚язання
загальнозначущих проблем економічного, соціального і політичного характеру. Безумовно, в
цьому ряді особливе місце належить і філософії, її проблемам. В зазначеному плані і
виокремилася (історично) сучасна комунікативна філософія (парадигма), фундаторами якої є
німецькі філософи К.Ясперс, К-Отто Апель, Ю.Габермас. К.Ясперс надає пріорітетного
значення в системі свого філософування саме комунікацію. Йдеться, зокрема про останню як
критерій істини в антропологічній площині і в означенні розуму. Сам філософ стосовно

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-20
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цього пише так: “Якщо вже корінна проблема існування, яке може триматися тільки завдяки
спільності, полягає в тім, як можливе взаєморозуміння з іншими, як можна думати і виявляти
волю стосовно одного і того ж (wie  man  dasselbe  und  wollen  kann),  щоб бути діяльно
зтягненим з цими іншими, то неможливо дати більш глибокий опис справді людської
сутності (Wesenheit), − розуму і екзистенції, ніж коли ми ставимо питання про їх
комунікації” (6, с. 89). І, далі: “Самобуття й істинність – це не що інше, як безумовна участь
в комунікації” (6, с. 89). Нарешті, в плані означення розуму К.Ясперс робить наступний
висновок: “Слову “розум” належить залишити притаманний йому високий смисл. Воно не
повинне опуститися до простої розсудковості, духовності, життєвої необхідності. Але буття
розуму неможливо висловити безпосередньо чи вказати з чіткою визначеністю, а можна
з՚ясувати тільки в русі деякої філософської логіки. Тільки там, де в комунікації залишається
достовірно притаманна ця рішуче не об՚єктивована, що безпосередньо ні в яку аргументацію
не вмістима якість розумного витоку, ця комунікація стає першопочатковою і необмеженою;
вона є сама істинність, тотальна воля до комунікації” (6, с. 91).

Засобами здійснення комунікації можуть постати діалог, бесіда, дискусія (засоби
прямого контакту суб՚єктів комунікації) та засоби масової комунікації (сучасні
інформаційно-комунікаційні технології: радіомовлення, супутникове телебачення, інтернет,
мобільний зв՚язок). Якщо ж взяти філософську діалектику в її першопочатковому
(історичному) плані то вона й була в якості форми діалогу. Саме слово “діалектика” (грецьк.
dialektik) – мистецтво вести бесіду, суперечку (Сократ, Платон) і в такому випадку може
виникнути враження,  що вона була і є також засобом комунікації в міжособистному плані.
Але це якщо взяти суто функціональний (“технічний”)  бік справи,  тобто коли йдеться про
збіг комунікації у вигляді її засобів (діалогу, бесіди) і діалектики в її діалогічній формі, у
формі бесіди.  Одначе,  варто мати на увазі,  що поняття комунікації за логічним обсягом
вживання, відповідно, перевершує собою діалектику в зазначеному вище вимірі.
Враховуючи цю обставину є сенс позначати діалектику як різновид комунікації, при цьому
маючи на увазі і розбіжність в змістовному аспекті цих понять (комунікації і діалектики). Це
випливає з наступного.  Термін “діалектика”,  як відомо,  вперше увів в обіг філософії
грецький філософ Зенон Елейський (бл. 490, Елея, Пд. Італія – 430 до н. е). У тому значенні,
яке надав поняттю діалектики Зенон Елейський, а згодом особливо Сократ і Платон, вона
поставала як мистецтво, уміння вести бесіду, діалог, спір (суперечку). Першим почав
складати діалоги саме Зенон Елейський. Варто зазначити, що діалог і діалектика у цьому
випадку не є тотожні. Бо, як зазначає той самий Діоген Лаертський, “Діалог є розмова, що
складається з запитань і відповідей,  про предмет філософський чи державний,  яка
дотримується вірності виведених характерів і обробку мови. Діалектика ж є мистецтвом
доказів, яке слугує ствердженню чи спростуванню у питаннях і відповідях співбесідників”
(3, с. 164). Інакше кажучи, “діалектика, – продовжує Діоген Лаертський, – наука правильно
вести спір за допомогою розмірковувань у вигляді запитань і відповідей (тому її визначають
також як науку про істинне, хибне – і ні перше, ні друге)” (3, с. 282). Звідси, діалектика
слугує як своєрідний критичний процес у ході якого виявляється істинність чи хибність
певних уяв.

Уся наступна ґенеза філософської діалектики була позначена однозначною
тенденцією до поступового перетворення її зі суб’єктивного феномену (таланту,  вміння,
іронії) на об’єктивний. Г.Батіщев зазначає: “В історії діалектичної думки простежується
низка спадкоємно наслідуючих одна одну спроб асимілювати пошукові функції критики
спочатку в складі діалогічно організованого розміркування, згодом усередині цілісної та
систематично побудованої теорії. Діалектична думка невідступно прагнула проникнути в
об’єктивні основи, завдяки яким полемічно конфліктуючі погляди стають необхідними як
такі, що передують деякій синтезуючій та знімаючій розвиненій ідеї. Але цей процес міг
бути плідним лише в тому випадку, коли за суперечностями, формульованими в процесі
критики, відкривалися і дійсні, об’єктивні суперечності” (1, с. 40). Набуття діалектикою
форми системно побудованої теорії яскраво простежується в німецькій філософії другої
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половини ХVІІІ –  першої половини ХІХ ст.,  зокрема у Г.Геґеля вона набуває завершеного
значення теорії, скерованої на об’єктивність. Діалектика виступає в якості логіки як системи
теоретичного знання про мислення, але об’єктивного мислення. Проте саме в логіці Г.Геґеля,
в якій діалектика виступає в якості способу (методу) побудови її (логіки) як теорії мислення,
діалогічна діалектика майстерно вплетена в глибинні пласти матерії “чистого” мислення,
прихована у них. А та гнучкість понять, що доходить аж до тотожності протилежностей,
тобто діалектика сократівської суперечки, що представлена в діалогах Платона набула стихії
“чистого” мислення, сфери логіки. Цей факт засвідчує, діалектику у вигляді діалогу
(комунікації) неможливо було усунути загалом зі сфери “царства чистого мислення”.
Латентно вона так чи інакше поставала в багатьох філософських системах, в тому числі й в
згадуваній системі Г.Геґеля. В останній ця діагностика постає не як означення деякого
таланту, вміння, мистецтва, тобто означення суб՚єктивності. Звідси, вона належить
“об՚єктивності поняття”. І водночас вона не просто заперечується, а й утримується в якості
моментів логічного. В цьому плані український філософ Л.Озадовська, відзначаючи певну
обмеженість логічної діалектики (як методу пізнання) в її геґелівському варіанті разом з тим
цілком слушно підкреслює: “У Геґеля діалектика набуває визначення єдино правильного
методу пізнання дійсності, протилежного метафізиці, яке й усталилось у сучасній
філософській думці. При цьому геґелівська тріада за своєю формою “теза – антитеза –
синтез”, яка становить основу діалектичного принципу розвитку, дуже подібна до форми
діалогу,  в якому у відношенні “Я –  Ти”  один з персонажів обстоює одну думку,  інший
протилежну, а результатом діалогу є певний консенсус, або синтез. Але ця подібність є
подібністю тільки за формою, адже суб՚єктом тріадичного розвитку у Геґеля є абсолютна
ідея, або абсолютний дух – монологічний у своїй довершеності, знеособлений розум, який
породжує і матеріальний світ, і людське мислення, в якому він втілюється. Тому і теза, і
антитеза у Геґеля не є автономними, самостійними позиціями різних суб՚єктів, які прагнуть
осягнути істину, а лише моментами, складовими частинами об՚єктивного буття і мислення
однієї людини на шляху до абсолютної істини”  (5,  с.  15).  З іншого боку,  в самому діалозі
Л.Озадовська вбачає момент збігу діалектики як діалогіки і логіко-діалектичного методу.
Стосовно цього її слово наступне: “Отже, діалог – це прорив у світ інших відношень, де
кожний із учасників діалогу змінює себе й Іншого. Відношення діалогу завжди є
відношенням якісно різних особистостей, здатних до сприйняття “Іншого” як самоцінної
особистості. Вступаючи в діалог “Я” повинно “зняти” (за Геґелем) своє власне якісне буття
як особистості. Але це “зняття” не знищує сам феномен, а (знову ж таки, за Геґелем) піддає
його запереченню заперечення. Своєю чергою, в тому самому процесі діалогу такий самий
процес “зняття” свого “Я” здійснює другий учасник діалогу, внаслідок чого кожен з них
відтворює “Іншого”  (5,  с.  26).  До цього можна було б додати і таке:  кожен з учасників
діалогу “знімаючи” себе (своє якісне буття) не лише відтворює в собі “Іншого”, а й
відтворює (відновлює) себе в ”Іншому”, тобто повертається до самого себе. В контексті теми
заслуговує на увагу ідея німецького філософа Х.-Г.Гадамера (стосовно пов’язаності діалогіки
і геґелівської “метафізичної” діалектики). Вона така: “Споконвічність бесіди як
взаємопов’язаності питання з відповіддю проявляється і в такому екстремальному випадку,
яким являється геґелівська діалектика в якості філософського методу. Розгорнути
тотальність мислительних визначень, до чого прагнула логіка Г.Геґеля, − це немов би спроба
схопити у величезному монолозі виробленого Новим часом ”методу” смисловий континуум,
партикулярну реалізацію якого здійснює в кожному даному випадку розмова між
співбесідниками. Якщо Г.Геґель ставить собі завдання розчинити і одухотворити абстрактні
мислительні визначення, то це означає: знову перетворити логіку в мову, яка здійснюється,
поняття на сильне своїм смислом, запитуюче і відповідаюче слово; усе це слугує
нагадуванням про те, чим, власне, була і залишилася діалектика, нагадуванням, величним
навіть у своїй невдачі. Діалектика в Геґеля суть монолог мислення, монолог, прагнучий
одразу здійснити те, що у будь-якій справжній розмові визріває поступово” (2, с. 434). Отже
діалектика як різновид комунікації (діалогу), властивої античній філософській культурі
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(культурі філософування) в процесі історичної ґенези набула форми логіки (методу)
мислення (пізнання). Але таке перетворення дістало характер “зняття”, оскільки перша не
вийшла повністю за межі другої, а втілилася в останній у вигляді споріднених для обох форм
діалектики моментів, зокрема аналітико-синтетичного (теза – антитеза – синтез). Втілилася в
тканині реального процесу мислення, його логічних моментах. І, водночас, діалектика як
різновид комунікації, як її форма зберігається в якості самодостатнього феномену, маючого
самостійне значення для вирішення проблем теоретичного і практичного характеру. Йдеться
про міжособистнісну комунікацію (міжособистнісне спілкування), дискусію чи діалог зі
зовнішнім опонентом на зразок сократівського. Або ж самокомунікацію, тобто “Вміння
постійно полемізувати зі самим собою, без наявності зовнішнього опонента, тому і являється
ознакою вищої – діалектичної культури розуму. Іншої протиотрути проти суб’єктивно-
однобічного розгляду оточуючого світу немає. Тільки набуваючи це вміння, ти і навчаєшся
вперше робити сам те, що рано чи пізно тебе змусила б робити інша людина, всі інші люди:
звернути свою увагу на такі сторони справи, які тобі уявляються маловажливими і
неістотними” (4, с. 51). Самокомунікація і є синонімом “внутрішнього діалогу”. Звичайно, і в
часи античності мало місце як розрізнення діалектики в її комунікативній формі (у формі
діалогу, бесіди) і в формі методу мислення (пізнання) так і їх поєднання. Такою вона постає в
Платона і Аристотеля, в яких, зокрема, діалектика як метод мислення (пізнання) постає в
якості категоріального освоєння сутності речей. Але це вже тема іншого роздуму.
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Личенко І.О., Національний університет
«Львівська політехніка»

ЗАХИСТ ПРАВА ВЛАСНОСТІ ЛЮДИНИ
В РАЙОНАХ ПРОВЕДЕННЯ ОПЕРАЦІЇ ОБ’ЄДНАНИХ СИЛ

В умовах неоголошеної війни, фактичної окупації частини території України все
більша частина населення покидає місця свого постійного проживання, переїжджає у інші
регіони України, намагається отримати статус біженця у країнах ЄС. UNHCR у своєму звіті
«UNHCR’s  annual  Global  Trends  Report»  засвідчує,  що в Україні примусово переміщено 2
млн. осіб. Україна віднесена до основних країн походження біженців. В матеріалах цього
звіту визнано,  що кількість біженців вже становить понад 239100  осіб [1].  За інформацією
Управління Верховного комісара ООН у справах біженців починаючи з 2014 року лише до
п'ятьох європейських країн (Німеччина, Італія, Польща, Франція, Швеція) у сумі надійшло
майже 30 тис. заяв на отримання притулку від громадян України [2]. Причини цього
криються в незахищеності основних прав громадян України в складних військово-
політичних умовах у країні. Особливої загрози зазнають права у сфері власності. Винила
потреба визначення головних економіко-правових чинників впливу на сферу власності,
пошуку нових економіко-правових способів вирішення проблем захисту права власності в
районах проведення ООС. Відсутність стратегії реформування сучасних державних
інституцій, незадовільний стан вітчизняного законодавства, яке не враховує виникнення
нових викликів та загроз в районах проведення операції Об’єднаних сил, проблеми
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створення ефективної економіко-правової моделі реінтеграції територій, які є, або були
окупованими, забезпечення належного захисту громадян, які постраждали у цих складних
соціально-економічних умовах, є важливими проблемами сьогодення.

Загальні проблеми забезпечення захисту права власності були предметом наукових
досліджень відомих економістів та правників. Право власності і його захист досліджували
Francisco M. Gonzalez (2007) [3], Jordan J.S. (2006) [4], В. Гринчук (2001) [5], В. Галунько
(2009) [6] та інші.

У 2018 році, за даними структурних підрозділів соціального захисту населення
обласних та Київської міської державних адміністрацій, взято на облік 1 493 057
переселенців та 1 218 611 сімей з Донбасу і Криму [7]. Найбільше внутрішньо переміщених
осіб було зареєстровано у підконтрольних Україні районах Донецької та Луганської областей
та м. Києві, і ця динаміка триває в надалі. Найбільша кількість громадян України звернулася
до державних міграційних органів Німеччини, Італії, Польщі, Франції, Швеції.

За результатами проведеного нами опитування (200 громадян України, які
проживають у Донецькій (100 осіб) та Луганській (100 осіб) областях) встановлено, що серед
основних економіко-правових причин міграції 40 % опитаних визнали неналежний захист
права власності як визначальну причину цього процесу. В якості основної причини цю
відповідь обрала така ж кількість осіб, як і загрозу життю та здоров’ю (40 %). Доволі багато
опитаних (22 %) вважають неефективною діяльність органів публічного управління в сфері
захисту права власності в Донецькій та Луганській областях. Саме втрата рухомого та
нерухомого майна в районах проведення операції Об’єднаних сил внаслідок бойових дій,
незахищеність власності, що перебуває на окупованій частині України та на «лінії
розмежування», де реалізація правочинів щодо майна утруднена, відсутність належної
системи здійснення компенсаційних виплат за знищене, пошкоджене житло, майно, вилучене
у зв’язку з мобілізаційними заходами, механізмів відшкодування втраченого житла, вартості
будівництва та придбання житла замість знищеного є вагомими чинниками, які засвідчують
системність проблеми захисту права власності в Україні.

Згідно з Комплексною державною програмою щодо підтримки,  соціальної адаптації
та реінтеграції громадян України, які переселилися з тимчасово окупованої території
України та районів проведення антитерористичної операції  в інші регіони України,
затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1094,
завданням було визначено забезпечення права внутрішньо переміщених осіб на житло.
Однак, на даний час порядок реалізації цього права не визначений у законодавстві. У
Верховній Раді такий законопроект був зареєстрованим. Проте 22 грудня 2016 року він не
здобув необхідної підтримки Верховною Радою України. Альтернативного законопроекту
досі не запропоновано для розгляду.  Найбільшою проблемою є відсутність спеціального
органу захисту права власності громадян, які постраждали внаслідок проведення ООС.
Створення такого органу державної влади дозволило б розпочати детальну оцінку заподіяної
шкоди власності громадян, розробку концепції поетапного повернення в Україну громадян,
що виїхали у інші країни через проведення операції Об’єднаних сил.

Сьогодні багато європейських країн,  США та міжнародних організацій надають
допомогу особам, що постраждали внаслідок АТО (ООС). Серед останніх Товариство
Червоного Хреста, Людина в біді, ЮНІСЕФ, Управління ООН у справах біженців (УВКБ
ООН), Карітас та інші. Заходи, які реалізуються цими міжнародними організаціями
нескоординовані між собою та лише частково забезпечують захист права власності.

Потрібним є створення державного органу захисту права власності осіб, що
постраждали внаслідок АТО (ООС), в складі якого були б спеціальної комісії для оцінки
заподіяної шкоди, визначення розміру потрібної компенсації, комплексу заходів,
спрямованих на відновлення технічного стану будівельних конструкцій об’єктів права
власності, інженерних мереж і систем. Важливо затвердити нову програму економічного
розвитку Донецького регіону, державну програму посилення захисту права власності
громадян України в Донецькій та Луганській областях.

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%93%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%20%D0%92.%D0%92.$
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Лосик О.М., Львівський національний університет
імені Івана Франка

ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ «ДУХУ ЧАСУ» ТА НАЦІОНАЛЬНОЇ ТРАДИЦІЇ:
ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «АКАДЕМІЧНА ГРОМАДА»

У ЛЬВОВІ (1896–1901)

Кожній історичній епосі притаманний специфічний «дух часу» – тимчасово панівні
тенденції світобачення і світорозуміння, які рано чи пізно, більш чи менш інтенсивно
охоплюють усі сфери людської життєдіяльності та культурний простір загалом. Ідейно-
концептуальні змісти цих віянь, крім плинних «мод», намагаються – відповідно актуальним
запитам доби – запропонувати і свіжі запитання, і нові відповіді у трактуваннях
фундаментальних питань людського існування. До них належать й ті, які мають відношення
до (само)усвідомлення й (само)ідентифікації, а, отже, інтерпретації зв'язку індивіда чи
спільноти з їх особистим чи колективним минулим. Це, в свою чергу, передбачає
переосмислення ролі й значення традиції в культурному повсякденні, інтелектуальній думці,
морально-етичних поведінках, художній уяві, суспільно-громадській активності. Очевидним
для описаних процесів є безумовна пов'язаність і «духу часу», і традиції з національними
контекстами, які уповноважують буття в історії та підносять індивідуальну та групову
самобутність на значно вищий цивілізаційний рівень, збагачуючи та скріплюючи життєву
соціальність духовними ціннісними опорами.

Діяльність студентської організації «Академічна громада» у Львові є виразним та
доказовим прикладом на користь багатогранної, конструктивної можливості взаємодії між
новітнім «духом часу» та потребою формувати традицію як головну умову самовизначення
української нації в минулому, теперішньому та майбутньому.

Традиція гуртуватися у молодіжні громади поширилася на українських землях з
другої половини ХІХ століття, охоплюючи як підросійські (Київ, Чернігів, Харків, Полтава,
Одеса), так і підавстрійські (Львів, Тернопіль, Бережани, Самбір, Дрогобич, Перемишль,
Станіславів, Чернівці) території. Починаючи з початку 1860-х років, учні старших класів
гімназій з метою «знайомитись з історією свого народу і його літературою [...] ставати в
обороні рідного слова [...]  говорити всюди рідною мовою [...]»  організовували таємні
товариства, за участь у яких ризикували виключенням з навчального закладу. Студентська
молодь у Львові також активно залучалася до створення своїх громадських осередків:  діяли
«Академічна бесіда» (1870–1871), «Академічний кружок» (1871–1895), «Дружній лихвар»
(1870–1882), «Академічне братство» (1882–1896), «Ватра» (1892–1896), врешті, «Академічна
громада» (1896–1901). Їх призначення виходило далеко за межі матеріальної допомоги чи
організації дозвілля. Ті, хто записувався до названих об’єднань, мали різні соціальні
походження, нахили, характери, переконання, але єдналися у спільному усвідомленні

http://www.unhcr.org/global-trends-2016-media.html
http://unhcr.org.ua/uk/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022053105002048
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S002205310500150X
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%87%D1%83%D0%BA%20%D0%92.%D0%93.$
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%93%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%20%D0%92.%D0%92.$
http://www.msp.gov.ua/news/14748.html
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потреби та важливості ідентифікації «на національному ґрунті» й водночас добровільному
обов’язку допомагати у цьому рідній спільноті. З-поміж різних угрупувань до окреслених
завдань насамперед схилялися представники саме народовського напряму – ті, які
обстоювали вимогу політичного і культурного визнання українського народу повноцінним
суб’єктом історії. Вони у своїй переважній більшості й представляли членів «Академічної
громади» (під кінець 1900 р. вона об’єднювала близько 250 українських студентів
Львівського університету, тобто 68 % всієї студіюючої української молоді).

Середовище «громадян» (так називали один одного члени товариства) виступило
діяльним учасником та нерідко ініціатором численних заходів, присвячених національному
відродженню. Посилення подібних намагань у ХІХ столітті характерні для усієї Східної
Європи. Особливо після «Весни народів» 1848 р. історичний «дух часу»  стає претекстом для
багатьох спільнот ще раз (або й вперше) добитися колективних та індивідуальних свобод. На
слов’янських землях дух емансипації проявився в інтенсивних прагненнях відродити та
скріпити різні прояви колективної самосвідомості, а тим самим – цінність та гідність
людського буття в контексті моральної і громадянської солідарності членів конкретної нації.
Паралельно з політичною боротьбою у цьому напрямку велася й активна культурна. Для
бездержавної нації, якою у ХІХ ст. були українці, це був необхідний і корисний спосіб
протистояти світоглядній асиміляції сусідів. Водночас праця над конструюванням модерної
спільноти передбачала вироблення ставлення до давнього і нещодавного минулого. Саме на
ґрунті оцінювання його ідейної спадщини утверджувалися нові досвіди (в тому числі і
моральні чесноти), що давали українській спільноті історичну легітимацію бути собою і при
цьому – з середини змінювати саму себе.

Цілі «Академічної громади» були сформульовані вже на інавгураційних загальних
зборах 26 січня 1896 р., саме:  «Повна толеранція думок, пошанованє чужих переконань і
безгранична любов до нашого зневоленого народу —  отсе будуть ціхи нашої Громади».
Присутній професор М. Грушевський (постійний меценат Товариства) у своєму виступі
підкреслив, що відмінності поглядів «мають служити до розширення світогляду, а не вести
до виключності» і вони повинні спонукати до солідарності як у межах студентської злуки,
так і з цілим українським народом. Вчений закликав присутніх «виробити собі міцні
підвалини моральні, загартувати в собі волю, розвити енерґію, здобути якнайширшу освіту,
аби з своїми ідеалами правди й добра в обставинах життя якнайліпше орієнтуватись» і
запастися впродовж студентських років «духовним запалом», головною підставою якого
повинна залишатися «неустанна, невсипуща праця».

Цих засад члени товариства, поєднуючи громадську працю із освітньо-навчальним
процесом, дотримувалися впродовж усіх років недовгого, але насиченого існування
«Громади»: організовували самостійно (або у співпраці з іншими українськими
громадськими установами) тематичні літературні вечори, концерти, вистави, краєзнавчі
мандрівки, вшановування річниць і ювілеїв заслужених для української культури й науки
особистестей, займалися видавництвом і розповсюдженням просвітницької та прогресивної
літератури, заснували науковий гурток з регулярними відчитами, брали участь у масових
вічах, писали й підписували відозви тощо. Так тривало аж до категоричного загострення
протистоянь між українською молоддю та польською університетською владою у 1901 р.,
зокрема через принципове нехтування ректоратом та структурами влади усіх неодноразових
звернень і прохань молоді стосовно заснування окремого українського вишу чи хоча би
утраквістичної рівноправності в освітньому процесі. У результаті розпочалася відома сецесія
(більшість українців-студентів перевелася на навчання до інших європейських вищих шкіл
(Відень, Краків, Прага) й «Академічна Громада» на останніх зборах 7 грудня 1901 р.
офіційно «не з браку фондів, не з браку членів, але з браку справедливості» припинила своє
існування.

Наукова, просвітницька, суспільно-політична, громадська діяльність товариства
«Академічна громада» засвідчила безперервність та внутрішню синергію процесів
українського національного відродження. Інтелігентна молодь та студентство незмінно
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перебували серед його рольових натхненників, учасників та провідників. Сучасники цих
процесів наголошують, що кінець ХІХ століття належить до «найгорячійшого періода
збірного життя української молодіжи,  в котрім вона електризувала цілу суспільність,  як
ніколи перед тим, і в котрім […] видала більшу масу енергії, чим в усіх попередніх періодах
разом». Водночас вони звертають увагу, що помітно велика роль саме молодіжного
складника у суспільно-публічному житті свідчить «про те, як далеко нам іще до нормальних
відносин, у яких живуть інші народи».

Підсумовуючи:  під кінець ХІХ століття «дух часу»  проявлявся у трьох загально-
світоглядних тенденціях культурно-громадської та інтелектуальної діяльності:
(нео)романтичній, позитивістській та модерністській. Завдяки укоріненню в локальні
контексти вони збагачувалися додатковими способами свого концептуального вираження, а
водночас сприяли регіональним процесам національного відродження в суспільному житті,
науці, творчості.

Товариство «Академічна Громада» самими передумовами свого постання
продемонструвало, що, з одного боку, успадковує і переймає стремління попередників, які
орієнтувалися на утвердження самобутньої та рівноправної української життєвої дійсності, а
з другого —  гуртує тих,  хто чітко відмежувався від старорусинських (москвофільських)
проектів української ідентичності та буття. Водночас її члени силою свого молодечого
завзяття прагнули оновлення та змін у суспільстві,  нерідко жертовною самоорганізацією й
посвятою намагалися випрацювати і дати власні відповіді не лише на старі дилеми, але і на
нові, не менш стратегічні у засягах, виклики доби.

Під оглядом трактування національної традиції «громадівці» трактували її як
безперечно вагомий складник особистої та колективної ідентифікації, наголошували на її
тяглості, спадковості та неперервності. Тим не менше, у деяких аспектах вони заперечували
можливість її пасивного повторення й «інтеріоризації смислу» (за Я. Ассманом) й радше
схилялися до критичного переосмислення і вибору нових знакових моментів минулого для
символічного ушанування.  Це дозволяє ствердити,  що діяльність «Академічної громади»
цілком відповідала емансипаційним запитам доби та паралельно, опікуючись підтримкою
традиції, продовжувала створювати мережу живої національної культурної пам’яті з
відкритою перспективою участі й для наступних поколінь.

____________________
1. Громадянин. Злука нашої академіч[ної] молодежи. Діло. 1896. 17 (29) січ. (№ 13). С. 2.
2. Збожна О. Учнівські та студентські «Громади» – школа виховання української національної еліти :

монографія. Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2012. 232 с.
3. Кореспонденційні книги Товариства «Академічна Громада» (1896–1901). Львів. нац. наук. б-ка ім. В.

Стефаника. Ф. 119. Спр. АГ-1–7.
4. Назарук О., Охримович О. Хроніка руху української академічної молоді у Львові від 1861 до 1908 рр.

«Січ». Альманах в пам’ять 40-их роковин основаня Товариства «Січ» у Відні / зібрали і видали:
Д[октор]р З. Кузеля і М. Чайківський. Львів, 1908, С. 387–435.

5. Протоколи засідань Товариства «Академічна громада» у Львові за період з березня 1896 до грудня
1901 р. ДАЛО (Держ. архів Львів. обл.). Ф. 296. Оп. 1. Спр. 3.

Лукашенко Т.В., Львівський національний
університет імені Івана Франка

ФОКУС-ГРУПОВЕ ОБГОВОРЕННЯ РЕФОРМ
У СФЕРІ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Підвищення енергоефективності є стратегічною необхідністю, яка впливає на
економічний та соціальний розвиток регіонів, їх інвестиційну привабливість та
конкурентоспроможність. Питання ефективного використання енергії зачіпають практично
всі сфери життя суспільства і вимагають побудови регіональної політики енергоефективності
з врахуванням інтересів громадськості. В цьому плані актуальним є виявлення точок зору на
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проблеми енергоефективності представників різних суспільних груп, що вимагає
застосування відповідних методів збору та аналізу інформації. Сучасна наука та практика
володіє значним арсеналом таких методів, одним із яких є фокус-групове обговорення.

Термін «фокус-група» є скороченням від поняття «сфокусоване інтерв'ю»,
запропонованого Р. Мертоном, М. Фіске і П. Кендаллом у 1946 р. В подальшому
представники різних соціологічних шкіл по-різному трактували особливості цього методу [1,
с.3]. За своєю сутністю «фокус-група - або, точніше, «сфокусоване групове інтерв’ю» - це
особливий метод якісних досліджень, який дозволяє отримати оціночну, емоційну
інформацію про досліджуваний предмет» [2].  Основними характеристиками фокус-групи є
організація обговорення певної проблематики в невеликій групі (6-10 осіб) відібраних за
спеціальними критеріями учасників, які за допомогою модератора стимулюються не так до
дискусії, як до взаємодії один з одним.  Модератор діє за заздалегідь створеним сценарієм
(гайдом) фокус-групи, що дозволяє сконцентрувати увагу присутніх на питаннях, на які слід
отримати відповіді. Як правило фокус-групи проводяться в окремому приміщенні, а хід
обговорення підлягає аудіо- або відеозапису (за згоди присутніх) для подальшого аналізу
висловлених думок. Від інших видів якісного дослідження фокус-групи відрізняються
можливістю виявити весь спектр  думок з тієї чи іншої проблеми та отримати нові знання, як
ефект синергії від  взаємодії учасників. Результати фокус-групового обговорення є основою
для подальших досліджень з застосуванням доступних методів збору та аналізу інформації.

Метод фокус-групового дослідження доцільно використовувати  в роботі різних
суб’єктів за низки умов:  коли отримана інформація може суттєво покращити  їх діяльність,
коли необхідно виявити ступінь задоволеності проектами/продуктами зі сторони споживачів,
коли опрацьовуються нові проекти/продукти з тим, щоб вони в майбутньому забезпечили
максимум користі.  Даний метод широко застосовується як в роботі комерційних структур,
так і в роботі  державних та громадських організацій.

З огляду на вищевикладене, даний метод був використаний для оцінювання реформ в
сфері енергоефективності Львівської області. Оцінювання організовувалося громадською
організацією «Інститут Регіонального Розвитку» в рамках виконання проекту
«Енергоефективність в дії: аналіз та просування кращих практик на Львівщині» [3].   Перед
дослідниками стояло завдання  - виявити, описати та поширити інформацію про успішні
приклади  реформування сфери енергоефективності у Львівській області на основі збору та
комплексного опрацювання думок і оцінок, зроблених  представниками органів влади,
місцевого самоврядування, громадськості, бізнесу та міжнародних донорів  щодо
результативності реформ в цій сфері.  Відповідно було організовано 4-и  фокус-групи з
представниками названих категорій учасників. В фокус-групі, яка складалася з представників
органів влади, прийняли участь 11 осіб, відповідно в фокус-групах з представників
громадських організацій – 10 осіб, з представників донорських організацій  - 4 особи (через
обмежену кількість  представництв донорських організацій у Львівській області), з
представників бізнесу – 8 осіб. Фокус-групи пройшли влітку минулого року.

Перед початком проведення обговорення присутні були ознайомлені  із поняттям,
призначенням та особливістю фокус-групи, як методу дослідження,  порядком організації
робіт, від них  була отримана згода на запис розмови. Обговорення проблематики фокус-
групи здійснювалося  в режимі «запитання від модератора – відповіді від всіх бажаючих».

Всі фокус-групи працювали за єдиним сценарієм. Гайд фокус-груп   передбачав
відповіді на низку питань, які спочатку стосувалися загальних оцінок проведених на
Львівщині  реформ,  а потім  вимагали відповідей,  які характеризували  б досягнення та
недоліки  реформування в  сфері енергоефективності.

На думку учасників всіх фокус-груп до успішних реформ в країні   слід віднести
освітню, медичну та реформу енергетичного сектору. Учасники  3-х груп (за винятком
представників бізнесу) як успішні відзначили реформи в сфері житлово-комунального
господарства та в сфері децентралізації влади. Успішними на Львівщині учасники більшості
фокус-груп вважають реформи з децентралізації влади, медичну та освітню. На їх думку,
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потенціал бути успішними через 1-2 роки мають всі реформи, включаючи і реформу
енергоефективності. Водночас низка респондентів висловили побоювання щодо  зміни курсу
та механізмів реформування енергетичної сфери, обумовлені зміною державної політики
внаслідок обрання  до органів влади нових політиків.

Оцінюючи проблеми, які розв’язуються реформуванням енергоефективності на
Львівщині,  більшість учасників фокус-груп відмітили:

- економію енергесурсів;
- запровадження механізмів стимулювання заходів з енергоефективності;
- розширення фінансових можливостей для здійснення енергоефективних заходів

населенням та бюджетними установами;
- перебудову  свідомості енергоспоживачів в питаннях використання енергоресурсів;
- розвиток потужностей відновлювальної енергетики.
На думку більшості респондентів,   до проблем,  які вимагають розв’язання    в сфері

енергоефективності, слід віднести: відсутність комплексного підходу до проведення
енергоефективних заходів, що спровокований відсутністю енергоаудиту та належного
контролю; поверхневе оцінювання наслідків реформування; недостатню поінформованість з
питань енергоефективності.

За оцінкою учасників фокус-груп реформування сфери енергоефективності вирішує
проблеми наступних  категорій енергоспоживачів:

- населення, зокрема приватних домогосподарств та ОСББ;
- бізнесових організацій, які надають послуги з термомодернізації;
- бюджетних установ;
- громади та місцевих органів влади.
Найбільший виграш від реформ в сфері енергоефективності одержують  мешканці та

бізнес.
Особливими досягненнями, які принесла реформа в сфері енергоефективності на

Львівщині, на думку більшості учасників фокус-груп, є запровадження інноваційних
технологій в сфері відновлювальної енергетики,   розвиток нових видів сервісу для
енергоспоживачів, готовність населення до впровадження енергоефективних технологій,
започаткування енергетичної демократії.

Всі учасники фокус-груп були одностайними в думці про те, що досягнути таких змін,
які мають місце на даний час в сфері енергоефективності, без реформування енергетичного
сектору було б неможливо.

Основними дійовими особами реформи енергоефективності більшість учасників
визначили владні структури та громадськість в формі різних об’єднань. Значна кількість
учасників відзначила, що низку вагомих заходів в сфері енергоефективності зініційовано  в
рамках реалізації програм та проектів донорської допомоги.

На думку більшості учасників фокус-груп основними напрямками реформування
сфери енергоефективності на Львівщині в найближчій перспективі є:

- впровадження ринкових форм управління житловим господарством, зокрема
стимулювання створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ);

- створення сприятливих умов для розвитку відновлювальної енергетики;
- сприяння інноваціям в сфері енергоефективності та відновлювальної енергетики;
- забезпечення розвитку сфери енергоаудиту та контролю;
- вдосконалення законодавства з орієнтацією на зобов’язання України за Угодою

про асоціацію з ЄС, зокрема щодо розвитку ринку електроенергії;
- розвиток просвітницько-консультативної інфраструктури енергоефективності.
В ході фокус-групового обговорення було виявлено низку  успішних практик в сфері

енергоефективності Львівщини. Проведені фокус-групові обговорення показали, що
більшість учасників, діяльність яких пов’язана з енергоефективністю, недостатньо є
поінформованими щодо практичних питань та досягнень  Львівської області в цій сфері.
Найкраще поінформованими виявилися представники владних структур та громадських



Філософсько-психологічні аспекти духовності в діяльності громадських організацій

102

організацій. Це ще раз підтвердило важливість вивчення  практики запровадження заходів з
енергоефективності в регіоні  та її поширення серед зацікавленої аудиторії для переймання
досвіду. Отримана під час фокус-групового обговорення інформація послужила базою для
поглиблених інтерв’ю, створення циклу успішних практик реформування енергоспоживання
в Львівській області та їх оприлюднення в збірнику «Історія успіху реформ».

Фокус-групове обговорення реформування сфери енергоефективності Львівської
області підтверджує доцільність його застосування для ідентифікації глибинних проблем
досліджуваних процесів. Завдяки застосуванню цього методу було виявлено ставлення
різних категорій до процесів реформування в сфері енергоефективності, їх бачення шляхів та
механізмів подальшого її реформування.  Ні один із інших методів   збору та аналізу
інформації не забезпечив би такої правдивості та щирості відповідей на отримані питання.
Тому даний метод рекомендується взяти для озброєння всім організаціям, зокрема
громадським,   з тим,  щоб виявити глибину проблем,  які стоять перед ними,   та успішно їх
розв’язати.

____________________
1. Методика проведення фокус-груп: Методичні рекомендації для студентів спеціальності
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Луць І.М., Папська Академія Життя у Ватикані,
Асоціація лікарів-католиків,
Карпінська Р.І., Львівський національний медичний
університет імені Данила Галицького

ДІЯЛЬНІСТЬ АСОЦІАЦІЇ ЛІКАРІВ-КАТОЛИКІВ В УКРАЇНІ

Понад 50 років тому в Європі було створене об’єднання лікарів, які бажали відкрити
людям світло Христового Євангелія, а у професійній діяльності - діяти відповідно до
морально-етичного вчення святої Церкви: Федерація Асоціацій лікарів-католиків Європи
(FEAMC – Federation europeenne des associations medicales catholiques). Від 2000 року подібна
асоціація почала працювати в Україні - Асоціація лікарів-католиків, яка своїм покликанням
мала згуртувати тих медичних працівників, які прагнуть жити відповідно до власного
сумління та науки Церкви,  щоб самим проводити у життя основні постулати морального
вчення Церкви і популяризувати її та свідчити власним життя перед колегами.

Неофіційна діяльність лікарів католиків у Львові в Україні розпочалася ще з 1992
року, коли була створена громадська організація «Інститут захисту життя», яка включилася у
справу поширення католицької моральної доктрини у медицині та суспільстві і однією з
перших її справ була підготовка інструкторів із природного планування сім’ї.

2000 року Асоціація лікарів-католиків була заснована з благословення Блаженнішого
Івана Мирослава Любачівського, глави УГКЦ, як один із центрів національного та духовного
відродження українського народу. На даний час Асоціація співпрацює і входить в склад
Світової (FIAMC)  та Європейської (FEAMC)  Федерацій асоціацій лікарів-католиків.  Біля
витоків Асоціації лікарі о. Леонід Костко, Мирон Борисевич, Юрій Дашо, Іван Луць, Дмитро
Квіт, Роман Дутка, Василь Остапчук, Леся Луць та інші. Асоціація постійно бере участь у
всесвітніх та європейських конгресах, організовує різноманітні заходи для поглиблення
моральних знань лікарів в Україні.

Лікарі у суспільстві творять цілком унікальний клас інтелігенції, оскільки мають
вплив на розуміння людьми самих себе та їх ставлення до життя, оцінки його вартості. Лікарі

https://vspu.edu.ua/faculty/histor/documents/pr7.pdf
https://buromt.com.ua/uk/focus-groups/
http://www.institute.lviv.ua/index.php/uk/proect/110-2019-06-06-15-50-06
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безпосередньо впливають на людину в її сокровенній індивідуальності, маючи доступ до тіла
та вирішуючи про шляхи осягнення нею здоров’я.  Тому лікарі,  не дивлячись на багато
претензій, які суспільство перед ними ставить, залишаються шанованими та впливовими
членами суспільства. Лікарю сучасності завдяки науковому розвитку медицини та розвитку
медичних технологій належить вирішувати не тільки питання життя і здоров’я, але також
питання життя-смерті,  відношення до душі чи ставлення до вічності або Бога.  Думки ж і
переконання лікарського співтовариства мають набагато ширший засяг і стосуються питання
контрацепції і репродуктивних технологій, здорового способу життя, турботи про здоров’я
індивідуумів, консервативного чи оперативного лікарського втручання, ставлення до немочі і
старості і, врешті, відповідного трактування закінчення життя (наприклад дискусії про
природню смерть чи евтаназію) – питання, які формують ставлення до життя не тільки
медичних працівників, але й усього суспільства.

Медична освіта та організація медичного обслуговування людей далекі від такого
цілісно розуміння людської особи та глибокої пошани до святості людського життя.
Більшість проблем, якими займається новітня дисципліна біоетика, ще не знайшли
належного висвітлення по-перше у навчальних програмах, але також у практиці медичної
діяльності. Україна повинна пройти нелегкий і тривалий шлях, щоб привести державне
законодавство у відповідність до засад природного і позитивного Божого закону,  а також у
відповідному дусі виховати суспільство й Асоціація лікарів-католиків створена для сприяння
у цій діяльності.

Розпочинаючи діяльність Асоціації лікарів-католиків в Україні, учасники ставили
перед собою цілі, які відповідали б насамперед євангельському духу та вченню святої
Церкви, а також принципам діяльності подібних асоціацій, об’єднаних у всесвітню і,
відповідно, європейську федерації. Метою діяльності Асоціації є сприяння збереженню та
зміцненню здоров’я українського народу, утвердження ідей гуманізму, християнському
служінню людям, а також сприяння вирішенню морально-етичних проблем у діяльності
лікарів, спираючись на принципи доктрин Вселенської Апостольської Церкви.

Головні програмні завдання Асоціації виходять із принципів і апробацій інституцій
здоров'я Вселенської Апостольської Церкви і реалізуються в напрямках: сприяти
формуванню у свідомості лікарів високого духовного, морального, професійного, і
наукового рівня; сприяти вихованню та плеканню автентичного людського  та
християнського характер у служіння лікарів у взаєминах із  пацієнтами та відношеннях у
професійному середовищі; зберігати та розвивати Європейський «Міжнародний  Кодекс у
медичній етиці» та «Карти прав пацієнта» для  забезпечення захисту інтересів лікарів,
відстоювати права та інтереси пацієнтів; діяльно сприяти євангелізації та катехизації служби
охорони здоров'я та освіти; сприяти підняттю духовної гідності та пошани до особи пацієнта,
його померлого тіла,  забезпечення душі турботам священиків -  уділення Святих Таїнств та
Треб; проводити симпозіумів, конференцій з морально-етичних проблем у діяльності
медичних працівників; співпраця з громадськими, релігійними, благочинними та іншими
організаціями доброї волі в Україні та за кордоном із метою духовного та морального
відродження українського  народу; організація видання та поширення інформаційних
бюлетенів, буклетів, пам'яток та інших матеріалів, аудіо- та відео- продукції з морально-
етичних проблем охорони здоров'я; співпраця з урядами: помісних церков у справах родини,
охорони здоров'я, культури. Папської Академії Життя, Міжнародної організації захисту
життя (НІЛ), національних асоціацій лікарів католиків, FІАМС, FЕАМС/ тощо.

Діяльність Асоціації лікарів-католиків в Україні має вагоме значення та сприяє
розвитку та процвітанню нашої держави.
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Макаренко С.С., Національний університет
«Львівська політехніка»

ПРОБЛЕМИ ДУХОВНОГО РОЗВИТКУ ЯК ВАЖЛИВОГО АСПЕКТУ
ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБИСТОСТІ В ОРГАНІЗАЦІЇ

Проблема духовного розвитку протягом віків була об’єктом дослідження мислителів і
науковців. Багатогранність феномену духовності зумовила виникнення великої кількості
підходів до вивчення цього явища. Духовність дійсно досить важко використовувати в якості
виміру у сучасній психологічній науці. Сучасні вчені вважають, що дослідження духовності
та духовного розвитку є великою проблемою для психологічних досліджень.

Проблема духовності та духовного розвитку відображена у працях багатьох
вітчизняних та зарубіжних науковців, серед яких О.О. Акименко, І.Бех, М.Й. Боришевський,
Н.І. Жигайло, З.С. Карпенко, О.В. Киричук, Г.С. Костюк, Д.А.Леонтьєв, А. Маслоу, Е.О.
Помиткін, В.І. Слободчиков, В.Франкл, Е.Фромм, К.Г. Юнг, та інші.

Будь-яка людина має певні уявлення про добро і зло, моральність і аморальність,
красу і потворність, істину й оману, любов і ненависть, про головні цінності спільного
буття в суспільстві. Зрозуміло, гострота цих потреб досить різна, людська
індивідуальність виявляється й у цій сфері.

Сенс життя і духовність особистості багато століть були предметом міркувань учених,
письменників, релігійних діячів. Духовне буття можна розглядати як звільненням від тиску
повсякденного життя, від спокуси потягів і пристрастей власної самості, а також визнанням
пріоритету духовних цінностей над іншими.

Психологія скоріше має можливість досліджувати особливості становлення
духовності, так званий духовний розвиток, аніж духовність як кінцевий результат цього
розвитку.

Будь-яка людина має певні уявлення про добро і зло, моральність і аморальність,
красу і потворність, істину й оману, любов і ненависть, про головні цінності спільного
буття в суспільстві. Зрозуміло, гострота цих потреб досить різна, людська
індивідуальність виявляється й у цій сфері.

Духовне буття – це процес постійного духовного розвитку, формування духовних
потреб і їхнього задоволення. У процесі цього розвитку людина виявляє найближчі їй
цінності суспільства (добро, красу, істину) і виробляє уявлення про моральні принципи
та правила. Духовні потреби властиві кожній людині – не лише тому, кого традиційно
називають духовною особистістю.

Сенс життя, звичайно, тією чи іншою мірою може бути подібним у різних людей. Але
в будь-якому разі шлях віднайдення сенсу людина має пройти самостійно. Цей пошук
одночасно є саморозвитком. Часто швидкі рішення підносять деструктивні культи, які
завдають величезної шкоди духовному здоров’ю.

Свобода особистості й справжнє задоволення духовних потреб можливі, якщо людина
відповідальна за свої дії і вчинки, рішення, якщо вона не втрачає критичності мислення і
здійснює всі особисто значущі вибори самостійно, якщо в неї зберігається ясність свідомості.

Існування в духовному просторі – це духовне життя,  залученість у світ духовний як
суб’єкта, що має духовні потреби; залучення до вищих цінностей людського буття. Духовне
життя – це також реалізація прагнення внести свою частку в збереження вищих цінностей.
Діяльність при цьому, спрямована на розширення кола людей, які приймають ті цінності, які
суб’єкт обґрунтував,  або цінності,  до яких він приєднався як послідовник.  У духовному
просторі суб’єкт належить усьому людству,  є його частиною.  Простір духовного буття –
особливий. Духовний світ відносно незалежний від інших просторів – фізичного, вітального і
соціального. Духовне буття більш інерційне, ніж соціальне, оскільки природні, економічні та
інші зміни чинять на нього опосередкований вплив.
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Внутрішній простір особистості існує, оскільки людина має здатність до рефлексії. В
процесі розвитку в особистості виникає самосвідомість. Уявлення про світ і про себе,
переживання різних подій, ставлення до себе і саморегуляція, життєві цілі й плани
особистості – все це становить її внутрішній простір (суб’єктивний світ). Зовнішні простори
представлені у внутрішньому світі. З іншого боку, у зовнішній активності особистості так чи
інакше відображається її внутрішнє життя.

У традиційних релігіях людину скеровують на постійну внутрішню роботу і духовний
розвиток. Цього не можна сказати про деструктивні культи. На жаль, для сучасної України
характерний ідейний вакуум, відсутність зрозумілих і привабливих духовних цінностей та
орієнтирів. Ці складові суспільної свідомості визрівають разом з формуванням
громадянського суспільства, завдяки активній діяльності суспільних інститутів, профіль яких
дозволяє долучатися до пошуку таких орієнтирів. Віра безпосередньо визначає систему
цінностей особистості. Наша віра визначає провідну спрямованість свідомості. Найчастіше
віра в Абсолют існує як віра в Бога. Але віра в Бога може бути різною.

Г. Оллпорт наполягав на необхідності розрізняти дві форми релігійної орієнтації:
зовнішню і внутрішню. У разі зовнішньої релігійної орієнтації релігія для багатьох людей –
звичка або ж родовий винахід, який використовують для церемоній, для зручності в родині,
для особистісного комфорту.

Внутрішня релігійна орієнтація не є ні способом для боротьби зі страхом, ні формою
соціабельності або конформності, ні засобом реалізації бажань. Усі ці мотиви вторинні.

Отже, суттєвою ознакою розвиненої духовності людини є дієвість, конструктивно-
перетворювальна сила ціннісних орієнтацій, якими вона оволоділа в вибраній нею
професійній діяльності. Без такої дієвості можна говорити хіба що про певний рівень
обізнаності людини із системою духовних цінностей.

________________
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Макух О., Юдіна А., ВП НУБіП України
«Бережанський агротехнічний коледж»

ДОВІРА У МІЖОСОБИСТІЙ ВЗАЄМОДІЇ

Історія становлення людських взаємовідносин загартовувалась упродовж тисячоліть.
Засадничими процесами її формування були психічні стани осіб, почуття, когнітивна оцінка,
соціальні компетентності, довіра тощо. Дисбаланс зазначених понять спричинював соціальне
відчуження один від одного, самотність, неприйняття один одного та відсутність
взаєморозуміння, що призводило до зникнення моральних ідеалів, жорстокості та
агресивності. Необхідно зрозуміти, що довіра відіграє доволі визначальну роль у
проблематиці самотності. За таких обставин нам складно вибудовувати комунікативну
взаємодію з людьми, оцінювати її можливості, мотиваційний шлях розвитку. Відсутність
довіри призводить до обережності, котра підриває безпосередність, що є важливою частиною
прив’язаності до інших. У недовірі людина цілком і повністю залишена на саму себе. Саме
тому, у процесі міжособистісної взаємодії виникають конфліктні ситуації, труднощі, які
потребують вирішення.

Наукове осмислення довіри як соціально-психологічного феномена розкривається у
працях Дж.Роттер, М.Вебер, Дж. Хоманс, Е.Еріксон, Ф.Фукуями тощо, серед вітчизняних
науковців –  В.Кравченко, А.Колодій, В.Степаненко, В. Зінченко та інші.

Психологічною умовою вибудовування відносин між людьми є довіра. Доцільно
відзначити, що філософія досліджує довіру як етичну категорію у ставленні однієї особи до
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іншої, підтверджуючи це добропорядністю, доброчесністю, вірою та правдою. Психологічна
наука довіру описує на основі всесторонньої взаємодії: довіра до світу, довіра до іншого,
довіра до себе. Довіра вирішує проблему, що стосується міжособистісної непевності.
Людина ніколи не може бути певна у тому,  що будуть робити інші.  У близьких дружніх і
родинних стосунках ми ніколи не звертаємо увагу на цей ризик. Однак, якщо зменшується
довіра і переживання недовіри проявляється у формі відчуження, які спричиняють
негативний емоційний стан. Як стверджував Е.Еріксон, основне завдання встановлення
довіри до інших людей. Повинна бути загальна довіра, а загальна недовіра для дружби є
порушення норми. Словами Френсіса Фукуями недовіра збільшує «вартість угоди» у
людській взаємодії. Цікавий опис довіри як очевидної дихотомії пропонується датським
філософом і теологом К.Е.Льогструпа в «Етичній вимозі»: для людського життя притаманне
те, що ми, зазвичай, стрічаємо одне одного з природньою довірою…спочатку ми віримо
слову іншого; спочатку довіряємо один одному. Це частина того, що означає бути
людиною…А для вираження довіри потрібно відкривати себе». Вчений виокремлює довіру
як основну ознаку існування людини.

Узагальнюючи дослідницькі ідеї вчених можна стверджувати, що певна інформація
між людьми проходить через довіру і недовіру.  Трансформаційні зміни суспільства
сформували недовіру до держави її політичних діячів. Недовіра поширилась і на економічну
організацію життєдіяльності людини, зокрема банківської системи, фінансової стабільності
країни. Люди  з низькою початковою довірою сприймають інших як тих, що замислюють
погане, але як тих, що несуть ризик. Страх і недовіра набуває властивості само встановлення.
Самотні більше за не самотніх сприймають своє соціальне становище загрозливим.
Соціальний страх підриває безпосередність у стосунках з іншими людьми і, відповідно,
соціальні відносини. Як описує, у своїй книзі Ларс Фр. Г.Свендсен «Філософія самотності»
дослідження, проведене серед американських студентів, показало, що ті, кого дитиною
навчили, що не слід довіряти незнайомцям, у дорослому віці мали вищий рівень самотності, і
цей вплив був сильніший у жінок, ніж у чоловіків.

Довіра – складне психологічне явище. Тому, у В.П.Зінченко довіра аналізується як
особливе почуття, ставлення до інших людей. У дослідженнях  І.В. Антоненко, довіра
психічний стан (стан віри, впевненості), психічний процес (емоція, почуття), форма
спрямованості особистості (переконання). Структура довіри складається з таких
компонентів: емоційний, когнітивний поведінковий. Емоційний компонент – це оцінка
взаємодії, когнітивний аналізує явлення людини про себе та іншого, а поведінковий визначає
готовність до свідомих дій.

Багатоаспектність довіри відображена в її різновидності, що детермінуються
специфікою суспільства. Доволі складно визначити види довіри і її критерії. У теоретичній
моделі феномену довіри (Н.Б. Астаніної) виділяються: довіра до світу, довіра до себе, довіра
до інших людей.

Довіра до світу трактується науковцями як можливість бути цілісною,  стійкою
особистістю, сприймаючи світ таким, яким він є. Така людина з легкістю налагоджує
взаємодію, вона виражає позитивну оцінку життєвим ситуаціям. Довіра до світу запорука
нормальній соціалізації людини.

Щодо довіри до себе, то це, довіра власній інтроспекції, відчуттям, сприйняттю,
пам’яті. Переконливість людини, віра у власні сили, цінність, вміння вирішувати проблемні
ситуації, моделювати життєві обставини. На емоційному рівні вміння контролювати свої
емоції та почуття, самодовіру, власні можливості поведінку. Критеріями прояву довіри до
себе дослідники (С.Пантилєєв, А.Хурчак) визначають самоцінність, самосприйняття,
самоприхильність. На думку В.Зінченко, довіра формує людину, а Ф.Василюк вважає довіру
самовиховуючою функцією.

Довіра до інших людей формується на основі самодовіри та довіри до світу.
Міжособистісна довіра трактується багатьма факторами, серед них комунікативність
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людини, її вміння переконувати, інформативність, яка забезпечує довірливе спілкування та
впливає на формування групової ідентичності.

Довіра, за Фукуямою, – ключова характеристика розвиненого людського суспільства,
що виявляється як на індивідуальному рівні, так і на рівні соціальному (довіра до суспільних
інститутів і держави). Саме довіра визначає прогрес; успіх «самореалізації» конкретного
суспільства залежить не від ринкових принципів і не від прихильності традиціям, але від
«одного елементу культури,  що поширився всюди,  –  рівня довіри,  що існує в суспільстві».
Якщо ми звернемося до сфери економіки, то тут Фукуяму також більше цікавить саме
проблема людської взаємодії. «З усіх галузей сучасного життя економіка є, мабуть, тією, де
найпомітніше прямий вплив культури на добробут окремих країн і на міжнародний порядок
в цілому… Зі всіх форм економічної діяльності – від управління звичайною хімчисткою до
виготовлення складних мікросхем – навряд чи існує така, в якій можна було б обійтися без
соціальної взаємодії» [3, с.18 – 19].

«Довіра – це очікування, яке виникає у членів спільноти щодо того, що інші її члени
будуть поводитись більш чи менш передбачувано, чесно і з розумінням потреб оточуючих,
згідно з деякими спільними нормами.  Дещо з цих норм належить до сфери
«фундаментальних цінностей» (наприклад, до розуміння Бога чи справедливості), однак до їх
числа належать також цілком світські речі, як фахові стандарти і корпоративні кодекси
поведінки.

Висновок. Довіра формує суспільний настрій, впливає на вирішення соціальних
проблем, на взаємодію людини зі світом та налагоджує мікроклімат у соціальному
середовищі. Довіра як умова гармонійного розвитку особистості допомагає подолати
самотність.
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ  ІНТЕРНЕТ-КОМУНІКАЦІЇ
 В ЖИТТІ ДІТИНИ

Інтернет як нова форма масової комунікації стрімко входить в сучасне життя.
Розвиток інтернету,  популяризація соціальних мереж,  блогів,  веб-форумів призвели до
суттєвих змін у структурі спілкування між людьми. Поява глобальної мережі інтернет є
новим етапом розвитку людства, що характеризується домінуючою цінністю інформації.
Інтернет-комунікації – це технології оформлення інформації та реалізації комунікативних
цілей традиційних форм, моделей і різновидів комунікації, що виникли в результаті
залучення до комунікативного простору нових екстралінгвальних (соціальних, політичних,
історичних, етнічних, культурних, комунікативних і медійних) чинників і реалій
(комп’ютерів і комп’ютерних мереж) [1].

Інтернет став фактором формування глобального інформаційного простору в тому
числі й на території України. Інформаційне середовище - поряд з природним, просторово-
географічним, соціальним, культурнимта ін. - грає все більш значну роль у професійній
діяльності та в повсякденному житті сучасної людини. Середовище Інтернет - це не тільки і
не стільки взаємопов'язані комп'ютери і комп'ютерні мережі, скільки взаємопов'язані і
активно діючі в цьому середовищі люди разом з продуктами їх активності - повідомленнями,
web- сторінками, записами (текстовими, звуковими, образотворчими, мультимодальні та ін.),
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каталогами та архівами записів, навігаційними маршрутами, комп'ютерними вірусами, тощо
[8].

З'явившись в середині 20 століття, він з величезною швидкістю перетнув усю планету
павутиною кабельних і бездротових з'єднань. Найбільш відомим комунікаційним сервісом в
Інтернеті вже багато років залишається Е-mail (електронна пошта), що дозволяє не тільки
спілкуватися з користувачами з різних куточків планети,  але і відкриває доступ до безлічі
додаткових сервісів. В останні десятиліття набув величезної популярності спосіб
спілкування в Інтернеті за допомогою соціальних мереж: Facebook, MySpace, Twitter (США),
Baidu Space, QQ, RenRen (Китай), Orkut (США-Бразилія), Hi5 (США-Латинська Америка),
Вконтакте, Одноклассники (Росія), SkyRock (Франція) і т. д. Не секрет, що спілкування у
віртуальному просторі має свої особливості, що приховують як позитивні, так і негативні
сторони.  До плюсів безконтактного спілкування,  безумовно,  відносять можливість тримати
зв'язок на дальній відстані [4].

Основним фактором, чому так приваблива діяльність в мережі є фактор свободи у
користувачів Соціальних мереж підліткового і юнацького віку. Для них важливою умовою
виступає незалежність від фізичних і соціальних обмежень і правил. Правила, кордони і
норми реальності сприймаються як прояв несвободи. Відсутність правил характеризує
мережу як несоціальне середовище. В онлайн - спілкуванні немає живого контакту, який
існує при оффлайн-спілкуванні. На людину накладається відповідальність, певні обов'язки,
які можна не дотримуватися при спілкуванні, опосередкованому через Інтернет [2].

В сучасному світі інтернет-простір використовується з різними цілями та охоплює
практично всі сфери нашого життя.  Так, наприклад, Інтернет для розважальних цілей
використовують близько 42% користувачів, для спілкування на форумах, у соціальних
мережах – майже 25%, on-line шопінгу – 7%, пошуку різного роду інформації та перегляду
Інтернет-преси – 40% і лише 17 % користувачів усесвітньої мережі Інтернет потрібен для
роботи чи навчання [3].

Значний внесок у дослідження «всесвітнього павутиння» і віртуальної комунікації,
значення ролі інформаційно-комунікаційних технологій в умовах становлення
інформаційного суспільства зробили А. Арсеєнко, В. Брижко, Б. Веллман, В. Гавловський, О.
Голобуцький, Л. Городенко, С.Зайцева, М. Згуровський, В. Іванов, Р. Калюжний, С. Кизім, С.
Коноплицький, Т.Нестік, І. Пиголенко, Н. Піпченко, Г. Рейнгольд, О.Расказова,
Г.Солдатова, Н. Толстих, Т. Філіппова, та ін. Праці цих дослідників дали можливість
сформувати визначення інтернету як соціального феномена, здійснити типологію функцій
мережі та обґрунтувати її значення в житті.

Найбільш активними користувачами інтернет-простору, мабуть, є діти.  Саме тому
перед людством постає ряд важливих питань: як інтернет змінив життя дітей;  чи впливає він
на їх психічний розвиток; чи загрожують сучасним дітям проблеми з пам'яттю, мисленням,
вираженням емоцій, вмінням будувати реальні міжособистісні стосунки? Можливо, прийшов
час хвилюватися не за них, а за нас, оскільки ми не встигаємо за ними?

Зараз на Землі одночасно проживає шість поколінь. Наймолодше - це так зване
покоління Z. До нього відносяться діти і підлітки приблизно до 14 років. Вони впевнено
можуть називатися народженими цифровою революцією. Факти говорять про те, що діти все
раніше і раніше починають освоювати планшети, смартфони, користуватися інтернетом.
Дослідження, проведені Галиною Солдатовою та Оленою Расказовою показують: майже 80%
школярів використовують інтернет 3 години в добу. Кожен шостий проводить там близько 8
годин на добу. Сьогодні діти сприймають інтернет не як набір технологій, а як місце
існування. Це вже не є окремою віртуальною реальністю, а виступає як частина їх життя. І
цей спосіб життя розходиться із способом життя батьків [5; 7].

Усе це говорить про те,  що виникає нова соціальна ситуація розвитку.  Відбувається
виникнення нових психологічних контекстів і феноменів, нових форм взаємовідносин, зміна
прийнятих в культурі соціальних практик. До основних сфер, що викликають занепокоєння
дорослих можна віднести:
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· Фомування психічних функцій;
· Побудова ідентичності;
· Ризики і загрози.
Інтернет для дітей виступає новим культурним знаряддям, яке опосередкує

формування вищих психічних функцій. Якщо до епохи інтернету вони розвивалися у
безпосередній взаємодії дитини і дорослого або дітей між собою, то сьогодні інтернет
втручається в цю взаємодію. Наприклад, пам'ять. Психолог Бетсі Спэрроу (Betsy Sparrow),
спираючись на роботи Дэниела Уэгнера (Daniel Wegner), припустила, що інтернет став
особливою формою пам'яті - трансактивної. Ця пам'ять виникає при тривалих стосунках в
парах, коли люди починають покладатися на пам'ять один одного. Пам'ять починає
працювати по інших механізмах:  запам'ятовується не сама інформація,  а то,  яким чином до
неї дістатися. Чи стає пам'ять гірше, або ми просто намагаємося пристосуватися до нового
способу життя? Можливо, скоро ми судитимемо про освіченість людини не по тому, скільки
ми знаємо енциклопедичних фактів або латинських крилатих фраз, а за швидкістю пошуку
або за оцінкою достовірності того, що ми знаходимо в інтернеті.

Наступна проблема - увага. Середня тривалість концентрації уваги значно
зменшилася в порівнянні з тим, що було 10-15 років тому. Це особливо помітно, коли дітей
намагаються учити традиційними методами в школі. Далі цей процес може піти в двох
напрямах: або посилюватиметься розсіяння уваги, коли людина стежить за усім відразу і
мало на чому зосереджується, або діти вчитимуться розподіляти свою увагу.

Є і проблема сенсорної депривации. Занурюючись в інтернет, діти отримують
менше сенсорних сигналів з навколишнього світу. Відчуття світу може стати менш чуттєвим.
Може притуплятися сприйняття запахів, звуків реального світу. Дитина може боятися
дотиків. Це може привести до складнощів в сприйнятті власного тіла, його можливостей,
складнощам в сприйняття себе як окремій фізичній суті, що важливо для формування
ідентичності. Крім того, сприйняття людей і їх оцінка часто грунтуються на невербальній
інформації.  Дитина не вчиться прочитувати ці сигнали,  якщо він увесь час в інтернеті.
Дослідники відмічають у зв'язку з цим спад в здатності до співпереживання, до емпатии.

І ще один феномен - «кліпове мислення». Воно стало формуватися задовго до
інтернету, коли з'явився телевізор і можливість перемикати канали. Розвиток електронних
форм спілкування веде до повернення мислення людини до дотекстового періоду. Це не
логічне мислення, а візуальні образи, асоціації різного роду. Деякі розглядають кліпове
мислення як перехід до іншої якості мислення :  від лінійно-послідовного до мобільно-
мережевого. Чи означає, що з кліповим мисленням діти стають менш розумними,
кмітливими? Є дослідники, які вважають, що надмірне використання інтернету веде до
атрофії мозку дитини.  Але є інша точка зору.  Експерименти психолога Гэри Смолла (Gary
Small) доводять, що активне використання інтернету приводить до формування нових
нейронних зв'язків.

Побудова ідентичності. Цифрові технології роблять вплив на формування
особистості. Дитина активно експериментує, у неї з'являється приголомшливий майданчик
для побудови своєї ідентичності, експерименту зі своєю ідентичністю, пошуку свого
соціального «Я».  У інтернеті вона освоює самі різні соціальні ролі.  З іншого боку,  спроби
приміряти на себе різні маски можуть привести до того, що ідентичність не
формуватиметься, а інсценуватиметься. Можливе застрягання на стадії дифузної
ідентичності - смутного, нестійкого уявлення про самого себе. В результаті може значно
затягнутися процес самовизначення, переходу від дитинства до юності, тощо.

Змінюються і уявлення про соціальний капітал. Діти у рамках соціальних мереж
накопичують велику кількість знайомих, укріплюють соціальні зв'язки, які зберігаються
потім практично на все життя і сприяють майбутній успішності. Саме через них люди
виходять на нові ресурси. Причому найчастіше важливу роль грають не близькі друзі, а
випадкові «френди».
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Життя в цифровому середовищі викликає появу нових психологічних контекстів
і феноменів. Наприклад, феномен приватності, який для нашої слов’янської  культури
завжди був не дуже характерний. Вони настроюють свою приватність в соціальних мережах,
розпоряджаються своїми персональними даними. Це пов'язано і з приватністю особи, і
поведінки, і персональних даних в першу чергу. Проблема захисту і безпеки персональних
даних для дітей знаходиться в числі найбільш важливих. Саме поняття приватності зараз
еволюціонує. Межа між особистим і публічним стирається. Змінюються уявлення про
приватне життя: вона стає більш прозорою.

Ризики і загрози. Можна виділити чотири групи ризиків :
1. Контентні.
2. Комунікаційні.
3. Споживчі.
4. Технічні.
5.  І інтернет-залежність як деякий окремий ризик.
Найголовніші ризики - комунікаційні і технічні. Приблизно 50% дзвінків по

комунікаційних ризиках пов'язані з проблемою кібербулінгу. Кожна п'ята дитина зізнається,
що вона - жертва булінга, а кожна четверта - що вона агресор. Відсутність культури в школі,
розуміння, що такого не можна робити, залишається великою проблемою. Важлива умова
безпеки підлітків і дітей в інтернеті - цифрова компетентність. Науковцями розроблений так
званий «Індекс цифрової компетентності» по чотирьох сферах: контент, комунікація,
споживання і технічні аспекти.  В результаті досліджень було виявлено,  що діти не мають
якогось особливого знання, хоча і вважають, що знають інтернет як свої п'ять пальців. Тому
підвищення цифрової компетентності (не лише дітей, але і учителів і батьків) - це
найважливіше завдання сьогодення [6].
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Матяшук В.П., КЗ ЛОР «Львівський обласний
інститут післядипломної педагогічної освіти»

ГРОМАДСЬКИЙ РУХ
НА ШЛЯХУ ДУХОВНОГО ОЗДОРОВЛЕННЯ ОСВІТИ

Разом із все зростаючими благами цивілізації третє тисячоліття принесло людству
небачені і нечувані ним раніше виклики, на які сучасна наука поки не може дати ні
однозначних пояснень щодо причин  їх виникнення, ні чарівних рецептів   їх успішного
подолання. Проте у світовому інформаційному просторі  все виразніше вимальовується
світоглядна думка про те, що багато цих викликів спричинені власне людиною, оскільки цей

https://gazeta.ua/blog/41208/rol-merezhi-internet-v-suchasnomu-sviti
http://www.psychologies.ru/roditeli/children/tsifrovyie-aborigenyi-kak-internet-izmenil-jizn-detey
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біологічний вид планети Земля в своєму дикому стремлінні до матеріального задоволення
через безмірне споживацтво, необуздану захланність на гроші і готовність легко переступити
задля цього не тільки через правові, але й через моральні приписи, напрацьовані   своїми
пращурами за час всієї історії своєї еволюції,  вже поставив під загрозу виживання саму
планету з усіма її мешканцями. Про це писали вітчизняні й зарубіжні дослідники О.Бердник,
Е.Фромм, Ш.Амонашвілі, Д.Брукс, З.Бауман, Дж,Міллль, Г. Маркузе, Р.Барт,  Н. Хомскі,

А. Романов, Г. Зінн,  Далай Лама, К. Хеджес, П. Денін, Д.Брукс, З.Бауман,  Р. Браг, А.
Самір,

Д. Деламейд, Н. Нарочницька, А. де Бенуа, Д.Макферсон , Д. Мюррей, Т.
Ніколакопоулос  та багато інших.

Метою даної роботи є  дослідження  розвитку  духовного інтелекту учасників
освітнього процесу та ролі громадських освітніх організацій в цьому напрямку  вітчизняної
освіти.

Освіта як суспільна інституція, що покликана вести людство до осягнення
екологічних законів земного  співжиття та вдосконалення моральної сутності людини задля
їх дотримання і мирного та гармонійного співіснування з рештою біологічних видів планети,
наразі переорієнтована на обслуговування інтересів потужних корпорацій, зацікавлених
передусім у якісній для них робочій силі, а не в розвитку людини і її безсмертної душі.
Відхід від засад класичної педагогіки, який почався в епоху Просвітництва,
супроводжувався гучними гаслами то про права людини, то про демократичні та ліберальні
цінності,  то про компетентності  ХХ і ХХІ століть,  то про успішність та лідерство кожної
особистості  тощо. Насправді в освіті стверджувалась і продовжує стверджуватись попри те,
що сучасна просвітницька думка  потроху повертає напрям педагогічного мислення на
духовне поле,  підміна основних понять  гуманітарного людського розвитку – гуманізму і
духовності.

         Папа І. Павло II  ще в 1980 році    звертав увагу   на втрату істинного гуманізму і
багатьох фундаментальних цінностей, що становили його зміст [1].  Колись творці гуманізму
(Л. Бруні, Салютаті, Г.Веронезе, Петрарка)  бачили його передусім як можливість людини
пізнати ті речі, які здатні вдосконалити і прикрасити її, поєднати людські чесноти з
освіченістю,  пізнати себе й набути       доброзвичайності через культивування своєї гідності
й «обробітку» душі [2], а нині гуманізм трактують      як «…демократичну, етичну життєву
позицію, яка стверджує, що людські істоти мають право і обов'язок визначати зміст і форму
свого життя…   Гуманізм НЕ теїстичний і не приймає «надприродне» бачення реального
світу»  [3].   От тільки не пояснюють ці теоретики,   яким чином може гуманізм бути не
теїстичним, тобто бездуховним? І чи має право людина, яка фізично не спроможна
природним шляхом вибрати навіть     місце і час свого народження та смерті,    визначати
його форму?  І як на грунті бездуховності народиться мораль?  Як можна   укласти правила
взаємодії між людьми, коли не існує поняття добра і зла?..

Аналогічна підміна відбулася і з поняттям духовності, яке зараз      трактується  як  «
категорія людського буття, що   виражає здатність людини до творення культури й
самотворення”[4], “специфічна людська риса, яка виявляється у багатстві духовного світу
особи, її ерудиції, розвинутих інтелектуальних і емоційних запитах, моральності”[5, с.166]
тощо.

 Але ж термін «духовність» має у своєму корені слово «дух», іншими словами
Творець, Бог, Космічний Розум, Абсолют, Галактична Матір, Монада тощо, які означують
вищу енергетичну сутність і першооснову Всесвіту. Тому духовність далеко не ерудиція, не
моральність,    а складний багатогранний стан людини,    що чудово усвідомлює свій розум,
свою свободу,  але при цім чітко усвідомлює й  волю  Творця,  як би вона Його для себе не
називала. Свою частинку Духу  отримує  кожна людина і саме це   визначає нашу подобу до
Вищого та спорідненість між собою.   Людина,  що щиро вірить у Вищу Силу,   прагне до
розвитку і вдосконалення своєї природи, побудови життєвої стратегії на основі високих
моральних понять. Етимологія слова «виховання» читається, як діставання-розкриття того,

https://www.google.com/search?sa=X&biw=1280&bih=860&q=the+new+superregions+of+europe+%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BB+%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%B4&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MLMsSzczUgKzTSuMc1PitWSyk630k_Lzs_XLizJLSlLz4svzi7KtEktLMvKLFrHalWSkKuSllisUlxakFhWlpmfm5xUr5KcppJYW5RekKlzYcmHDxYaLDRe2Xth9YTeIC2JsuLAHSO-8sAUApVIAkHkAAAA&ved=2ahUKEwjDyqqI8rbkAhUvzqYKHS8PD-MQmxMoATAFegQIARAd
http://esu.com.ua/search_articles.php?id=51449
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що сховано всередині людини, тобто вдосконалення і розвиток Духу, закладеного при
народженні,  або іншими словами    – образу Божого.

Сучасна українська школа, орієнтована керманичами на економний режим існування
на чужих, невластивих національній традиції засадах,   з     атеїстичної радянщини
намагається зробити відчайдушний крок   у ліберальну Європу.  Втягнуті в орбіту освітніх
інновацій педагоги не встигають відрефлексовувати досвід упровадження тих чи інших віянь
педагогічної моди і все менше часу мають на живу роботу з дитиною. Якість та ефективність
їхньої роботи вимірюється показниками ЗНО (на які більше працюють репетитори, ніж
школа),  перемог  на різноманітних конкурсах-олімпіадах.  Це виглядає більш ніж дивним,
оскільки Україна вже страждає від дефіциту робочої сили робітничих професій,
висококваліфікованих фахівців з вищою освітою  і ще більшого  дефіциту високоморальних
громадян, готових розбудовувати її світле майбутнє. Чомусь уперто не помічається тими, хто
визначає стратегію розвитку освіти, як у світі разом із зростанням інтелектуального рівня
зростають голод, війни, різниця між багатими і бідними, бідність широких мас на тлі
непомірного збагачення одиниць,   депресія, тривога з приводу грошей, стрес, корупція,
невиліковні захворювання попри високий рівень медичних знань тощо.  Даріо Салас Соммер
зазначав, що «рівень розвитку внутрішнього світу  нинішньої освіченої людини   не вищий,
ніж у первісних людей,  оскільки давня рептильна  частина нашого мозку залишається
незмінною вже 250  мільйонів років [6].    А це в  умовах інформаційно-мережевого світу з
його заманливими можливостями і породженими ними викликами призводить до
непоправних помилок людської діяльності, достатньо оглянутися на екологічний стан
планети. Пандемія коронавірусу, яка сколихнула світ, зробивши однаково вразливими
багатих і бідних, сановитих і безхатченків, академіків і неписьменних, мала б, здавалося б,
перезавантажити наше буття, але огляд новин з повідомленнями про те, як окремі людці
наживаються на біді, вбиває такі надії.  Тому сучасна освіта, забезпечуючи предметні знання
для подальшого науково-технічного прогресу, водночас  має зробити ревізію духовно-
моральних засад свого функціонування  і повернутись до істинних гуманізму й духовності, а
не продовжувати розвиток тих  підмін,  які були допущені за час панування технократії.
Збіднена матеріалістичним світоглядом педагогіка з розряду мистецтва, як її визначали
засновники і творці Я. Коменський,  К.Ушинський, перейшла в розряд науки. Наука, як
відомо,   має тільки три функції –  пізнавальну,  критичну і практичну,  натомість  вплив
мистецтва  значно глибший і ширший, оскільки воно має набагато більше функцій:
гносеологічну, аксіологічну, сугестивну, виховну, компенсаторну, комунікативну,
гедоністичну, естетичну, ідеологічну, релаксаційну тощо[7]. З педагогіки як науки були
вилучені любов, співчуття, милосердя, тобто ту основу, яка становить  стрижень характеру
духовної особистості. Як один із прямих наслідків означеної освітньої політики  - поширення
такого  потворного явища як булінг, який із учнівського середовища, де діти, запалені ідеями
про конкурентноздатність,   змагаються між собою хто чим може:  хтось   умінням зайняти
призове місце на олімпіаді,  а хтось шукає собі славу через    здатність принизити людську
гідність  товариша по навчанню, перекинувся на всіх учасників освітнього процесу і
суспільство загалом. Тепер ми дожилися до того, що вчителя треба захищати законом від
вірогідності бути побитим фізично чи морально своїми учнями.

Офіційна освітня державна політика вкрай обережно підходить до трактування понять
духовності і не ставить прямих  завдань з розвитку духовного інтелекту молоді. Духовну
освіту в Україні здійснюють спеціальні духовні навчальні заклади:   богословські
університети, інститути, академії, семінарії, богословські коледжі тощо, які здебільшого
готують кандидатів до священства. Але ж духовний розвиток потрібен і тим, хто обирає
світську стезю свого життя, потрібен усім, незалежно від віросповідання чи типу світогляду.
Ця потреба вже гостро відчута у світі і першими на цей запит, крім теоретиків різних церков
і вірувань,   відгукнулись   філософи,  письменники,  науковці.   Д.  Зохар та І.  Маршалл
запровадили в науковий оббіг термін «духовний інтелект», охарактеризувавши його як
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«інтелект душі, інтелект глибокого «я».  Це інтелект, з яким ми ставимо основні питання і з
яким ми переосмислюємо  наші відповіді ”[8] та визначили його дванадцять якостей.

Р. Еммонс [9] характеризує духовний інтелект як "адаптивне використання духовної
інформації для полегшення повсякденного вирішення проблем та досягнення мети" і
пропонує його  п'ять компонентів:   здатність перевершувати фізичне та матеріальне,
здатність переживати загострені стани свідомості, здатність освячувати повсякденний досвід,
уміння використовувати духовні ресурси для вирішення проблем, здатність бути
доброчесними. До розвитку теоретичної бази обгрунтування духовного інтелекту, його
якостей  та необхідності   розвитку долучилися зарубіжні та вітчизняні науковці  К.Шляхта,
К.Благородний, О.Головіна, Ф.Воганн, С. Вігглсворт, Д.Б.  Кінг, О.Кузнецов, К. Нобл,   Г.
Ожиганова, В. Шадріков,  Г. Олпорт, М. Мюррей, Д. Келлі, А. Маслоу, К. Роджерс, Р.
Еммонс, Л. Бінсвангер, В. Франкл, І. Ялом, Р. Мей, С. Гроф, Б. Братусь, І. Бех, М.
Боришевський, Л. Буєва, О. Гуменюк, Ф. Василюк, В. Зінченко, О. Зеличенко, М. Каган, О.
Климишин, Д. Леонтьєв, Р. Лівшиць, С. Максименко, К. Муздибаєв, О. Рязанцева, М.
Савчин, В. Слободчиков, С. Ставицька, В. Стрелков, О. Сухомлинська, А. Фурман та ін.

На жаль,  голос науки ще не  розчутий стратегами вітчизняної освіти, зате
суспільство,  продукуючи запит на духовно-гуманістичне оновлення   освіти,  як це часто
буває в Україні,  потроху стає самозарадним.    Тисячі вчителів,  базуючись на духовних
скарбах етнопадегогіки, на педагогічній спадщині великих вітчизняних педагогів-гуманістів
Г.Сковороди,  П.Юркевича,  К.Ушинського,  В.Сухомлинського тощо   виходять далеко за
межі своїх визначених цілей та завдань і продовжують нести свої знання і вміння учням
шляхом  розвитку серця через любов та  особистий приклад.  Для координації своїх зусиль
вони об’єднуються в громадські організації, які суттєво різняться від тих, що створені під
політичні проєкти чи грантові програми.  По-перше,  вони створюються за покликом серця,
без директивної вказівки від кого б то не було,   без мети отримання фінансових дивідендів,
без обов’язку нести ті ідеї, які кимось профінансовані для своїх потреб.   Цей стихійний рух
знизу набуває ознак масовості і чинить облагороджуючий вплив на вітчизняну освіту.

В цій царині варто виокремити міжнародний освітянський рух гуманної педагогіки,
представлений в Україні Всеукраїнською культурно-освітньою асоціацією Гуманної
Педагогіки, яка має розгалужену мережу регіональних організацій майже в кожній області
країни. Рух працює за визначеним алгоритмом: засновник руху – академік Ш.Амонашвілі -
на щорічних Міжнародних педагогічних читаннях пропонує на опрацювання тему, яку
рішенням зібрання затверджують і протягом року активно вивчають, обговорюють,
апробовують у практичній діяльності педагоги. Так, в рамках руху були опрацьовані
наступні теми:  2002 р - "Гуманна педагогіка і духовність освітніх просторів”; 2003р. -
“Усмішко моя, де ти?“; 2004 р. -  «Чому не прожити нам життя героями духу?"; 2005 р. -  «Без
серця що зрозуміємо?“;  2006  р.  -   "Поспішайте,  діти,  будемо вчитися літати“;  2007  р.  -
"Істина Школи”; 2008 р.  -  «У Чаші дитини сяє зародок зерна культури“, 2009 р. -  "Істинне
виховання дитини - у вихованні самих себе», 2010 р. -  «Щоб дарувати дитині іскорку знань,
вчителю треба увібрати  море світла»; 2011р.  -  «Як любити дитину?"; 2012 р. -  «Учителю,
надихни мене на творчість“; 2013 р. -  "Маніфест гуманної педагогіки - шлях у майбутнє“;
2014 р. -  "Учитель“; 2015р.  -  «Учителю, вкажи Шлях Краси духу"; 2016 р. -  "Виховуватися
в моральному кліматі пам'яті“; 2017 р. – “Полюбіть Майбутнє - крила виростуть”; 2018 р. –
“Сім'я  – колиска культури людства”; 2019 р. – “Чисті думки творять дива”; 2020 р.  – «Добра
воля – найдорожча перемога».

За ці роки ідеями гуманної педагогіки окрилися тисячі педагогів України. Одним із
вагомих видимих результатів  цієї великої роботи стало проведення Всеукраїнської
експериментально-дослідної роботи  «Психолого-педагогічне забезпечення особистісно-
зорієнтованої освіти на засадах гуманної педагогіки в середньому загальноосвітньому
навчальному закладі», до якої долучилися Інститут психології ім.  Г.  С.  Костюка НАПН
України, Міжнародний Центр Гуманної Педагогіки, ВГО «Всеукраїнська культурно-освітня
асоціація Гуманної Педагогіки», Хмельницький національний університет, Хмельницька
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гуманітарно-педагогічна академія. Термін: 2015–2025 р.р., в процесі реалізації до проєкту
приєдналась низка закладів дошкільної освіти.

Значний внесок в гуманізацію освітнього простору Львівщини і всієї України робить
Львівський обласний центр гуманної педагогіки, діяльність якого дещо вийшла за межі
алгоритму діяльності руху, оскільки йде власним шляхом пошуку  гарячих тем освітянського
життя.  За роки свого існування з 2014  р.  проведено п’ять Львівських фестивалів гуманної
педагогіки зі статусом Всеукраїнського та Міжнародного, регулярно відбуваються Львівські
студії гуманної педагогіки, семінари та тренінги  на запрошення освітян.

Висновок: Духовна гуманізація освітнього простору актуалізує пошук на шляху
самопізнання і самовдосконалення освітян, розширює свідомість до духовного виміру,
відкриває перед учасниками освітнього процесу нові горизонти вдосконалення
міжособистісної  взаємодії не шляхом маніпуляцій свідомістю один одного,  а на грунті
любові, поваги і щирості.  Через духовне оздоровлення освіти суспільство має шанси на
оздоровлення всіх сфер своєї  діяльності,  адже   «Для кого важливе «Царство Боже і Його
справедливість», той працює не для власної реалізації. Така людина сприймає свою
діяльність як служіння Царству Божому і людям»[10].
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Мельничук Т.І., Інститут психології імені
Г.С. Костюка НАПН України

ДУХОВНІСТЬ І ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ МОЛОДІ
ЯК ОСНОВА ОСОБИСТІСНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ

Система духовних та ціннісних орієнтацій має багаторівневу структуру. Вершина їх -
цінності, пов'язані з ідеалами і життєвими цілями особи, її духовний світ та переконання. Як
елемент структури особи,  ціннісні орієнтації характеризують внутрішню готовність до
здійснення певної діяльності по задоволенню потреб і інтересів, вказують на спрямованість її
поведінки. Становлення духовності особистості залежить від волі і активності, хоча
обмежується рівнем попереднього історичного розвитку суспільства. Однією з
характеристик духовного життя особистості є гармонійна сполученість ідеальної і
матеріальної діяльності.

Оскільки набір цінностей, які засвоює індивід в процесі соціалізації йому "транслює"
саме суспільство, а духовність у своїй моральній іпостасі підпорядковує інтереси особистості
інтересам суспільства, долю окремого індивіда – потребам збереження людини як родової
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істоти тому дослідження системи ціннісних орієнтацій молоді та її духовності виявляється
особливо актуальною проблемою сьогодення.

Проблема духовності особистості розкривається через морфологічний і
функціональний аналіз, який ґрунтується на методологічних засадах екзистнеційної
діалектики і синергетики. Проблема духовності досліджувалась такими видатними
філософами, як В.Соловйов, М.Бердяєв, Г.Сковорода, В.Андрущенко, Г.Горак, О.Лосєв,
В.Воронкова, В.Бех, В.Жадько та ін. В нашому сьогоденні, на думку зарубіжних
івітчизняних авторів (Д.І. Фельдштейн, М.Р. Гінзбург, Є.О. Климов, І.С. Кон, Н.С.
Пряжніков, С.Л. Рубінштейн, Л.І. Божович, П.С. Писарський, Г.А. Цукерман, В. Франкл та
ін.), актуальність вивчення становлення особистісного самовизначення обумовлена, в першу
чергу, тим, що кожне нове покоління молоді здійснює самовизначення по відношенню до
іншої системи (ієрархії)  цінностей,  які існують у суспільстві,  з огляду із своєї духовної
сфери. Узагальнивши численні концептуальні положення стосовно сутності духовності,
дослідник приходить до цікавого висновку про те, що «і в індивідуально-психологічному, і в
еволюційно-історичному вимірі духовний розвиток інтегрує попередні психічні функції
людини. При цьому фізична енергія сублімується в емоційну; емоційний потенціал
регулюється обмірковуванням, інтелектуалізацією емоцій; інтелект скеровується свідомістю,
ціннісною спрямованістю і волею особистості, яка є атрибутом духовного «Я» людини».
Отже, духовність є вершинним новоутворенням особистості, оскільки містить у собі складні
емоційні, вольові, інтелектуальні та моральні компоненти (Боришевський, 2011)

За П. Сорокіним, міра ціннісного змісту предмета залежить не від того, як здатен він
задовольняти життєву індивідуальну потребу,  а наскільки вона відповідає рамкам
загальнолюдської значущості. Виміри цінностей здійснюються на основі певних абсолютних
критеріїв: істина, добро, краса, гідність, свобода, честь, справедливість, що також є і змістом
особистісного самовизначення.

Розкриваючи зміст особистісного самовизначення, Шарлот Мюллер зазначає, що
самовизначення – це спроможність індивіда ставити такі цілі, які найбільш адекватні його
внутрішній суті. Вітчизняний психолог С.Л. Рубінштейн розглядає самовизначену
особистість як суб’єкт, що взмозі вибудовувати лінію свого життя, об’єднуючи різні
послідовні дії, форми діяльності, спілкування спираючись на свої ціннісні орієнтації.

М.Р. Гінзбург зазначає, що особистісне самовизначення – це самовизначення
відповідно до цінностей, які задають особистісно значущу орієнтацію на досягнення певного
рівня в системі соціальних відношень. Вагомість ціннісного самовизначення пояснюється
тим, що, по-перше, є генетично висхідним; по-друге, є визначальним для розвитку всіх
інших видів самовизначення. Тому, важливим елементом визначеності особи є її ціннісні
орієнтації та духовність.

Аналіз соціально-політичної та економічної ситуації в Україні свідчить, що змін
зазнає вся система, всі види суспільних відносин, тобто процеси змін носять загальний,
всеохоплюючий характер і по своїй природі можуть розглядатись як глибока трансформація
суспільства. Значущість цінностей буде зростати тільки тоді, коли буде взаємозв’язок усіх
цінностей в одній системі духовності, яка сформує особистість та її суть у
трансформаційному суспільстві.

Спільним для понять «цінність» і «духовність» є три аспекти аналізу: онтологічний,
феноменологічний і діяльнісний. Динамічні процеси в ціннісній структурі, що розвиваються
від зовнішнього до внутрішнього світу особистості, визначаються як інтеріоризація і
соціалізація. Психологічний контекст поняття «духовність», окреслений з’ясуванням
механізму взаємодії особистості і середовища, містить характеристику динамічних процесів,
спрямованих із середовища на особистість (інтеріоризація і соціалізація), а також таких, що
виконують внутрішню роботу (індивідуалізація) і прямують назад до середовища
(екстеріоризація). Якісною ознакою цих процесів є їх детермінація самою особистістю, а
також зміни, які відбуваються в результаті їх перетікання ( Мегрелішвілі, 2004).
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Вельми цікавою, на наш погляд, є думка М. Савчина про те, що «прикладні завдання
вивчення духовного не можна розв’язати у відриві від власного розвитку, оскільки серйозне
вивчення духовності починається із «самовивчення та духовного самовдосконалення і
саморозвитку». Тому одним із способів чи шляхів вивчення духовності є аналіз процесу
самоусвідомлення свого внутрішнього життя.

Згідно з останніми дослідженнями науковців, в силу матеріальної нестабільності
суспільства, основні пріоритети сучасної молоді - це добробут, кар’єра, фінансова
незалежність від старших, сім’я, свобода, тобто вони орієнтовані на більш матеріальні
цінності, як духовні. Прагнення будь яким шляхом досягти матеріального благополуччя
стало масовим явищем в умовах «перехідного періоду». Слід також зазначити, що наявність
грошей і знань виступають для молоді не стільки як цілі,  скільки як засоби реалізації
головних життєвих планів – отримання цікавої роботи, створення сім’ї, незалежність від
батьків. Сучасній молоді характерна ознака розвитку і духовних цінностей, вони навчаються
розпізнавати фальшиві обіцянки, відокремлювати пусті слова від реальних дій, помічати
лицемірство й не путати їх з правдою та з істинними бажанням допомогти ( Артемова, 2008).

Включення людини в систему суспільних відносин супроводжується формуванням
своєрідних «вузлів», що об’єднують різні види діяльності в цілісні особистісні структури. На
думку О.М.Леонтьєва, ці вузли є ціннісними утвореннями. Разом вони утворюють «ядро»
особистості, її основу, яка забезпечує цілісність індивідуального розвитку, а також
особистісну самототожність та самовизначення (Леонтьєв, 1981).

Отже, цiнностi та духовність вiдiграють важливу роль як у формуваннi особистісного
самовизначення молоді, так i в загальному розвитку суспiльства, виконуючи при цьому двi
основнi функції. Перша з них полягає у тому, що цiнностi виступають основою формування i
розвитку цiннiсних орiєнтацiй людини. Друга зводиться до того, що цiнностi мотивують
дiяльнiсть i поведiнку особи, оскiльки орiєнтацiя людина, її самовизначення у свiтi i
прагнення до досягнення мети теж обов’язково спiввiдносяться з вартостями, якi входять до
внутрiшньої структури особи, тобто її духовного світу. Тому можемо зазначити, що
особистісне самовизначення — це розуміння самого себе, своїх можливостей і прагнень,
розуміння свого місця в суспільстві й свого призначення в житті: визначає свої цінності й
сенс свого буття, визначає межи своєї духовності, обирає своє місце й роль у системі
суспільних відносин тощо.

Милян Л.М., Шувар Н.М., СЗШ № 23 м. Львова,
Закалик Г.М., Національний університет
«Львівська політехніка»

МІСІЯ БІЗНЕСУ ТА ГРОМАДСЬКО-АКТИВНОЇ ЕКОШКОЛИ
У СПРИЯННІ РЕАЛІЗАЦІЇ ДИТЯЧИХ МРІЙ

Чи не основними орієнтирами для сучасної школи багато-хто вважає навички ХХІ
століття (визначені на Давоському економічному форумі, 2016 р.), а це насамперед
комплексне розв’язання проблем, критичне мислення, креативність тощо [1].

Згідно з теорією поколінь діти покоління Z – це діти, хто народився після 1996 року.
Представники цього покоління – активні, мобільні та багатозадачні. Їхнє мислення –
глобальне. «Вони починають волонтерити ще до отримання постійної роботи. Для них
важливо все перетворювати на краще, починаючи із себе» – пояснила HR-manager
креативної агенції TABASCO Катерина Козельська. Згідно з дослідженням агентства
Sparks&honey, чверть підлітків у віці від 16 до 19 років задіяні у якості волонтерів. Більше
того, вони хочуть якомога раніше почати самостійно заробляти гроші. Наприклад, 76%
молодих людей сподіваються перетворити своє хобі в основне джерело прибутку [2].
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Саме тому наша СЗШ № 23  м.  Львова з 2016  р.  залучена в експериментальний
проект «Авторська модель «Громадсько-активна екошкола» (наказ МОН України № 79
від 19.01.2017 р.) [7].

Місія авторської моделі «Громадсько-активна екошкола»: прищеплення учням
інтересу до життєвого самовизначення, розвиток їх пізнавальних та творчих здібностей,
екологічної свідомості, вироблення навичок активної життєвої позиції, повної самореалізації.

Основна мета авторської моделі «Громадсько-активна екошкола»: створення умов для
розвитку освіченої, екологічно-свідомої, морально і фізично здорової, естетично розвиненої,
працелюбної, життєтворчої особистості, громадянина України та створення умов для
збереження і зміцнення здоров’я всіх членів шкільної громади [3].

Згідно моделі екошколи є співпраця із закладами вищої освіти [3]. Так учні
залучаються до навчання та написання наукових робіт у Львівській Обласній Малій Академії
Наук. Проте знижений загально-суспільний інтерес до наукової діяльності спонукає до
пошуку нових способів мотивації дітей.

Тому метою експерименту СЗШ № 23 як Громадсько-активної екошколи є
залучення учнівської молоді до розробки стартап-проектів як можливості перетворення своїх
захоплень у джерело свого прибутку та, відповідно, сприяння життєвому самовизначенню
учнів.

Завданнями експерименту є
1. налагодження співпраці авторської школи із закладами вищої освіти та бізнес-

структурами;
2. мотивувати, відібрати та залучити креативних учнів, що бажають займатися

інноваційним підприємництвом;
3. забезпечити висококваліфікованим навчанням відібраних учасників

інноваційного підприємництва;
4. сприяти залученню учнів у наукові дослідження на базі закладів вищої освіти;
5. формувати бізнес-ідеї із подальшим представленням їх на конкурсах стартапів.
Створення ГС «Центр інновацій «Сходи в Майбутнє» (ЦІСМА) – етап еволюції

Корпорації «Юрія-Фарм», шпитального дистриб’ютора №1 в Україні [9]. Бізнес-ангелом
цього проекту є Президент Корпорації «Юрія-Фарм» Гуменюк Микола Іванович.

Для реалізації бізнес-проектів 8-9.02.2019 у Києві створена Біотех-платформа
«Партнерство заради Майбутнього», учасниками якої є Корпорація «Юрія-Фарм», 21
науково-дослідний інститут та наукова організація, 13 закладів вищої освіти та 14 закладів
середньої освіти, у т.ч. СЗШ № 23 м. Львова.

Концепція Біотех-платформи – співпраця роботодавців – науковців – представників
вищої та середньої школи

Мета створення Біотех-платформи: формування та розвиток екосистеми, сприятливої
для розкриття інноваційного потенціалу молодої особистості у сфері біотехнологій для
системи охорони здоров’я.

Як бачимо, мета авторської школи «Громадсько-активна екошкола» [3] узгоджується
із метою Біотех-платформи «Партнерство заради Майбутнього».

Першим заходом у рамках співпраці Біотех-платформи «Партнерство заради
Майбутнього», у якому брали участь учні нашої СЗШ № 23 Богдана ГОЛОВКО (10 клас) та
Максим ЛАНЬ (8-А клас), була Всеукраїнська наукова профільна школа Biotech Startup
School за напрямком біотехнологій (з 22 по 26 квітня 2019 року, м. Київ). Організаторами
були UF Incubator (бізнес-інкубатор Малої академії наук України) спільно з Центром
інновацій «Сходи в Майбутнє». До участі запрошувалися студенти та школярі, котрі мали
ідеї стартапів чи бажання приєднатися до біотах-стартапів (медична, фармацевтична,
біотехнологічна тематика) і спеціалізувалися у сфері біотехнологій (медики, фармацевти,
біологи, хіміки, екологи, біотехнологи, інженери), фінансів і маркетингу.

По завершенню чотириденного навчання відбулася презентація проектів та вручення
сертифікатів учасника. Стартапери успішно їх презентували перед високоповажними
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експертами, серед яких були представники з Центру інновацій «Сходи в майбутнє», Малої
Академії наук та Україно-американського фонду Біотех-ініціативи,  економісти з
фармацевтичної Корпорації «Юрія-Фарм» та Міністерства економічного розвитку і торгівлі
України.

Крім того лише 6 стартап-проектів, у тому числі наших двох учнів, були відзначені
особливими нагородами від UF Incubator – Сертифікатами на безкоштовну участь у зоні
Startup Алеї Міжнародного Форуму «Innovation Market» (5-7 листопада 2019 р. Київ).

Наступним заходом, у якому брали участь учні нашої СЗШ № 23 Богдана Головко (10
клас) та Максим Лань (8-А клас) та вчитель Н. Шувар, – Перший в Україні Біотех-Конвент
«Biotech Con» (17-18.05.2019 р., м. Київ), що проходив на базі Київського Національного
Університету Дизайну та Технологій. Учасниками були школярі, студенти, вчені, викладачі
середньої та вищої школи,  адміністратори,  підприємці та працівники біотах-сфер зі всієї
України та з-за кордону. Результатом було напрацювання 5 глобальних векторів розвитку
біотехнологій в Україні.

А далі – участь наших учнів СЗШ № 23 Богдани Головко (10 клас) та Максима Ланя
(8-А клас) у першому конкурсі під час Форуму «Інноваційна весна» (24-26 травня 2019 рок,
Львів).  Це унікальна подія,  яка відкрила світ науки,  ідей та новаторства для кожного
відвідувача, без вікових обмежень. Упродовж трьох насичених днів в учасників була
можливість нетворкінгу, знайомства та обміну досвідом між студентами, компаніями та
професіоналами-дослідниками з університетів, а також розповісти свою ідею на Міському
конкурсі стартапів, у рамках якого переможці, серед них – Максим ЛАНЬ, – отримали
грошову винагороду.

3-6.06.2019 р. у м. Філадельфія (США) відбувся Конгрес біотехнологічних інновацій
"Bio International Convention", у якому цьогоріч взяли участь понад 1100 компаній світу.
Український виставковий стенд «Біо-Україна» представлений Біотехнологічною Ініціативою
Фундації «США –Україна» спільно із ГС «Центр інновацій «Сходи в Майбутнє».

В рамках роботи відбулися індивідуальні перемовини з перспективними партнерами
із різних куточків світу, зокрема, США, Японії, Чилі, Тайланду, Литви, Голандії, Чехії тощо.
Під час перемовин були представлені понад 20 проектів українських науковців та
фармацевтичних підприємств, у тому числі і наших учнів.

Під час робочої поїздки до м.Філадельфія Посол України в США Валерій Чалий
(Valeriy Chaly) відвідав український стенд на найбільшому у світі Конгрес біотехнологічних
інновацій "Bio International Convention" [7].

18.06.19 р. наша школа взяла участь у закритій сесії з підготовки проектних заявок
«Від ідеї до проекту» (м. Київ). Організаторами були "Be grants connection", Громадська
спілка "Центр інновацій "Сходи в Майбутнє", Міжнародний Благодійний Фонд "Архангел
Світла"; тренер – Микола Качай, професійний фандрайзер і керуючий грантовими
проектами.

IV Міжнародний форум “INNOVATION MARKET” (5-7 листопада 2019 р.,
Міжнародний виставковий центр, м. Київ) – це місце зустрічі новаторів, винахідників,
виробників та вендорів провідних інноваційних технологій, експертів в сфері інновацій,
авторів startup проектів, представників бізнесу, представників інвестиційно-фінансових
установ, консультантів у сфері захисту інтелектуальної власності [4]. Проводився згідно з
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2016 р. № 864-р Про
проведення Міжнародного форуму “INNOVATION MARKET”[5].

У рамках роботи Startup-алеї Міжнародного форуму “INNOVATION MARKET” за
підтримки Корпорації «Юрія-Фарм», ГС «Центр інновацій «Сходи в Майбутнє» (ЦІСМА) та
UF Incubator були представлені два startup-проекти наших учнів. З 23 учасників у фінал
Конкурсу інноваційних проектів вийшли 9 стартаперів, серед них – три учасники
Всеукраїнської наукової профільної школи Biotech Startup School за напрямком
біотехнологій,  у тому числі двоє учнів нашої СЗШ № 23  м.  Львова.  Діти були відзначені
подарунковими книжками від партнера Конкурсу – Інтернет-магазину «Kniga.biz.ua».
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Ми, як «Громадсько-активна екошкола», не зупинилися на досягнутому, а розширили
можливості участі наших учнів у стартап-школах. Так у Львові з 9.10.2019 р. до 5.12.2019 р.
проходив Бізнес-курс MESH, засновником якого є Благодійний фонд родини Демкур.
Партнером-співзасновником Бізнес-курсу MESH у Львові є Львівський інститут економіки і
туризму (ЛІЕТ), а також партнери Львівський торговельно-економічний університет (ЛТЕУ),
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З.
Ґжицького;  (ЛНУВМБ), Львівський професійний коледж готельно-туристичного та
ресторанного сервісу (ЛПКГТРС) та Львівський техніко-економічний коледж НУ «Львівська
Політехніка» (ЛТЕК НУЛП).

Серед 7 стартап-проектів, представлених студентами із закладів вищої освіти –
партнерів Бізнес-курсу MESH у Львові, команда нашої учениці 10 класу, юної винахідниці і
талановитого майбутнього кондитера Марти ШЕПАРОВИЧ під керівництвом к.б.н.,
вчителя Шувар Н.М.,  подарувала найсолодший з подарунків для СЗШ № 23  –  перемогу
стартапу «Гамобум» (шоколадно-овочеві цукерки оздоровчого спрямування) – диплом ІІ
ступеня. А сама Марта Шепарович на розвиток свого майбутньої підприємницької діяльності
отримала грошову винагороду.

Таким чином, вже зі шкільної парти можна дати зелене світло талановитим дітям,
якщо керівництво навчального закладу об’єднає свої зусилля із бізнес-структурами та
науковими установами. А до гасла Громадсько-активної екошколи можна додати «Школа,
яка сприяє реалізації дитячих мрій».

Отже, першими результатами експерименту є:
1. налагоджено співпрацю авторської школи «Громадсько-активна екошкола» із

Біотех-платформою «Партнерство заради Майбутнього»,  а в її рамках –  з двома закладами
вищої освіти та бізнес-структурами;

2. за ІІ семестр 2018/19 та І семестр 2019/20 н.рр. умотивовано, відібрано та
залучено трьох креативних учнів, що бажають займатися інноваційним підприємництвом;

3. відібраних учасників інноваційного підприємництва забезпечено
висококваліфікованим навчанням у чотирьох стартап-школах Києва та Львова;

4. учнів залучено у наукові дослідження на базі двох львівських закладів вищої
освіти та Львівської обласної Малої Академії Наук;

5. сформовано три бізнес-ідеї із подальшим успішним представленням їх на
конкурсах стартапів, а двоє учнів отримали грошові винагороди для розвитку свого
майбутнього підприємництва. Це, у свою чергу, сприяє життєвому самовизначенню учнів.

Від імені керівництва та учнів СЗШ № 23 м. Львова висловлюємо щиру вдячність за
підтримку та фахові консультації фармацевтичній Корпорації «Юрія-Фарм», ГС «Центр
інновацій «Сходи в Майбутнє»  (ЦІСМА)  та UF  Incubator  (Бізнес-інкубатор Малої академії
наук України).

________________
1. Ключ до майбутнього — у школі // Велика Ідея : офіційний сайт (6.10.2017). URL:

https://biggggidea.com/practices/klyuch-do-majbutnogo---u-shkoli/
2. Мазур Є. Покоління Z: як молодь змінює українських роботодавців та наші умови праці // Канал 24. (19

серпня ; 11:02). URL:
https://24tv.ua/pokolinnya_z_yak_molod_zminyuye_ukrayinskih_robotodavtsiv_ta_nashi_umovi_pratsi_n1193
165

3. Милян Л.М. Авторська модель «Громадсько-активна екошкола» // Матеріали Х Міжнародного
фестивалю педагогічних інновацій / [Упор. Назаренко Г. А.]. У двох томах. Т. 2. Авторські школи
України. – Черкаси: ЧОПОПП, 2018. С. 115-119.

4. Міжнародний форум “INNOVATION MARKET” // Innovationmarket : офіційний сайт. (Дата перегляду
14.10.2019 р.). URL: https://innovationmarket.com.ua/

5. Міжнародний форум “INNOVATION MARKET” // Міжнародний форум “INNOVATION MARKET”:
офіційний сайт. (Дата перегляду 14.11.2019 р.). URL: http://forum.innovationmarket.com.ua/

6. Під час робочої поїздки до м.Філадельфія Посол України в США Валерій Чалий (Valeriy Chaly) відвідав
український виставковий стенд на найбільшому у світі Конгресі біотехнологічних інновацій "Bio
International Convention" // Embassy of Ukraine in the USA / Посольство України в США : офіційна



Філософсько-психологічні аспекти духовності в діяльності громадських організацій

120

сторінка у Фейсбук. – 4.06.2019 р. – URL:
https://www.facebook.com/ukr.embassy.usa/posts/2302388529804366/

7. Про проведення Всеукраїнського експерименту за темою «Теоретико-методологічні засади
моделювання розвитку авторських шкіл» на базі загальноосвітніх навчальних закладів України. Наказ
МОН України № 79 від 19.01.2017 р. // Інформаційний збірник для директора школи та завідуючого
дитячим садочком. 2017. № 3-4 (59). С. 40-104.

8. Про «Сходи в Майбутнє» // ЦІСМА : офіційний сайт. (Дата перегляду 14.11.2019 р.). URL:
https://uptofuture.org/

9. Юрія-Фарм // Collaborator : система дистанційного навчання. (Дата перегляду 14.11.2019 р.). URL:
http://collaborator.biz/testimonial/uf/

Мних О.Б., Костюк О.С., Далик В.П.,
Національний університет “Львівська політехніка”

ЗАГОСТРЕННЯ СУПЕРЕЧНОСТЕЙ У СУСПІЛЬСТВІ
ТА НЕОБХІДНІСТЬ  ЗМІНИ ПАРАДИГМИ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ

Філософія з'єднує пізнавальний і ціннісний підходи до реальності, адже  здатна
відіграти вирішальну роль  в глибинному осмисленні сучасних трансформаційних процесів в
економіці і суспільстві, різних ситуацій,  в гуманізації людського буття в Україні, де
поглиблюється конфлікт суспільних і приватних інтересів, цілей функціонування і розвитку
державних і корпоративних структур,  крупного і середнього бізнесу.  В 21  сторіччі  гостро
назріла необхідність  зміни як парадигми суспільного розвитку, так і парадигми управління
економічними  та політичними процесами в межах країни і поза її межами, адже   у боротьбі
з вірусом COVI-19 вповні  проявилися минулі і сучасні проблеми: наша країна залишилася
наодинці із своїми проблемами – військової агресії з боку Росії, зубожіння населення через
неграмотну державну економічну політику ( більше 30% - за межею бідності), внутрішню та
зовнішню міграцію, провалені реформи в економіці і в сфері охорони здоров’я, загострення
екологічної кризи.

Поява нових джерел внутрішніх і зовнішніх загроз і жорсткі обмежуючі умови щодо
можливостей інвестування інноваційних проектів українського бізнесу, невирішені
проблеми імпортозаміщення, посилення завуальованих нових форм взаємодії промислового,
фінансового та інтелектуального капіталу і ускладнення моделей маніпулювання
очікуваннями покупців та інвесторів завдяки ІТ-технологіям, в т.ч. з використанням
криптовалюти,    – всі ці чинники зумовлюють необхідність формування нової парадигми
побудови системи управління економікою і критеріїв вибору топ-менеджменту на всіх рівнях
управління.

Обмеженість ресурсів для розвитку вітчизняного виробництва, збурення в Україні
військового і характеру з непередбачуваними соціальними і політичними  наслідками після
шести  років неоголошеної війни з боку Росії, відсутність загальнонаціональної державної
політики формування конкурентоспроможної національної економіки, високий рівень її
відкритості (  відношення сумарного експорту та імпорту до ВВП є більшим від 100%),
повернення українських заробітчан в країну, де не створені нові робочі місця    – всі ці явища
спричиняють потребу у розробленні нових методів управління  соціально-економічним
розвитком, в центрі якого повинна бути людина з її потребами утвердження як
інтелектуальної особистості, орієнтованої не тільки на виживання, але й творче зростання,
що підніме продуктивність на різних рівнях економічної системи. Японія в свій час показала,
як можна компенсувати  недостатність природніх та інвестиційних ресурсів для
економічного розвитку шляхом  суспільно відповідального «розумного» менеджменту,
максимального використання творчого потенціалу кожного працівника, розроблення
превентивних заходів  та усунення причин розбалансування  економіки в різних сферах
життєдіяльності компаній, розбудови екосистем майбутнього ( приклад Hitachi – світового
лідера  у сфері залізничного транспорту).
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Розширення масштабу дії корпоративного сектору в Україні   у промисловості і в
сфері агробізнесу супроводжується загостренням конфлікту між співвласниками,
менеджерами і акціонерами, що   ставить нові виклики менеджменту щодо практичної
суспільної цінності  корпоративного  капіталу. Вагому роль у виборі самої системи цінностей
мають різні економічні агенти (реальні, а не номінальні власники акціонерного капіталу ), що
здійснюють реальний контроль бізнесу на внутрішньому і закордонних ринках,
використовуючи сучасні цифрові технології на споживчих і фондових ринках. Це   породжує
нові фінансово-економічні задачі  щодо оцінювання  управлінських та фондових опціонів,
наслідків управлінських рішень крупного корпоративного бізнесу стосовно  викупів і
поглинань (M&A).  Фінансовий  капітал є важливим ресурсом, який опосередкований
взаємодією корпорації з іншими економічними агентами, в т.ч. з державою. Важливо
зазначити, що  в глобалізованому світі корпоративні фінанси виконують не тільки вартісно -
утворюючу функцію, але й інформаційну: вони   породжують дуже важливі сигнали для
інвесторів для визначення вигідного моменту  виведення капіталу у вигляді дивідендів з
країни ( особливо при низьких ставках їх оподаткування), для міграції грошових потоків в
податкові «гавані»- офшорні зони,що, в свою чергу, породжує дефіцит інвестиційних
ресурсів для розвитку національної економіки.  За даними Світового банку за 25 років частка
населення в світі, що живе за межею бідності, скоротилася  на 26%  (лише  по 1% за рік! ),
близько 3,4 млрд людей, живуть менш ніж на 5,5 долара на день [1].

Сучасна геополітика перерозподілу ресурсів, контролю за ринками та стратегічно
важливими галузями (зокрема, через участь іноземних суб’єктів у спостережних радах
стратегічно важливих підприємств України – «НАК»Нафтогаз», Національний банк України,
АТ «Укрзалізниця», «Укравтодор» та ін.) – всі ці явища в принципі не орієнтовані на
вирішення якісно  нових фінансово-економічних і соціальних  задач щодо подолання
бідності і впровадження концепції сталого розвитку - створення передумов  покращення
якості життя для майбутніх поколінь. В Україні практично знищене виробництво, яке
визначало її профіль та імідж на закордонних ринках.

Через появу нових об’єктів,  суб’єктів і цифрових технологій управління, розроблення
і посилення завуальованих нових форм взаємодії промислового, фінансового та
інтелектуального капіталу та ускладнення моделей маніпулювання очікуваннями покупців та
інвесторів завдяки ІТ-технологіям практика поставила перед економічною теорією
необхідність  розширення горизонту науково-пошукових і прикладних соціологічних і
маркетингових досліджень на міждисциплінарному рівні: «економіка-соціологія-держава-
екологія-суспільство» [2].

Сучасна епоха ідейного, соціального, технологічного та управлінського хаосу з
невизначеними критеріями призначення на ключові посади в міністерствах і відомствах
ставить гострі вимоги щодо якості економічного зростання, що  унеможливило б створення
«штучного» іміджу підприємств і менеджерів, яке  є  гальмом для розвитку інтелектуального
капіталу і суспільства [3].

У науково-практичних дослідженнях  важливо вияснити: які індикатори необхідно
розробити для адекватної оцінки  якості економічного зростання, вкладу  інтелектуального
капіталу індивідууму та менеджменту в розвиток національної економіки;  яким чином
змінилося  співвідношення керованих і некерованих факторів в умовах посилення
взаємозалежностей політичного, фінансового і соціального капіталу;   яка роль політичного
капіталу (адміністративного ресурсу)  у вибірковій фінансовій підтримці окремих суб’єктів
господарювання і в розбалансуванні соціально-економічних процесів .
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Моргун В.Ф., Полтавський національний
педагогічний університет імені В. Г. Короленка

МЕТОДИКА  РАНЖУВАННЯ  МОТИВІВ  КОХАННЯ
ЯК  ЗАСІБ  УСВІДОМЛЕННЯ  ТА  КОРЕКЦІЇ  ЙОГО  ІЛЮЗІЙ

Актуальність проблеми. Не так давно Полтавщина поставила сумний рекорд
України зi зростання числа самогубств дітей шкільного віку в розрахунку на душу
населення. У дітей, які залишили прощальні записки, першою причиною суїциду послужило
«нещасне кохання».

Водночас, майже вci школи регіону не вибирають для своїх старшокласників
елективний спецкурс «Етика i психологія сімейного життя». Колись цей спецкурс був
обов’язковим, але тоді не вистачало шкільних психологів (доводилося викладати силами
вчителів),  саме тому його i  перевели у спецкурси «за вибором».  Зараз є кому читати,  бо
практичного психолога має майже кожна школа, але години розібрали інші й не поспішaють
повертати (!?).

Виникає дуже риторичне питання – скільки дітей повинно піти з життя через
«нещасне кохання», щоби необов’язковий спецкурс про кохання i шлюб став знову
обов’язковим спецкурсом для кожного старшокласника?

Оскільки «коханню всі віки покірні», то його наявність або відсутність суттєво
впливає і на взаємини дорослих, про що свідчить велика статистика розлучень, пошуки
«щастя» в одностатевих стосунках тощо.

Завданнями даного теоретико-методичного дослідження є:  1)  розробка методики
ранжування  мотивів  кохання та 2) застосування її для корекції можливих ілюзій кохання у
парах закоханих.

Виклад основного матеріалу. Великий внесок у психологію кохання зробили
В. Бадрак, Т. Говорун, В. Джонсон, С. Занюк, О. Кізь, О. Кікінеджі, Р. Колодні, І. Кон,
В. Кришталь, А. Маслоу, У. Мастерс, В. Мельник, В. Моргун, М. Томенко, Х. Фішер,
З. Фрейд, Е. Фромм, Г. Чепмен [1; 3; 4; 5] та ін. Аналіз їх праць, світової релігійної (Будда,
Крішна, Магомет, Христос) та художньої літератури (А. де Сент-Екзюпері, Е. Рязанов,
Ф. Стендаль, В. Шекспір та ін.) дозволив автору виявити структуру мотивів кохання [2; 5, с.
365], яка вклалася в магічне число сім (у алфавітному порядку):

– вірність, як у Ромео та Джульєтти (за В. Шекспіром) – «із милим Рай і в наметі»;
– «кристалізація», понадзрячість кохання, яке, неначе перенасичений хімічний

розчин, наділяє людину «діамантовими кристалами» позитивних рис, і виявляється як
нестримний потяг до коханої людини (за Ф. Стендалем, «Трактат про кохання»). Воно
свідчить про закоханість людини і часто переживається як манія переслідування (образ
коханої людини наче переслідує ту людину, яка кохає: хтось промайнув у натовпі – це він!,
почувся чийсь голос – це її!, сниться уві сні – саме він чи вона!). Але палка закоханість
(«медовий місяць»,  аж,  до рівня афекту!)  доволі швидко вщухає,  бо якщо не вщухає,  то це
загрожує здоров’ю і навіть життю закоханих. (У студентські роки автору потрапила брошура
з короткими японськими новелами про вседозволене кохання закоханих без перешкод і
самообмежень; усі новели закінчувалися… смертю закоханих від… кохання (!?). Саме тому в
цей період бажано не поспішати приймати необдумані доленосні рішення (реєструвати
шлюб /  розлучатися,  зачинати дитину /  робити аборт тощо).  Бо орієнтація тільки на
закоханість-кристалізацію, яка не підкріплена і не перевірена іншими мотивами кохання,
може породити найнебезпечнішу ілюзію кохання (коли «частку-закоханість» людина
помилково приймає за «ціле-кохання» (!?). У грецькій міфології таке кохання називали ерос

https://is.lpnu.ua/ScienceLP/Research/ArticlesEdit.aspx?id=65205
https://is.lpnu.ua/ScienceLP/Research/ArticlesEdit.aspx?id=65205
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– захоплююча, палка закоханість, яка з часом може переходити у кохання людус – кохання-
спорт, регулярне задоволення сексуального потягу.

– «перевтілення» (за Крішною /  Буддою)  у протилежну стать –  уявне бажання бути
такою людиною, як кохана (сумісність характерів). Уявіть, шановний читачу, що Ви
перевтілилися у протилежну стать: Ви почуваєтеся в образі коханої людини комфортно чи
таке перевтілення для Вас важко навіть уявити?;

– продовження роду з коханою людиною (за Христом): бажання мати і виховувати
дитину саме з цією людиною; приклад із життя: прекрасна, молода пара розлучилася через
рік шлюбу;  причина полягала в тому,  що чоловік хотів трьох дітей і без великих перерв,  а
дружина – одну дитину років через 10, коли «зробить кар’єру» (!?). Усе було б непогано,
якби цей «дитячий»  мотив кохання вони б усвідомили і обговорили до шлюбу,  але,  за
відсутності, на жаль, обов’язкової психологічної консультації перед шлюбом, те, що у шлюбі
можуть бути діти, їм  у голову не прийшло, і ніхто не підказав;

– самовідречення від коханої людини,  якщо вона розлюбила,  без ревнощів і помсти
(за Христом) – біблійна притча про мудрого Соломона, що запропонував розчленувати дитя
навпіл між двома жінками, але віддав тій, яка відмовилася від своєї половини, бо саме вона
не поставилася до любимої істоти як до «приватної власності» адже була справжньою
матір’ю.  Ревнощі в різних культурах сприймаються по різному.  Якщо італієць на дасть
ляпаса коханій у припадку ревнощів, то вона може навіть образитися, адже – не ревнує,
значить – не кохає.  У нашій культурі ревнощі засуджуються як приниження гідності коханої
людини підозрою,  недовірою.  Не так давно,  коли в Союзі сексу не було,  а ревнощі були,
дружина могла надіслати до парткому, до профкому листа про «гулящого» чоловіка з
вироком: «нехай ця падлюка негайно повернеться». Але виникають питання: якщо падлюка,
то навіщо повертати?; якщо повертати,  то чи падлюка?  Про фізичну агресію ревнивців (до
«псування зачіски», «легких тілесних ушкоджень» тощо) нагадувати не будемо. Цікавий
сценарій повернення чоловіка у родину описує у «Листах до незнайомки» Андре Моруа. Він
радить не «закочувати сцен ревнощів», а, по-перше,… познайомитися з суперницею з
метою… запозичення нового досвіду. По-друге, зблизитися з нею настільки близько, що
почати запрошувати на всі сімейні свята. І робити це до того чудового вечора, коли чоловік,
на пропозицію дружини запросити мадам N  на чергове свято,  скаже:  «Навіщо ти знову
запрошуеш мадам N, невже вона тобі досі не набридла?». Психологічний аналіз французьких
ревнощів полягає в тому, що французька дружина перемагає, завдяки своєму розвитку, а
перетворивши стосунки чоловіка з суперницею на звичку, завдяки саме… звичці, бо звичка
до дружини – сильніша;

– спільне у світоглядах – дивитися не стільки один на одного, скільки в один бік (за
А. де Сент-Екзюпері). У грецькій міфології це кохання філія – духовна близькість двох
людей, платонічне кохання;

– терпимість, взаємна підтримка і допомога протягом життя і в скруті, і в радості (за
Е. Рязановим). У грецькій міфології це сторге – кохання-ніжність, дружба.

Древні греки запропонували і три сполучення основних видів кохання. Поєднання
еросу і людусу породжує манію – «безумство від богів», шалені ревнощі.

Ерос і сторге породжують агапе – безкорисливе кохання до самопожертви,
самовідречення.

Людус і сторге породжують прагму – кохання за розрахунком, на тверезу голову («він
надійний», «вона мене кохає», «стерпиться-злюбиться» тощо).

У контексті багатовимірної теорії особистості автора [4,  с.  45] кохання визначається
як полімотивоване, орієнтоване на ввесь життєвий шлях вище позитивне почуття людини до
людини, яке виявляється у взаємоприйнятті, продовженні роду, взаємодопомозі в пізнанні та
перетворенні довкілля, інших людей та власної індивідуальності [4, с. 524].

Поповнити психодіагностичний арсенал фахівців та розібратися юнакам і дорослим у
своїх почуттях i почуттях коханої / коханого допоможе авторська методика ранжування
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мотивів кохання (див. також більше диференційовану авторську методику: багатовимірний
опитувальник мотивації кохання [2; 3; 5]).

Інструкція: 1)  прочитайте сім мотивів кохання у списку (див. вище); 2) виберіть
найзначущий для Вас мотив у колонці 2 (див. нижче табл. 1) запишіть його проти рангу 1; із
списку, що лишився, знову виберіть найважливіший мотив і запишіть його у колонці 2 проти
рангу 2; повторіть свої вибори, доки не проранжуєте всі 7 мотивів у колонці 2; 3) уявіть
собі, як проранжує мотиви кохання Ваш партнер, і проставте їх згідно з рангами (1-7) в
колонку 3; 4) якщо з бланку партнера перенесіть дані про нього і його думку про Вас у
колонки 4 і 5, то отримаємо зведену таблицю результатів пари закоханих (див. нижче
табл. 1).

Обробка і аналіз результатів. Візьмемо сім фломастерів і з’єднаймо всі однакові
мотиви у чотирьох стовпчиках між собою (горизонтальні лінії свідчать про гармонію,  дуже
похилені/підняті криві свідчать про ілюзії кохання стосовно партнера).

Як видно зі зведеної табл.  1  два мотиви кохання мають тотожні ранги у всіх
стовпчиках: 1 місце – «кристалізація» і 4 – «самовідречення», що свідчить про взаємне
обожнювання закоханих і помірне переживання ревнощів.

Порівняння стовпчиків 3 і 4 та 5 і 2 вказує, що партнер краще знає кохану (4
співпадіння його думки та її мотивів), ніж вона його (тільки 2 співпадіння).

Порівняння стовпчиків реальних мотивів (2  і 4)  свідчить про гармонію за такими
мотивами кохання, як «кристалізація» (1/1), «самовідречення» (4/4), «терпимість» (7/5).

Можливі «тертя» між партнерами на грунті мотивів «спільне у світоглядах» (5/2),
«перевтілення» (6/3).

І великі непорозуміння загрожують щодо мотивів «вірності» (2/6) та «продовження
роду» (3/7), які виявили найбільші розбіжності (ілюзії) у рангових розподілах мотивів
закоханих. Адже для коханої вказані мотиви кохання є провідними, а для партнера – значно
менше суттєвими.

Таблиця 1.
Зведена таблиця чотирьох незалежних рангових ієрархій мотивів кохання

двох протоколів закоханих (за себе і за партнера)
Ваші

ранги мотивів кохання
Ранги мотивів кохання партнера (із

його бланку)
Рангові місця:
від найбільш
значущого (1)

мотиву до менш
значущого (7)

за значущістю
для Вас

за значущістю
для партнера

(на Вашу думку)

за значущістю
для партнера

за значущістю
для Вас

(на думку партн.)
1 2 3 4 5

1 місце «кристалізація» «кристалізація» «кристалізація» «кристалізація»
2 місце вірність вірність спільне у світогл. Терпимість
3 місце продовжен. роду продовжен. роду «перевтілення» Вірність
4 місце самовідречення самовідречення самовідречення самовідречення
5 місце спільне у світогл. терпимість терпимість сапільне у світогл.
6 місце «перевтілення» спільне у світогл. вірність «перевтілення»
7 місце терпимість «перевтілення» продовжен.роду продовжен.роду

Корекція можливих ілюзій кохання у парах закоханих. Після медового місяця пару,
що аналізується для прикладу, чекають принаймні дві дискусії:  1) по-перше, коли мати
дітей?,  скільки мати дітей?,  хто буде доглядати за дітьми?;  2)  по-друге,  я хоч і не дуже
ревнива (відпущу тебе без терору і скандалів), але це не привід для зрад?

Коли провадити ці дискусії: до шлюбу чи після – вирішувати закоханим, але вдвох (чи
за допомогою психологів) – краще це зробити до шлюбу. Порівняльний аналіз чотирьох
протоколiв дозволить з’ясувати – чи сходиться пара характерами (і не тільки), чи –
розходиться? Обговоріть із партнером і психологом отримані результати, зокрема, про те, що
робити з ілюзіями: заплющити очі та перебувати в них чи щось вирішувати для корекції цих
ілюзій: наприклад, піти на системну сімейну терапію, позитивну терапію, арт-терапію (див.
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нижче також поетичне «кодування»  розглянутих мотивів кохання у вірші автора «Чому
кохають люди?»).

Автор мав цікавий досвід, в якому дана методика застосована як структурована драма
терапія – рольова гра в парі з уявним перевтіленням у свого партнера (Полтава: Арт-
практика, 2019).

Висновки:
1) представлена методика ранжування  мотивів  кохання  розширює арсенал засобів

психодіагностики у цій сфері;   застосування її результатів для корекції можливих ілюзій
кохання у парах закоханих здатне покращити самосвідомість, обізнаність у мотиваційних
перевагах партнера і узгодити мотиваційні комплекси закоханих.

2) якщо подолання ілюзії закоханості-кристалізації пов’язане з невеликим
відтермінуванням часу для прийняття важливих спільних рішень, то подолання ілюзій,
пов’язаних із неадекватним сприйняттям мотивів коханої людини та їх неспівпадінням із
мотивами партнера, може зайняти набагато більше часу для взаємопорозуміння і
потребувати допомоги сімейного психолога чи психотерапевта.

Перспективою подальших досліджень є, зокрема, нормування методики ранжування
мотивів кохання в національному, віковому, гендерному, регіональному аспектах.

ЧОМУ  КОХАЮТЬ  ЛЮДИ?
Хоч би вушам глухим, до німої гори – говори!

Іван Франко. З передсмертного вірша, присвяченого студентці

Чому кохають люди? Бо – дурні.
Були б розумні, не були б «шальні».
Чому кохають люди у весну?
Тоді гормони позбавляють сну.
Чому кохають люди? Бо – нещасні.
Хай ревнощів їх оминають хащі.
Чому кохають люди? Бо – слабкі.
В коханні ж – нездоланні, навпаки!
Чому кохають люди в самоті?
Щоб в дітях смерть навік перемогти!
Чому кохають люди? З божевілля.
Палких обіймів їм потрібне зілля.
Чому кохають люди? Суть одна:
кохання – це вулкан, який без дна…

Володимир Моргун
Полтава, 21.07.2009 р.
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Неурова А.Б., Романишин А.М.,Національна
академія сухопутних військ імені гетьмана П.
Сагайдачного

СПІВПРАЦЯ З ПРЕДСТАВНИКАМИ ЦЕРКОВ, ЯК ВАЖЛИВИЙ ФАКТОР
ДУХОВНОЇ ПІДТРИМКИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЗС УКРАЇНИ

"Спільнота без релігії–це корабель без керма. Без релігії немає ладу. Тільки релігія дає
сильну і тривалу підтримку державі. Дайте мені одного доброго священика і тоді мені не
потрібно сотні поліцаїв", – так високо оцінював роль Церкви і священиків у житті держави
відомий французький імператор Наполеон Бонапарт [1].

Початки військових священиків датуються четвертим століттям – часом, коли
християнство стало спочатку дозволеною, а тоді і державною релігією у Римській імперії.
Святий Римо-католицької Церкви Мартин Туровський, воїн того часу, зустрів однієї зимової
ночі тремтячого жебрака. Не маючи грошей, він скинув із себе плащ-накидку, розрубав
навпіл мечем і віддав одну половину жебракові. Тієї ж ночі він побачив сон – Ісус Христос
був обгорнутий половинкою плаща, що дісталася жебракові. Згодом Мартин став
християнином і все своє життя присвятив Церкві. Плащ святого Мартина (капелу) носили у
бій біля короля,  як хоругву,  що означало присутність Бога.  Але,  коли цей плащ став
реліквією Церкви, з ним, як охоронець завжди ходив священик. Цей охоронець плаща
святого Мартина обслуговував також релігійні потреби короля і через це отримав титул
„капелан", а місце, де зберігався в поході цей плащ, стало називатися „каплицею" –місцем
богослужіння [2].

Можна говорити, що для сучасної України є характерним: існування виразних
відмінностей між регіонами у щільності релігійних громад; зосередження центру церковно-
релігійного життя у Західному та Центральному регіонах (70% усієї мережі релігійних
громад країни); перевага православних релігійних осередків у загальній релігійній мережі
країни; перехід ряду православних громад, особливо після агресії Росії проти України, з
УПЦМП до УПЦКП,  мотивуючи тим,  що у важкі для країни часи вони мають бути разом з
українською церквою, сприяти утворенню єдиної помісної церкви; випереджаюче, порівняно
із православ’ям, зростання кількості протестантських і харизматичних релігійних
організацій; регіональний характер поширеності основних конфесій. Характерним для
релігійної ситуації сьогодні є завершення руху щодо утворення автокефальної помісної
православної церкви в Україні, тобто незалежної від Російської Православної Церкви (РПЦ).
Власна церква у державі– атрибут незалежності як держави, так і церкви.

Синод Вселенського патріархату 11 жовтня 2018р. відкрив шлях до створення
помісної української церкви і підтвердив прагнення надати українській церкві автокефалію,
скасувавши тимчасове перепідпорядкування київської митрополії Москві та визнав
канонічний статус ієрархів УПЦКП та УАПЦ.

На засіданні синоду Вселенського патріархату у Стамбулі 27-29 листопада 2018 р.
було прийнято рішення про створення автокефальної церкви,  а текст Томосу затверджено.
Як би не намагалися російські пропагандисти очорнити процес утворення у нашій державі
своєї помісної церкви,  але створення Автокефальної Помісної Церкви в Україні на той
момент підтримувала більшість – 52,8% громадян, не підтримували лише 19,1%. Інші не
визначилися або не цікавляться цим процесом. Об’єднавчий собор українських православних
церков відбувся 15 грудня 2018 р. в соборі Святої Софії в Києві, результатом якого стало
створення єдиної православної церкви в Україні та обрання її предстоятеля– митрополита
Переяславського і Білоцерківського Епіфанія (Думенко).

6 січня 2019 патріарх Варфоломій І вручив Томос про автокефалію Православної
Церкви України митрополиту Київському і всієї України Епіфанію.

Особливістю сучасної релігійної ситуації в Україні є процеси поширення впливу
релігії в багатьох сферах суспільства, зокрема у Збройних Силах. Для України в сучасних

https://uk.wikipedia.org/wiki/6_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/2019
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%B9_I
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BF%D1%96%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B9_(%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82_%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
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умовах актуальним є пошук власних шляхів та механізмів взаємодії держави і церкви у
встановленні духовної опіки над військовослужбовцями. Співпраця українського війська та
релігійних організацій удосконалюється як у кількісному, так і якісному вимірах та виступає
важливим фактором духовної підтримки військовослужбовців Збройних Сил України.

Основні завдання, порядок діяльності структурних підрозділів (посадових осіб)
Міністерства оборони України, Збройних Сил України з питань організації діяльності
служби військового духовенства (капеланської служби) та права і обов’язки військових
священиків (капеланів) визначаються Положенням про службу військового духовенства
(капеланську службу) у Збройних Силах України, затвердженим Наказ Міністерства оборони
України від 14 грудня 2016 року № 685.

Військові священики (капелани) – фізичні особи, які мають духовну освіту, є
священнослужителями зареєстрованої в Україні релігійної організації, пройшли відбір та
прийняті на роботу на посади працівників у військових частинах, військових навчальних
закладах, установах та організаціях Збройних Сил України для задоволення релігійних
потреб особового складу[3].

Військовий священик (капелан) – громадянин України, який відповідає таким
вимогам [3]:

- є священнослужителем релігійної організації України;
- рекомендований керівником чи уповноваженим цієї релігійної організації для

здійснення служіння серед особового складу Збройних Сил України;
- має духовну освіту;
- має не менше ніж три роки досвіду діяльності священнослужителем;
- володіє державною мовою.
Структурні підрозділи (посадові особи) з питань служби військового духовенства

(капеланства) (далі – СВД(К)) та військові священики (капелани) становлять капеланську
службу.

Діяльність структурних підрозділів (посадових осіб)  з питань СВД(К)  щодо
задоволення релігійних потреб здійснюється на основі таких принципів [4]:

- забезпечення конституційного права громадян на свободу світогляду і
віросповідання;

- добровільність участі військовослужбовців у богослужіннях, релігійних обрядах та
інших заходах;

- рівність представників всіх віросповідань, які проходять службу у Збройних Силах
України, щодо задоволення їх релігійних потреб;

- невтручання військового командування у діяльність релігійних організацій;
- невтручання релігійних організацій у діяльність військового командування;
- повага, толерантне ставлення до віруючих та військових священиків (капеланів) усіх

релігійних організацій;
- використання будівель та приміщень, які збудовані, відновлені чи пристосовані для

здійснення культових потреб на території військових частин, установ та організацій, на
основі рівності представників всіх релігійних організацій.

Військові священики (капелани) виконують свої обов’язки в інтересах задоволення
релігійних потреб особового складу Збройних Сил України.

Основними напрямами діяльності військового священика (капелана) є [3]:
- задоволення релігійних потреб військовослужбовців та членів їх сімей;
- релігійно-освітня робота;
- душпастирська опіка військовослужбовців та членів їх сімей;
- соціально-доброчинна діяльність.
Основними завданнями військового священика (капелана) є [3]:
- організація та проведення молитов, богослужінь, благословень, урочистих і

поминальних заходів та інших релігійних обрядів і культів, пов’язаних із задоволенням
релігійних потреб військовослужбовців;
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- виховання військовослужбовців на основі морального і духовного потенціалу
релігійної та культурної спадщини українського народу;

- допомога військовослужбовцям у розвитку їх особистісних та колективних
моральних якостей на основі братерства, мужності, хоробрості, відповідальності,
поміркованості, стійкості, жертовності, дисциплінованості, розсудливості;

- ознайомлення військовослужбовців з основами релігійного вчення;
- виховання у військовослужбовців толерантного ставлення до людей з іншим

світоглядом та релігійними переконаннями;
- ознайомлення особового складу з історією національного, культурного та

релігійного становлення української державності;
- налагодження партнерських відносин з представниками релігійних організацій, які

діють у місцях дислокації військових частин;
- участь у реабілітації особового складу, який потребує психологічної допомоги;
- всебічна душпастирська опіка та турботливе ставлення до військовослужбовців та

членів їх сімей.
Командири (начальники) військових частин (установ, закладів, організацій) повинні

[4]:
- створювати умови, що сприятимуть задоволенню релігійних потреб

військовослужбовців та членів їх сімей;
- забезпечувати виконання та додержання вимог законодавства України про свободу

совісті, світогляду та віросповідання;
- знати стан справ щодо конфесійної належності та релігійних потреб

військовослужбовців та членів їх сімей;
- організовувати збереження, функціонування і використання за призначенням

духовних центрів;
- забезпечувати рівні можливості представникам всіх релігійних організацій у

використанні духовних центрів;
- організовувати взаємодію із релігійними організаціями, зареєстрованими згідно із

законодавством України, з питань задоволення релігійних потреб військовослужбовців та
членів їх сімей;

- здійснювати контроль за обов’язковим додержанням вимог Положення про духовні
центри Збройних Сил України.

Отже, змінюється життя, змінюються умови військової служби, але ніколи в людини
не зникає потреба жити високими духовними цінностями,  ставити їх в центр свого життя.
Тому і в наш час військовослужбовці потребують реальної духовної опіки священика, через
особливість своєї служби, потребують її більше за будь-який інший соціальний стан. Церква
готова забезпечити духовною опікою військо. Потрібно і держав законодавчо регулювати
питання священиків у військах, щоб спілкування духовенства із військовими мало постійний
характер. Бо наявність священика у війську – це гарантія духовно-патріотичного виховання і
офіцерів, і солдатів, це посилення духовності, відповідальності за здійснювану справу.

Тісна взаємодія командування та представників релігійних конфесій може відіграти
позитивну роль у відродженні кращих духовних та історичних традицій, зміцненні
морального духу військовослужбовців. Ця проблема повинна вирішуватися, але
вирішуватися делікатно, з урахуванням позиції керівництва Збройних Сил України та
священнослужителів, і спиратись на чинну законодавчу базу.

________________
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Огірко О.В., Андрушко В.Т., Львівський
національний університет ветеринарної медицини
та біотехнологій імені Степана Ґжицького

РОЛЬ СІМ’Ї У ФОРМУВАННІ ДУХОВНОСТІ СУСПІЛЬСТВА

Сім’я – це добро існування разом. Сьогоднішня сім’я переживає велику руїну, яка
розбиває життя багатьох людей та суспільства взагалі. Нинішня глибока криза сім’ї є однією
з найбільш вагомих проблем, яка демонструє нам цілу панораму суспільних хвороб в
Україні, набравши в останньому десятиріччі характеру національного лиха. Тому на новому
етапі розвитку суспільства, коли відбувається певна переоцінка цінностей, зростає
зацікавлення до проблеми створення та розвитку сім’ї. Серед великої кількості доріг, якими
йде людина упродовж свого життя, сім’я – це спільна для всіх дорога, та водночас, окрема,
унікальна і неповторна, так, як і кожна людина.

Сучасна сім’я є найважливішим соціальним середовищем формування духовності
особистості та основним інститутом психологічної підтримки і виховання, що відповідає за
відтворення не тільки населення, але й нормального способу життя, напрямку думок та
відносин між людьми. Ось, чому суспільство повинно бути зацікавлене у міцній, духовно і
морально здоровій сім’ї, бо родина – найбільший скарб нашого народу. Сім’я – це єдине
наше поле, де треба сіяти рясно, бо в іншому випадку нічого не зійде.

Сьогодні через неготовність та легковажність, з якою молоді люди підходять до її
створення,  виконання своїх обов’язків руйнується  60 %, а у південних та східних областях
України і 95 % сімей.

Зауважмо, що на початку XX століття в Україні одне розлучення припадало на 2000
сімей. Ще 10 років тому розлучень було в 1,5 раза менше. Україна серед лідерів за кількістю
розлучень серед європейських країн. Від 52 % до 62 % розлучень в Україні припадає на
молоді сім’ї. Кількість же розлучень в Україні протягом перших 10-ти років шлюбу на рівні
90 %. Найпоширеніша причина руйнування сім’ї (43 із 100 випадків) – це подружня зрада. 65
%  зрад закінчуються розлученням.  80  %  дітей,  які виросли в сім’ях,  де батьки зраджували
один одного теж будуть зраджувати, а це нові розбиті сім’ї. 150 тис. дітей після розлучення
батьків – залишилися поза шлюбом.

Понад 80  тис.  сімей в Україні перебуває на обліку в поліції як неблагонадійні,
неблагополучні.  З них понад 19 тис.  притягнуті до відповідальності.  2 млн.  сімей в Україні
не повні. В Україні щороку понад 18 тис. дітей за різних обставин залишаються поза опікою
сім’ї. Офіційно – соціально незахищених дітей в Україні понад 250 тис., а неофіційно – у
двічі більше.

70  %  жінок в Україні зазнають побоїв в сім’ї.  4  млн.  українок щодня терплять
насильство в сім’ї. Щороку в Україні 100 тис. побоїв жінок в сім’ях, а лише кожна четверта
звертається в поліцію.  За даними Київського інституту гендерних досліджень,  щороку в
Україні під час сімейних “розборок” гине до 12 тис. жінок, і суспільство не хвилюється цим.
Така поведінка є ганебною. Чи не шокують нас ці цифри?

35 % неповнолітніх дітей в Україні щороку зазнають сімейного насильства. Згодом ці
діти у 6 разів частіше намагаються покінчити життя самогубством, ніж їхні ровесники –
підлітки з благополучних сімей.  50  %  з них схильні до зловживань наркотиками та
алкоголем.

Значна кількість зґвалтувань відбувається в сім’ї, більше третини усіх навмисних
вбивств і злочинів скоюються у сім’ях. В Україні щороку через жебракування понад 10 тис.
дітей потрапляють в поліцію. 50 тис. українських дітей живуть у кризових сім’ях – батьки
алкоголіки, наркомани.
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В Україні понад 35 тис.  дітей на обліку в поліції.  130 тис.  дітей в Україні живуть на
вулиці, не хочуть іти з підвалів. Половина з них приймає наркотики, веде раннє статеве
життя. Що 40 секунд в Україні дитина приймає рішення піти з життя.

За роки незалежності України було вчинено 40 млн. абортів. Цей показник перевищує
кількість українців,  які загинули у Другій світовій війні та під час Голодомору.  Аборт
забирає життя кожної десятої жінки, що померла під час вагітності. За статистикою в Україні
в тричі більше підліткової вагітності, ніж у будь-якій іншій європейській країні. Щороку в
Україні дівчата віком від 15 до 18 років роблять понад 3 тис. абортів і більше 200 абортів –
ті, кому не виповнилося 14 років. Це лише офіційна статистика, а реальність ще страшніша. З
цими цифрами пов’язаний і той сумний факт, що кожна п’ята подружня пара безплідна, бо
причиною безпліддя у 60% випадків є ускладнення після аборту.

Тому так важливо пояснювати, що життя людини – це велика цінність, а його
знищення – це злочин проти людяності. Народження ж нового життя – це втілення
подружньої любові, це те, що робить подружжя сім’єю.

Однією загальносуспільною проблемою та прикладом життя згідно з подвійними
моральними стандартами, яка зароджується в сім’ї, однак має надзвичайно важливе значення
державного масштабу, – це швидко прогресуючий розвиток так званої абортивної
ментальності серед населення. В Україні в середньому половина вагітностей закінчується
абортами – вбивством ненароджених дітей в лоні матері.

Існує багато причин, якими можна пояснити виникнення згаданих проблем, але
найголовнішою з них,  на нашу думку,  є світоглядна криза та криза духовності,  і –  як її
наслідок – зміна пріоритетів людського життя.

Протягом всієї історії українському народові були притаманні родинні цінності, а
створення сім’ї, народження і достойне виховання дітей визнавалися одними з
найважливіших обов’язків людини. Тепер на противагу цим цінностям прийшли інші –
матеріальний добробут і свобода самореалізації. Якщо раніше у суспільний свідомості права
людини нерозривно сполучалися з її обов’язками, то тепер ми бачимо, що для багатьох цей
зв’язок втратився, а набуття тих чи інших прав стало не засобом, а метою існування
особистості.

Ми не виступаємо ані проти свободи самореалізації, бо Сам Господь створив людину
за Своїм образом та подобою, ані проти матеріального добробуту, набуття якого повинно
усвідомлюватися як Боже благословення.  Разом з тим,  кожен з нас повинен пам’ятати,  що
духовні, а не матеріальні цінності, повинні становити основу світогляду людини, що людина
покликана до існування не заради скороминучих благ теперішнього життя, а заради
блаженного вічного життя з Богом.

Ніхто не повинен забувати про те, що свобода людини нерозривно пов’язана з
відповідальністю, а її права не можуть бути відділені від обов’язків. Живучи разом з іншими,
людина не може ігнорувати суспільних потреб і заради егоїстичних та індивідуалістичних
забаганок не повинна відкидати спільні обов’язки.  Саме тому захист права на життя
ненародженої дитини, відродження сімейних цінностей, і як – наслідок – вихід з
демографічної кризи є загальною справою, посильну участь в якій мають брати всі члени
суспільства.

Загальновизнаним є право людини на життя. Воно закріплене і Божими заповідями, і
міжнародним правом, і Конституцією України. Але християнські Церкви України вкотре
наголошують на тому, що право на життя повинно розповсюджуватися на кожну людину, а
не тільки на ту, яка вже народилися. Церква визнає, що життя кожної людської особи
починається з моменту зачаття, а тому штучне переривання вагітності – аборт – є нічим
іншим, як вбивством беззахисної маленької людини. Плід в утробі матері є одним з органів її
тіла,  а є живою людською істотою,  яка так само,  як і інші люди,  має право на захист свого
життя з боку суспільства і закону. У момент народження змінюється стан, а не сутність
дитини, а тому важко зрозуміти, чому суспільство і закон засуджують жінок, які вбивають
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новонароджених немовлят в той час, як вбивство ненароджених дітей вважається і законним,
і суспільно виправданим.

Також викликає особливе обурення той факт, що в Україні не тільки існує суспільно
прийнятне дітовбивство, але й узаконено використання так званих “людських зародків” – тіл
вбитих шляхом аборту немовлят.  Тільки зневагою до гідності людини можна пояснити той
факт, що вбита дитина певними представниками медичного бізнесу розглядається як
сировина для медичних та косметичних препаратів.  Це створює навколо акту аборту
атмосферу схвалення та дозволеності, яка ризикує перерости у справжній виробничий
інтерес.

Вважаємо, що проблема вбивства ненароджених дітей нерозривно пов’язана з кризою
сім’ї, бо найчастіше мотивом аборту є бажання не створювати собі соціальних проблем.

Досвід  багатьох країн світу переконливо свідчить, що запорукою процвітання будь-
якої нації є її здорова духовна сфера.  Адже саме висока духовність,  домінуюча роль у якій
належить релігії,  формує людину.  Позбавлення народу його духовності,  відхід від релігії,
знищення, плюндрування та зневаження релігійних святинь і обрядів поширює зневіру,
бездуховність, аморальність, зростання злочинності, підлості та підступності, ненависті. Без
релігії люди відчужуються, стають ворогами, руйнуються сім’ї.

Релігія –  це найважливіше добро в житті людини.  Завдяки їй пізнаємо мету нашого
життя,  в тому числі і сімейного та дорогу,  яка веде до цієї мети.  Релігія дає нашій волі
надлюдську силу для здійснення добрих справ і подолання злих пожадань, дає людині
справжнє духовне задоволення.

В усі часи релігія виступала важливим чинником національного об’єднання та
державотворення, піднесення національної самосвідомості, чинила опір спробам нищення і
поневолення народу і сім’ї. Вона – чинник нашої національної історії та духовної
самобутності.

Через брак елементарних релігійних знань, наше уявлення про релігію  поверхове.
Тривалий час вища школа, особливо в радянські часи, виховувала ненависть і неприязнь до
релігії,  заперечувала її суть та значення в житті людини та суспільства.  А,  між іншим,
сьогодні неможливо прогнозувати основні соціальні процеси, в тому числі сімейні, без
врахування релігійного чинника, про що свідчить історичний досвід України. Ось чому
глибоке засвоєння знань про релігію, найважливіші проблеми її загальної історії –
об’єктивна необхідність духовного відродження України, сім’ї, розбудови держави, яка
сьогодні пожинає гіркі плоди давніх засадничих помилок.

Суспільно-політичний і культурний прогрес Європи немислимий поза релігійним
первнем, який в останні два тисячоліття репрезентує християнство. Кожна європейська нація
у своєму розвитку зазнавала впливу християнського духа. Україна не виняток.

Натомість розчаровує і тривожить духовне реноме певної частини вихователів нашої
молоді, їх необізнаність з суттю і значенням релігії, духовний блуд. Видно, як болісно
відбувається процес духовного оновлення України: як багато ще людей із атеїстичною
психологією. Коли, де, на яких дорогах вони розгубили небесні перли? Чимало українців,
освітян, науковців, також віддалилися від власного духовного джерела. Передусім також
треба зауважити, що нині ми переживаємо болючий процес дехристиянізації. Для багатьох
Бог перестав існувати, а водночас зникла належна пошана до життя і безумовної його
гідності.  Утративши основу якою є Бог,  важко,  ґрунтуючись на власну систему вартостей,
визначити, що є добром, а що – злом.

Слід підкреслити,  що християнська релігія не відкидає нічого з того,  що в інших
релігіях є правдиве і святе. Зі щирою пошаною зважає на ті способи життя, заповіді, науки,
які хоч в багатьох речах є відмінні від її визнань і вчення, однак виявляє певний промінь тієї
Правди, що просвітлює всіх людей.

Ми глибоко переконані,  що в разі деградації сім’ї як соціального інституту,
обов’язково відбудеться і занепад суспільства, яке втратить свою самобутність та
ідентичність.
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Насамперед необхідно усвідомити, що ані держава, ані політичні або громадські
об’єднання, ані інші соціальні інститути навіть за наявності великого бажання не зможуть
самотужки подолати проблеми знецінення життя людини. Це під силу тільки всім нам разом.
Тому державні і громадські організації України, будучи невід’ємною частиною суспільства,
не зважаючи на існуючі між ними розбіжності, повинні спільно працювати в питаннях
захисту життя людини і відродження сім’ї.

Метою подружжя є розвиток і плекання подругів у найдосконаліший спосіб участі в
Бозі, який є любов’ю, і продовженням життя. Подружжя не є встановлене тільки для
народження потомства, сама природа нерозривного зв’язку між двома особами і добро
потомства вимагають, щоби взаємна любов подругів відповідно виражалася, щоби
розвивалася і дозрівала. Очевидно, мається на увазі любов духовна, яка є фундаментом
подружнього зв’язку і через яку подружжя великодушно ділить між собою усе, без
несправедливих винятків чи егоїстичних міркувань. Тому що любов є “довготерпелива,
лагідна, вона не заздрить, любов не чваниться, не надимається, не бешкетує, не шукає свого,
не поривається до гніву,  не задумує зла,  не тішиться,  коли хтось чинить кривду,  радіє
правдою, все зносить, в усе вірить, усього надіється, все перетерпить” (пор. 1 Кор.13,4-7).
Отже, любов є жертвенна і некористолюбна. А людина, яка зловживає алкоголем, не є
здатною до духовної любові. Надмірне вживання алкоголю одним із подругів призводить до
порушення любові, до великих терпінь, моральних і фізичних, скривджень і побоїв членів
родини.

У світлі віри зло алкоголізму представляється ще жахливіше.  Алкоголік паралізує в
собі дію духовності, перестає діяти як істота релігійно-моральна, отже, позбавляє себе
людських рис і образу Божого.  Святий Павло у своїх посланнях стверджує:  “П’яниці ...
Царства Божого не успадкують” (І Кор. 6,10).

За даними соціологічних опитувань узалежними від алкоголю в Україні є понад 690
тис. осіб, з них 85% – особи від 25 до 55 років.

Сучасні медики стверджують, що наслідки, викликані алкоголізмом батьків, є
наступними: загальне зниження плідності, збільшення числа дітей, народжених із
психічними і фізичними вадами, зростання кількості мертвонароджених плодів, збільшення
смертності і травматизму новонароджених у період раннього дитинства. Діти, батьки яких
вживають алкоголь і які були свідками п’яних батьків, зазвичай п’ють більше, ніж інші.
Отож, зловживання алкоголем є величезним злом та небезпекою для сім’ї, яка у більшості
випадків розпадається саме з цієї причини.

Однією з найгостріших соціальних проблем нашого суспільства є проблема сімейного
насильства, оскільки майже 40% насильницьких злочинів скоєно в сім’ях. Щороку в Україні,
наприклад, реєструється 54 тисяч насильств у сім’ї. А у свідомості народу України сім’я
завжди була оберегом від зовнішнього зла і негараздів. Це місце, де кожен з нас має
почувати себе захищеним. Але чи так усе насправді? Часто сім’я стає осередком
жорстокості. Ще донедавна на обговорення цих проблем сім’ї було накладено табу, і не
тільки в Україні, але й в цілому світі, бо це проблема глобальна. Сьогодення показує нам
страшні факти, які далеко не відповідають ідилічним уявленням про сім’ю.

Християнська Церква розглядає сім’ю як надприродний і первинний інститут
суспільства, який базується на добровільно укладеному благословенному Богом союзі
чоловіка та жінки. Сім’я відіграє виняткову роль у справі виховання людини, формування її
духовності та становлення здорового і повноцінного суспільства.

Сім’я – це перша Церква. З сімей повстають наступні Церкви: парафія, єпархія,
національна Церква і вселенська Церква. Cім’я – це святилище і колиска життя.

Ми глибоко переконані,  що в разі деградації сім’ї як соціального інституту,
обов’язково відбудеться і занепад суспільства, яке втратить свою самобутність та
ідентичність.

Ось чому, роль сім’ї у формуванні духовності суспільства є особливо актуальною і
вкрай необхідною  для формування здорової сім’ї та відповідального батьківства.
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ВЕСІЛЬНІ ОБРЯДОДІЇ, АТРИБУТИ І СИМВОЛИ
ЛЕМКІВ ЗБАРАЖЧИНИ

Актуальність проблеми. Українська обрядовість упродовж багатовікової історії
цивілізаційного розвитку і аж дотепер не втратила своєї етнокультурної самобутності у її
різноманітних регіональних виявах. «Справжнім заповідником автохтонної обрядової
народної культури, з архаїчними рисами первісного світогляду, із слідами давніх племінних
прикмет є культура лемків – етнографічної групи українського народу, що проживає у межах
сьогоднішньої України декількома групами» [3, с. 17]. Насильницька депортація з рідних
земель після Другої світової війни призвела до цілковитого руйнування осілості та
надзвичайно ускладнила процес збереження культурних надбань лемків, поставила цю
етнографічну групу українського народу та їх спадщину на межу зникнення. Оскільки
весільні обряди лемків на землях Збаражчини, куди вони були депортовані, не були об’єктом
спеціального дослідження, постало питання про їх ретельне вивчення.

Отже, актуальність теми визначається: 1) малодослідженістю лемківського
етнографічного регіону;  2)  необхідністю збереження весільних пісень та обрядів лемків на
землях, куди вони були депортовані.

Виклад основного матеріалу. Традиційне лемківське весілля, як і галицьке,
складається з трьох обрядових актів: передвесільного, власне весільного і післявесільного, – і
містить чимало загальноукраїнських рис.

Нами було досліджено, що, крім традиційної форми сватання, на Лемківщині
побутував своєрідний звичай засилання сватів дівчиною, коли вона брала парубка до себе в
прийми,  тому викуп міг здійснювати як молодий,  так і молода.  «Подібні пережитки
матріархальних форм шлюбу в XVII — XIX ст. були досить поширеними серед українців та
багатьох інших народів Європи» [2, с. 225].

Спільним також є обряд приготування короваю, прибирання весільного деревця,
звивання вінків, обсипання молодих зерном, обмін подарунками між нареченими у
передвесільний період. Особливу увагу приділяли випіканню різноманітних видів
обрядового хліба.  Як відзначав відомий дослідник М.  Сумцов,  «серед усіх слов’янських
народів саме в українців побутувало його найширше ритуальне використання у весільних
обрядах» [4, с. 56]. Щоправда весільний коровай у лемків був лише одноярусний, зате дуже
великого розміру, з півстола. А щоб коровай під час випікання не сів, скакали догори. Пекли
ще маленький коровайчик, який і несли до церкви, коли брали шлюб.

Лемки оздоблювали коровай виробами із солодкого тіста, але зображували лише рожі
та закрутки-листочки. Внаслідок асиміляційних змін традиційний весільний хліб почали
виготовляти в декілька шарів, додаючи до оздоблення виготовлені із тіста колоски,
різноманітні квіти, фігурки голубів, написи.

Нами було встановлено, що на галицькій Лемківщині виготовляли два весільних
гільця:  різґу і корогву,  яку ще називали корова.  Різґа мала чотири гілки,  аби молоді жили в
парі і мали не менше, як двійко дітей. За В.К. Борисенко, свою назву весільного деревця
галицькі лемки отримали під впливом польської назви różdźka,  rózga  [1,  с.  58].  Тут
простежується відмінність з весільною атрибутикою галичан, адже на Збаражчині різґа має
три гілки. Корогва була невеличка,її ставили у хвіртку біля дому молодої, аби всіх
сповістити про весілля.  Цей звичай асимілювався із  галичанським –  ставити у воротях
весільну браму.

Учасники весілля одягались у святковий народний одяг, як можна побачити з Рис. 1.1.
Елементами весільного одягу молодої були  спідниця-збиранка, ґорсет, гунька;

обов’язково фартушок і головний атрибут – барвінковий вінок. Жінки одягали складний
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головний убір білого кольору, фацелик, на якому, як ми дослідили, зображували червоні
рожі, трансформовані із солярних знаків; це символ, що прославляє сонце, яке огріває землю.

Рис. 1.1. Одяг учасників весілля (світлина з весілля Гербіш Марії Антонівни,
1929 року народження, та Йосифа Павловича, 1929 року народження, депортованих в с.
Синява Збаразького району із Пулави Сяноцького повіту)

Одяг молодого був простішим. Він одягав райтки – штани з домотканого полотна,
білу лляну сорочку,  широкий шкіряний пояс,  камізельку,  гуньку,  на ноги взував чоботи-
холявки. Варто зауважити, що молодий, як і всі чоловіки із вищезгаданих сіл, на весілля не
брав капелюха, хоч той вважався повсякденним атрибутом. Дружби одягалися так, як і
молодий.  Одяг дружок був подібним до одягу молодої,  але трохи темніший.  Пізніше
молодий почав одягати чорний костюм, штани-галіфе, білу сорочку, а молода – біле плаття,
вельон, але все ще з вінком.

Щодо лемківської весільної вишивки, то рослинний орнамент тут часто комбінується
з геометричними фігурами. В основі  філософської системи лежить трикратна життєдайна
трійця знаків-символів: земля, вода, сонце, що уособлюють уявлення про структуру Всесвіту.
Їх зображення бере початок з дохристиянських часів.

Висновки. Багато спільних рис єднає лемківське весілля з українським традиційним
класичним весіллям, зокрема галицьким. Це структурно-змістові частини, обряди, назви
весільних чинів. Серед відмінностей: виголошення старостою напутніх промов, обряд
умивання молодих, весільний одяг, назва весільного гільця та його вигляд, наявність
весільного атрибута старости – маршавки, назва музикантів – гудаки.

У сучасному лемківському весіллі відбулося чимало змін, зумовлених
асиміляційними процесами. Деякі зі складових частин передвесільного етапу  з часом
зникли, інші утворили завершене одноактне дійство. Скоротилась тривалість весілля,
вийшов з ужитку традиційний весільний одяг, з’явилися «змішані» обряди, зокрема магічна
дія кроплення усіх присутніх свяченою водою. Та попри це, лемки на Збаражчині зберігають
ідентичність, як своєрідна частка українського етносу. І лемківська пісня таки звучатиме на
весіллі.
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ЕМОЦІЙНИЙ ІНТЕЛЕКТ МАЙБУТНЬОГО ОФІЦЕРА
ЯК ЗАПОРУКА ВІЙСЬКОВОГО ЛІДЕРСТВА

На сучасному, найбільш складному та драматичному етапі своєї історії, Збройні Сили
України потребують професійно підготовлених кадрів, готових не лише до якісного
виконання покладених на них бойових задач та  навичок ухвалювати рішення в складних
умовах, а й постійного підвищення рівня кваліфікації та якісного виконання функціональних
обов’язків,  що відрізняє професіонала від аматора.  Офіцерами можуть стати лише добре
навчені, організовані спеціалісти військової справи зі сформованою належним чином
професійною мотивацією, системою цінностей, корпоративною культурою, що є
визначальним для цього специфічного роду діяльності, які фахово, ефективно й надійно
виконують свої обов’язки.

Особливої актуальності в умовах сьогодення набуває проблема формування
військового лідерства у майбутніх офіцерів через розвиток емоційного інтелекту. Концепція
лідерства схильна пов’язувати силу і впевненість з успіхом, але в сучасному середовищі
лідерство часто виглядає зовсім інакше.

Російсько-українська війна створила умови для прояву ініціативної та відповідальної
поведінки в багатьох військових лідерів тактичної ланки.  Імена деяких офіцерів вже стали
загальновідомими. Серед них Олександр Порхун, Василь Божко, Олександр Петраківський,
Василь Тарасюк, Володимир Гринюк та, посмертно нагороджені орденом Героя України,
Андрій Кизило, Микита Яровой та Євгеній Зеленський - випускники Національної академії
сухопутних військ міста Львова. Їх поведінка, вчинки, дії та рішення в нестандартних
небезпечних ситуаціях свідчать саме про лідерську зрілість, проявом якої завжди є
збалансованість ініціативності та відповідальності [2].

Як свідчить досвід бойових командирів, перед останніми стоїть завдання не лише
надавати підлеглому особовому складу певний обсяг необхідних знань для ефективного
ведення бойових дій, але й забезпеченні мотиваційної здатності для кожного
військовослужбовця. Йдеться насамперед про співпрацю та про підвищення рівня довіри до
командира, яка покликана забезпечити повноцінну професійну діяльність особового складу у
сучасних умовах [1].

Загалом, ініціативою являється втілена у вчинках життєва енергія людини. Ініціатива
військового лідера – це також ментальна властивість його характеру, здатність самостійно
діяти в «тумані війни», коли немає чітких інструкцій, діяти, коли ситуація змінюється або
коли план розпадається у тебе на очах. В оперативному контексті це означає встановлення,
нав’язування та диктування ворогу своїх умов і правил впродовж бою або операції.

У своєму виступі, на конференції TED Talk, експерт з лідерства Саймон Сенек,
наводить аналогію, про те що бути хорошим лідером це те саме що бути батьками. Свідомі
батьки хочуть надати своїм дітям можливості, освіту і дисципліну. Все, щоб вони змогли
досягнути більшого ніж те що вдалось їхнім батькам. Хороші лідери прагнуть того самого.
Він запевняє, що основними прагненнями хороших лідерів є бажання надати своїм підлеглим
можливість, дисципліну освіту. Розвинути в них впевненість в собі, дати їм можливості
помилятись саме так щоб вони могли досягнути набагато більшого про що сам лідер міг би
лише мріяти [4].

Тож можна впевнено стверджувати, що найпринциповіше проблема концепції у
співпраці та довірі в тому,  що це -  емоції.  Не можна лише через наказ людям довіряти
вашому рішенню досягнути виконання.

Лідер підрозділу – роль, що потребує максимального контролю та розсудливості.
Автори книги «Емоційний інтелект лідера» Деніел Гоулман, Річард Бояціс та Енні Маккі
зауважують, що найважливіше для начальника сьогодні – залишатися на одній хвилі зі своєю
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командою. Для цього вони пропонують стати резонансним лідером – керівником, що заражає
підлеглих натхненням і заохочує до щирого діалогу [3].

У своїй книзі вони чітко подають «рецепти» розвитку емоційного інтелекту в собі.
Завдання сучасного лідера – викликати позитивні емоції в тих, кого він спрямовує, і розвіяти
негативні. Саме у лідерів найбільше влади, щоб зробити це. Емоційне завдання лідера
примітивне – воно та основне і найважливіше для нього.

Зараження емоціями криється в нашому організмі. Емоційні центри людського мозку
є системою відкритого типу. Вони залежать від зовнішніх подразників – заради емоційної
стабільності,  ми покладаємось на інших людей.  Еволюційно це вигідно,  бо так ми можемо
заспокоювати і заохочувати один одного.

Експерименти підтверджують людську потребу в людях. Рівень стресу більший серед
ізольованих людей.  У закоханих відбувається викид гормону окситоцину,  коли ті бачать
один одного.  А лідер є основним інструментом в емоційному оркестрі компанії,  бо всі
прислухаються саме до нього.

Вчені довели, що лідери зазвичай висловлюються першими. Підлеглі в своїх словах
частіше посилаються на тих, кого вважають керманичами. Щодо мовчазних керівників, то
погляди групи під час промов повсякчас падають на постать лідера. В неоднозначних і
кризових ситуаціях всі спираються на реакцію керівника.

Розвиток емоційного інтелекту лідера полягає у цілеспрямованому розвитку своєї
особистості. Навички емоційного інтелекту не вроджені таланти, а набуті здібності, кожна з
яких унікальна і долучається до створення більш резонансного лідерства, - йдеться в
«Емоційному інтелекті лідера» [3].

Резонансний лідер має пізнати чотири навички емоційного інтелекту: самосвідомість,
самокерування, соціальна свідомість і керування взаєминами.

Самосвідомість  - це глибоке розуміння своїх емоцій. Усвідомлення слабких і сильних
сторін.

Самокерування – навичка, яку неможливо розвивати без самосвідомості. Той, хто не
розуміє свої почуття не може ними керувати.  І добре якщо лідером керують ентузіазм і
захоплення. Слід пам’ятати, що негативні емоції знижують можливість мозку зосередитись
на актуальному завданні. Оскільки почуття заразні, то перше правило лідера – взяти під
контроль свої емоції. Свідомі лідери поширюють позитивні емоції, коли розповідають про
свою мрію з оптимізмом і надією.

Соціальна свідомість або емпатія – одна з найважливіших якостей лідера. Здатність
співпереживати і розуміння емоцій підлеглих людей є ключем до резонансного лідерства.
Крім того,  справжні лідери завжди імпровізують у складних ситуаціях,  що є сутністю
ініціативи, так само як ініціатива є зовнішнім проявом рішучості.

Вищезазначені ментальні властивості характеру в потенційних лідерів можна
сформувати на досвіді, прикладах і зразках видатного лідерства українських сержантів і
офіцерів,  що були проявлені в бойових ситуаціях російсько-української війни,  зокрема в
2014-2015 роках.

Висновки: Отже, як показує досвід, випускники Національної академії сухопутних
військ,  під час виконання бойових завдань доводять -  бути лідером і брати на себе
відповідальність за команду і досягнення результатів непросто. Для цього потрібне свідоме
розуміння того, як правильно мотивувати людей, підтримувати їхній моральний дух і
оптимізувати продуктивність, що може бути досить складно. Успішне лідерство передбачає
навички емоційного інтелекту як причину ефективності. Лідерство – це більше ніж
управління. Військовий лідер – це індивідуум, що вміє виконувати службові функції в будь-
яких ситуаціях на рівні лідерської поведінки, яка має стати прикладом для наслідування [1].
Навички емоційного інтелекту не вроджені таланти,  а набуті здібності,  кожна з яких
унікальна і вимагає, щоб головною метою виховного процесу у ВВНЗ було створення
передумов для самореалізації особистості майбутнього офіцера ЗСУ. Це повинно бути



Збірник тез V Міжнародної науково-практичної конференції

137

змістом навчання майбутніх офіцерів саме як військових лідерів, а не звичайних управлінців-
адміністраторів повсякденної діяльності, здатних приймати рішення правильно.

________________
1. Бойко О. В. Теоретико-методичні проблеми формування лідерської  компетентності майбутніх

офіцерів Збройних Сил України: монографія. Львів, 2014. 543 с.
2. Гоулман Д., Маккі Е., Бояціс Р. Емоційний інтелект лідера: як розвивати його в собі. 2019. 288 с.
3. Сінек С. Чому з хорошими лідерами почуваєш себе безпечніше. 2019. URL:

https://www.ted.com/speakers/simon_sinel

Петровська І.Р., Львівський національний
університет імені Івана Франка

ЗАДОВОЛЕНІСТЬ ПОТРЕБ
ФІЗИЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО ІСНУВАННЯ ОСОБИ В ДЕРЖАВІ

ЯК ЧИННИК ГРОМАДЯНСЬКОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ

У емпіричному дослідженні, спрямованому на визначення соціально-психологічних
чинників становлення громадянської ідентичності, взяло участь 350 громадян України віком
30-50 років, 119 – чоловіків, 231 – жінок. За результатами множинного регресійного аналізу
виявлено, що серед інших чинників (просоціальної спрямованості, суб’єктності  особистості
тощо)  найпотужніший внесок у становленні громадянської ідентичності та того чи іншого
типу громадянина («відданого», «поміркованого», «амбівалентного», «індиферентного» чи
«відчуженого») здійснює задоволеність потреб фізичного та соціального існування в
державі. Вплив цього предиктора на показник громадянської ідентичності становить 36%.

На залежність потреб людини з її політичною/громадянською ідентифікацією
звертають увагу як вітчизняні так і зарубіжні політичні психологи (В. Васютинський,
Н.  Хазратова,  А.  Конфісахор).  Зокрема,  надзвичайно важливим є задоволення потреби у
безпеці в державі,  і йдеться не тільки про фізичну безпеку,  але і про економічну,  правову,
інформаційну безпеку. Потреба особистості у безпеці, на думку Н. Хазратової, є однією з
детермінант взаємодії особистості з державою, і зумовлює прагнення впорядкованості
соціального середовища, його прогнозованості та передбачуваності [2]. Основою
переживання громадянської ідентичності, за Н. Хазратовою, є внутрішня співввднесеність
громадянина з державою, що продукує організаційний простір, у якому розгортається
соціальна самореалізація кожного громадянина [3, с. 75]. На сприйняття держави, її
легітимність в очах громадян, окрім задоволеності первинних потреб (фізичного існування в
державі), впливають і потреби вищого рівня (соціального існування) – потреби у
професійній, духовно-культурній, особистісній самореалізації, потреби у самоповазі тощо.

Слушним є зауваження М. Фаріон та В. Ковча про те, що в Україні, у порівнянні з
більш розвиненими країнами, держава проявляє малу активність у задоволенні потреб свого
населення [1]. Водночас, не варто нехтувати, згідно Л. Єрхарда, і покладеним на кожного
громадянина держави обов’язком відповідальності за свою ініціативу та активність щодо
забезпечення власного існування [4]. Разом з тим, варто зазначити, що за 2018 рік дохід 14
мільйонів українців став менше, ніж прожитковий мінімум, і це означає, що 33,9% громадян
України живуть за межею бідності, а відтак неспроможні забезпечити навіть власні потреби
нижчого рівня (їжа, одяг, ліки тощо). Зростає кількість  малозабезпечених та непрацездатних
громадян, що перебувають у прямій залежності від держави. Рівень оплати праці, хоч і має
тенденцію до зростання, проте не відповідає реальній вартості робочої сили, особливо це
стосується висококваліфікованих працівників (викладачів, науковців, медиків, інженерів
тощо), що у своїй більшості не отримують того рівня доходу, який міг би забезпечити їм
повноцінне задоволення потреб. Це підштовхує багатьох громадян шукати кращої долі в
інших державах. Особливе занепокоєння викликає інтелектуальна міграція, що є серйозним
викликом для національної безпеки української держави.
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Отож, становленню стійкої позитивної громадянської ідентичності сприятиме
суб’єктивне переживання громадянином стану надійної захищеності його життєво важливих
потреб і інтересів, прав, свобод та цінностей у державі від протиправних зазіхань, загроз
будь-якого роду (фізичної, майнової, інформаційної, соціальної, економічної, політичної,
екологічної, військової тощо) та забезпеченості державою умов збереження і розвитку його
особистого потенціалу, підтримання ефективного стимулювання діяльності.

________________
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Петровський П.М., ЛРІДУ НАДУ при
Президентові України

ПРОБЛЕМА СУБ’ЄКТНОСТІ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ДЕМОКРАТІЇ В УКРАЇНІ

В умовах поглиблення демократичних процесів, розвитку публічної сфери та
відповідних форм управління, змінюються різні параметри суспільно-владних відносин.
Перш за все це стосується розширення не тільки складу учасників суспільної взаємодії, але
також їх змісту й характеру. Саме в умовах публічного управління громадянське суспільство
та його інституції набувають необхідної суб’єктності та стають повноцінним суб’єктом
демократичного розвитку суспільства. Тому визначення теоретико-методологічних основ та
забезпечення практичних умов цього процесу для громадських організацій (далі ГО) є
актуальною проблемою сьогодення. Також необхідно підкреслити, що існує цілий спектр
неоднозначних трактувань ролі громадських організацій, прагнень якщо не заперечити
важливість їх діяльності, то звести її до окремих, незначних чи фрагментарних функцій.
Останнє обумовлює визначення процесу розширення соціального значення ГО як проблему
для практичного осмислення та практичного вирішення засобами філософії, політології,
соціальної психології, юриспруденції та публічного управління.

На основі аналізу джерельної бази теми можна стверджувати,  що поняття
«суб’єктність» має міждисциплінарне значення та визначає здатність до самостійної
цілепокладаючої діяльності в сучасному світі постійних модернізацій. Особливу цінність
воно набуває в демократично мінливих суспільствах, де феномен активності може бути
зведеним до будь-якої участі, включаючи рутинне відтворення існуючих форм чи
конформістського пристосування. Відтак, в центрі уваги публічно-управлінських відносин
стоїть не стільки самостійна індивідуальна дія окремого громадянина, як колективна,
соціально-рольову активність суб’єкта – громадської організації. Така активність є,
передусім, усвідомленою, цілеспрямованою та відповідальною дією, що проявляється у
готовності ГО до виконання суспільно-корисної роботи. Виходячи з цього, значної уваги
заслуговують науково-дослідні доробки C. Москаленко, С. Рубінштейна, І. Рябець, С.
Сальнікова та ін.

Водночас необхідно підкреслити, що з деякими трактуваннями проблеми суб’єктності
ГО важко погодитися. Так, С. Москаленко розкриває «суб’єктність громадських організацій
у сфері соціальної політики у безпосередньому взаємозв’язку з функціональними виявами
суб’єктності держави» [1]. Така авторська позиція зводить діяльність громадської організації
до відтворення функцій держави і попри те, що соціальна політика за визначенням є
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людиноцентричною та справедливою, діяльність ГО не може і не повинна її відтворювати і
повторювати. ГО (як інституції громадянського суспільства) мають бути безпосередніми, а
не опосередкованими представниками інтересів громадян і громад. Їхня основна соціальна
місія полягає в служінні останнім –  служінні –  на відміну від політичних партій та органів
влади – без використання адміністративних та інших владних засобів впливу. Більше того,
відомий філософ Поль Рікер розкриває сутність демократії за допомогою асоціативного
устрою відносин між індивідами як раціонально обґрунтовані [2, с. 234]. ГО є необхідним
елементом асоціативності, горизонтально вибудуваних відносин у суспільстві.  На противагу
такому устрою, інтегративний режим будується на силі порядку, що забезпечується
примусом до лояльності з боку держави. Доречно додати, що базуючись на ідеях М. Вебера,
філософ  стверджував, що для своєї легітимності, влада використовує ідеологію надаючи їй
«конститутивний характер». У цьому контексті ГО має ідейно ширший діапазон дій, її поле
перспектив розвитку не обмежується легітимізацією реальної влади й управління, а
розкриває нові горизонти можливостей, аж до прагнення «запровадити систему влади,
альтернативно щодо існуючої» [3, с. 236].

Психологічний аспект проблеми суб’єктності має свої особливості та досягнуті рівні
трактування. Зокрема, на думку одного із провідних дослідників феномена суб’єктності в
психології С. Рубінштейна, вона є принципом «єдності свідомості та діяльності,
функціонування та розвитку» [4, с. 9-10]. У цьому контексті суб’єктність громадської
організації визначається з позиції свідомої діяльності, як цілісний прояв можливостей
суб’єкта реалізувати свій творчий потенціал вдосконалення себе і свого довкілля.
Відповідно, важливого значення набувають сутнісні визначення внутрішнього
психологічного світу особи та групи, їх мотиваційні спонуки тощо.

Управлінський контекст проблеми суб’єктності з необхідністю включає розгляд
системи суспільно-владних відносин, в якій взаємодіють декілька суб’єктів, що мають різний
соціальний і правовий статус. Полі суб’єктність демократичного процес доповнюється
високим рівнем свободи кожного із учасників, що означає також збільшення кількості точок
зору, діапазону підходів і ставлень, які необхідно брати до уваги під час здійснення
соціального управління. Перехід від традиційних ієрархічних відносин до горизонтальної,
мережевої моделі управління суспільством із залученням громадськості, як основний тренд
розвитку українських суспільно-владних відносин розширює можливості їх вільної
модернізації. Саме тому серед низки проблем, що стосуються діяльності ГО, вирізняється
питання розширення меж і значення свободи.

Можна констатувати, що необхідною умовою ефективної діяльності суб’єктів
демократичного процесу є їх спроможність або самодостатність, що забезпечується
наявністю високого рівня свободи. Особливості трактування свободи, що по мимо класичної
філософської інтерпретації, має практичне значення – впливає на вирішення гострих
соціально-практичних питань і на специфіку діяльності ГО. Тут доречно послатися на
положення відомого американського дослідника Браяна Таманаги, за яким самовизначення
суб’єкта (і в соціально-владній площині особливо) узгоджується із трьома видами свободи –
особистою,  правовою та політичною [5,  с.  45].  У контексті публічного управління така
класифікація зумовлює фіксацію різних рівнів самореалізації суб’єктів, а також цілісність
(конгруентність) ствердження їх свободи. Кожен із вказаних видів проявляється в
специфічних формах активності. А відповідно до Європейської хартії місцевого
самоврядування спільною умовою ефективної діяльності суб’єкта є його автономія,  яка
«виступає протилежністю і до існування,  в якому домінує примус,  і до існування,  в якому
здатність обирати не застосовується». Бути автономним означає самостійно приймати
рішення, мати незалежність, самодостатність і гідність, а також володіти здатністю та
статусом (правом) здійснювати певну діяльність.

В якості висновку необхідно зазначити, що проблема суб’єктності громадської
організації має декілька аспектів теоретичного розгляду. Насамперед відсутність цілісного її
розуміння зумовлює важливість визначення як усвідомленої, цілеспрямованої,
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конструктивної та соціально відповідальної діяльності, що проявляється у готовності
інституції до виконання суспільно-корисних дій. Суб’єктність ініціює синергію в системі
публічно-управлінських відносин і надає нової цільової якості здійснюваним процесам.
Разом із тим, суб’єктність громадських організацій є наслідком діалектичної єдності держави
і громадянського суспільства.  Без їхньої статусності навряд чи можна було б говорити про
суб’єктність як індивідуальний чи колективний феномен. Аналіз різноманітних підходів до
обґрунтування сутності поняття «суб’єктність» дає можливість стверджувати, що його зміст
фіксує свідоме бажання дії,  соціальних змін,  активності.  Відповідно й суб’єктність
громадських організацій не стосується всіх інституціональних одиниць, які є статистичною
одиницею в реєстрі об’єднань громадян, а лише тих, які проявляють готовність до
усвідомленої суспільно-корисної дії.  Вбачаємо у суб’єктності значні перспективи
підсилення публічної політики, яка має бути соціально-орієнтованою й через вдосконалення
публічно-управлінських відносин може передувати формуванню соціальної й демократичної
держави. Іншими словами, суб’єктність громадських організацій стимулює інституції
громадянського суспільства до тісної співпраці з суб’єктами суспільно-державної взаємодії
для синергетичного ефекту, що спрямований на забезпечення соціальних інтересів усіх
громадян. А отже, вона визначальним чином впливає на демократичність держави, ініціює
кардинальні зміни в ставленні до перспектив розвитку громадянського суспільства, схиляє
державу до глибшої децентралізації системи публічного управління.
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ХРИСТИЯНСЬКІ ЦІННОСТІ У СІМ’Ї ТА ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ –
ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА

У сучасних умовах розвитку суспільства залишається актуальною проблема ролі
християнських цінностей у навчанні та вихованні підростаючої генерації. У згаданому
процесі важливе місце належить сім’ї як найменшій і незамінній ланці соціуму, позаяк
стабільність останньої безперечно передбачає благоустрій і міцність держави. То ж в світлі
розвитку сучасної української педагогічної науки варто зробити акцент на питаннях
значущості сім’ї, тих християнських цінностей, які «пропагуються» нею задля процесу
становлення особистості й особливо учнів загальноосвітніх шкіл І ступеня. Звертаючись до
надбань вітчизняної педагогічної думки попередніх десятиліть, а саме стосовно
беззастережної ролі батьків, повноцінної сім’ї в процесі соціалізації особистості, звертаємо
увагу на спадок О. Духновича, С. Русової, В. Сухомлинського та інших.

Так,  на думку О.  Духновича,  завдання батьків у колі сім’ї –  дбати про фізичний
розвиток дітей, при цьому прищеплювати їм необхідні гігієнічні навички. Крім того,
виховувати нащадків у дусі любові до праці,  бо саме дорослі повинні давати молодшій
генерації добрий особистий приклад, особливо готуючи її до навчання у школі.

На переконання С.  Русової,  родинне виховання постає значущим,  і особлива увага в
цьому сенсі надається ролі матері, адже «ніяка школа, ніякі дитячі садки чи захистки не
дадуть дитині того добра, ласки й любові, не розбудять так в дітях почуття правди, як щире
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виховання свідомої матері. Якщо порівняти дітей, які виховуються з материнською любов’ю
і ласкою,  з тими,  що в дитячих притулках,  то останні ніколи не будуть такі веселі,
урівноважені, як перші» [6, 147].

А за В. Сухомлинським, найкращі умови для вирішення проблем загального розвитку
дитини створює саме сім’я.  «Її повсякденне трудове життя,  бесіди з батьками,  увага до
всього, що цікавить дітей, – запорука нормального розвитку малюка. Екскурсії та
прогулянки, спільні спостереження, проведення найпростіших дослідів (наприклад, які
добрива «любить» та чи інша рослина,  скільки вологи їй потрібно і т.  ін.)  – все це привчає
аналізувати, порівнювати, узагальнювати, розвиває в сина чи доньки допитливість, бажання
зрозуміти, докопатися до істини, щось запам’ятати» [1, 31].

Із-поміж низки дослідників останніх десятиліть питаннями ролі сім’ї, ролі батьків у
вихованні підростаючого покоління займалися такі науковці, як Л. Артемова, Г. Григоренко,
Л. Островська, Т. Поніманська, М. Стельмахович та інші.

Метою дослідження постає виокремлення ролі сім’ї, яка насамперед послуговується
законами моралі, християнськими чеснотами в процесі становлення особистості. Задля
досягнення поставленої мети передбачаємо розгляд таких завдань:

- дослідити роль сім’ї та її значення;
- з’ясувати тлумачення термінів соціалізація, християнські цінності;
- простежити важливість когерентного зв’язку сім’ї та навчального закладу, ролі тих

християнських цінностей, які пропагуються ними в процесі соціалізації молодших школярів.
Відомо, що взаємини батьки − дитя постають регулятором мотиваційної поведінки

останнього. Власне, як стверджує Т. І. Поніманська, необхідною потребою для дитини
передовсім залишається характеристика з боку дорослого: звичайно більшою мірою
позитивна оцінка,  меншою –  осуд.  Суть її полягає в тому,  що «діти,  які мають повноцінне
спілкування з батьками,  виявляють ініціативність,  прагнуть привернути увагу до своїх дій,
довірливо, відкрито й емоційно ставляться до дорослого, вимагають від нього співучасті в
своїх справах, чутливі до його ставлення й оцінки, перебудовують свою поведінку залежно
від його поведінки. Вони тонко відчувають схвалення й осуд, віддаючи перевагу
предметному співробітництву з дорослим,  виявляють до нього любов і охоче відгукуються
на ласку, привертають до себе увагу і прагнуть його позитивної оцінки» [5, 227]. Саме в
родинному вихованні значеннєвим залишається авторитет батьків. Чим вищий їхній вплив,
тим конструктивнішим буде формування та становлення особистості, адже у своєму
ставленні до дитини дорослі повинні покласти на себе особливий обов’язок: повернути не
тільки себе, а й нащадків своїх, до добра й милосердя, до правди й справедливості, чесності й
честі, творити з дитини не гвинтика державної машини, а індивідуальність, духовну істоту,
культурну, мислячу, одне слово, інтелігентну.

Окрім ролі самих батьків, вагомого значення в процесі становлення та формування
особистості набуває і стиль життя в родині. Однозначно сім’я була та залишається основним
осередком, де відбувається розвиток дитини. Традиційно для українців позитивним,
значущим і беззаперечним є ставлення до згаданої спілки як до вагомої цінності людського
існування. Стосовно цього відомий український учений-педагог ХХ століття
М. Г. Стельмахович зазначав: «Лад у сім’ї веде до створення, як тепер прийнято казати,
сприятливого педагогічного клімату, а отже, і до виховних успіхів. А це буває у такій сім’ї,
де всі живуть цілеспрямованим життям згуртованого, здорового колективу, де всі люблять і
поважають один одного, де панує дух взаємодопомоги, тепла, щирої турботи, де побудована
справжня сім’я» [8, 94].

Адже ті, хто виросли в умовах сімейної гармонії, самі будують сім’ї на такий кшталт,
що, відповідно, в майбутньому сприяє появі благополучних, інтелектуальних і успішних
генерацій,  які,  за правовими законами та тим паче за законами моралі,  вмітимуть
співіснувати в суспільстві, при цьому творячи власний добробут і добробут своєї держави.
Безпосередньо в сім’ї «дитина набуває першого соціального досвіду, першого відчуття
громадянськості. Якщо батькам властива активна життєва позиція, яка знаходить свій вияв у
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широті інтересів, у дійсному ставленні до всього того, що відбувається в довколишньому
світі,  то й дитина,  поділяючи їхні настрої,  прилучається до їхніх справ і турбот,  засвоюючи
при цьому відповідні моральні норми» [4, 8].

Саме такий підхід підводить нас до з’ясування поняття «соціалізація», її ролі у
формуванні підростаючого покоління.

Як подає словник іншомовних слів, соціалізація – «процес становлення особистості на
основі засвоєння нею елементів культури й соціальних цінностей. Соціалізація відбувається
внаслідок перебування в певному соціальному середовищі й шляхом свідомого впливу
суспільства на психологію особи» [7, 626]. Найпершим і найменшим таким середовищем
безперечно постає сім’я, в якій із самого початку життя малюка відбувається безупинна
сукупність послідовних дій, а саме: навчання та виховання, які в майбутньому сприяють
процесові становлення особистості. Задля конструктивності цього процесу враховуються
християнські цінності, а саме ті суспільні взаємостосунки, які передбачають передовсім
духовність.

З формального боку цінності розподіляються на позитивні та негативні, на відносні та
абсолютні, на суб’ктивні та об’єктивні. За змістом вирізняють цінності речей, логічні,
естетичні, моральні тощо. Виходячи з цієї ієрархії цінностей, насамперед актуальними для
нашого дослідження є морально-етичні установки, які мають абсолютний характер,
універсальне значення і виступають основними категоріями духовності. До моральних
цінностей належать такі, як розуміння добра і зла, виокремлення прекрасного і потворного,
розмежування справедливості, призначення людини, людських ідеалів, норм, принципів
життєдіяльності тощо. Вони лежать в основі всіх вчинків, діяльності людини, мають
моральну значущість і впливають на загальне суспільне життя.

То ж у цьому сенсі варто закцентувати, що тільки роз’яснення батьків, власний
приклад і вчинки дорослих, розповіді про пращурів, обговорення книг і кінофільмів, спільні
прогулянки та розваги, спостереження за навколишнім, взаємна допомога та суспільно
корисна праця сприяють розумінню всіх цих норм і чеснот, стають підґрунтям формування
та становлення особистості.

Окрім сім’ї, в процесі соціалізації учнів І ступеня загальноосвітніх навчальних
закладів значущу роль відіграє шкільне оточення:  вчителі,  вихователі й однолітки.  Так,
дотримання духовного та морального чинників у вищезгаданому процесі представлено в
Католицькій школі ім. Василія Великого міста Івано-Франківська. Починаючи з першого
класу, на кожній ранковій молитві вчителі намагаються прищепити вихованцям християнські
цінності, а саме: мудрість, справедливість, мужність і стриманість. Стосовно Божих чеснот,
то наставники виокремлюють віру, надію, любов. Це певні правила, за якими учні починають
жити, тобто бути зрілими християнами, відповідальними та свідомими громадянами.
Навчаючись у школі такого типу,  діти мають можливість засвоїти релігійну та народну
мораль, які однозначно зміцнюють духовні сили, сприяючи при цьому процесові соціалізації
особистості.

Обов’язковими в роботі молодшої школи є проведення «Тижня народної педагогіки»
та «Тижня української мови». Стосовно вікових можливостей дітей, то діяльність у класах І
ступеня розподіляється таким чином:  І клас –  «Колискова»,  ІІ клас –  «Казка»,  ІІІ –  «Сила
молитви», ІV – «З родини йде життя людини». Виходячи з вищесказаного, побудовано і
батьківсько-вчительську взаємодію. Наприклад, на уроках читання береться до розгляду
казку чи оповідання про той чи інший вчинок героя. Безперечно на занятті мова йде про
позитивні або негативні дії персонажа, мотивацію вчинків, оцінку його поведінки як
схвалення чи осуд.  Вдома дитина разом із батьками віднаходить подібну історію в світовій
літературі, отримує окремі тлумачення з боку дорослих або зображає за допомогою малюнка
своє ставлення до персонажа.

Ініціативним прийомом учителя є також дискусія щодо поведінки школярів у
громадських місцях,  норм вияву такту та культури вихованцями.  Крім того,  вчитель-
класовод залучає батьків до справ школи, дятичого колективу (участь у різноманітних
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християнських і державних святах, фестивалях, Днях науки, Днях рідної мови, Днях охорони
навколишнього середовища тощо). Батьки, ж у свою чергу, надають інформацію щодо
виховних традицій сім’ї, проблем, із якими вони стикаються.

Відповідно до складеного графіка роботи школи І ступеня відбуваються батьківські
збори за участі вчителя-класовода, батьків, психолога, отця-духівника, сестер-служебниць,
директора, вчителів-предметників. Таким чином, фундаментом об’єднавчої роботи батьків і
вчителів задля виховання підростаючої генерації, задля соціалізації учнів І ступеня
Католицької школи постає дотримання наступних принципів: принцип погодження, принцип
узгодженості, принцип співпереживання, принцип співпричетності та принцип
співдіяльності.

Крім співпраці батьки − вчитель-наставник (а також у нашому випадку сестра-
служебниця), неабияку роль у згаданому процесі відіграє і шкільний психолог. Власне,
відбувається конструктивна взаємодія практичного психолога – батьків − дітей. Саме
завдяки зустрічам психолога з батьками, тренінгам, діловим іграм, міні-лекціям грамотно
проводиться психологічний супровід підростаючої генерації. Дорослі отримують
консультацію та роз’яснення щодо вікових особливостей вихованців, щодо некоректної
поведінки чи, на їхню думку, невмотивованих дій власних дітей задля уникнення
непоправних вчинків.

Так, із подачі практичного психолога, слід виокремити найбільш часті помилки, які
здійснюють батьки учнів початкової ланки стосовно виховання власних нащадків: побутові
погрози («Роби так, як я сказав, інакше…», «Діятимеш так, як я наказую»), авторитарні
накази («Я краще знаю,  що для тебе добре»,  «Матимеш вісімнадцять років,  чинитимеш,  як
захочеш»), безапеляційні твердження («Можеш не виправдовуватися…», «Твоя думка мене
не цікавить»), критика «глухого кута» («Ти абсолютно не навчений працювати», «Ти –
невдаха»...). Це, відповідно, спричиняє порушення рівноправності в родині, викликає у
вихованців негативізм, відчуження. Як зазначає О. Звоновська, психологові не слід забувати,
що «діти часто грають ролі своїх батьків,  тому дуже важливо запобігти закріпленню
дезадаптивних форм їхньої поведінки шляхом психокорекційної та консультативної роботи
не тільки з ними самими,  а й з їхніми батьками» [2,  67].  Вочевидь,  така співпраця тріади –
вчитель – психолог − батьки – є конструктивним засобом щодо подолання хиб виховання та
сприяння соціалізації особистості.

Поруч із батьками з низки першочергових «вихователів» дитини в сім’ї постає й рідна
материнська мова.  Міркування щодо концепту «рідна мова»  підводять нас до розуміння
поняття «українське національне виховання». Стосовно цього слушно зазначає сучасний
науковець І.  Матюша:  «Виховання поваги і любові до рідної мови,  пробудження почуття
захоплення її красою, ліричністю, милозвучністю, виразністю, а головне, отримання знань за
її допомогою – міцний і найбільш надійний гарант національного виховання» [3, 4]. То ж
завдання та зміст духовно-морального виховання визначаємо з огляду вселюдських,
народних і національних культурних цінностей, виходячи з вимог християнських чеснот і
норм моралі, яка б розвивала в дитини твердий характер і волю, стійкість і почуття
громадянського обов’язку.

Безперечно, будь-які зміни в громадському житті передовсім «висвітлюються» мовою,
яка є наскрізним інструментом соціалізації – трансформації істоти в особистість, у члена
суспільства. Таким чином, завдяки мові через концепти як смисли формується історичне та
соціальне життя суспільства,  постає певна колективна картина світу,  а в ній –  національна
мовна особистість. Як зазначає М. Стельмахович, соціалізація не є абстрактною дефініцією,
оскільки вона знаходить власне вираження в рамках конкретної сім’ї, громади, народу, нації,
тобто,  в етнізації,  підґрунтя якої закладено передовсім у сім’ї.  Значущу роль у згаданому
процесі науковець відводить батькам,  які в українській родині змушені подбати,  щоб саме
діти формувалися як високосвідомі українці, позаяк етнізація постає національною
цивілізацією й національною освітою, входом у світ життя й історичного досвіду нашого
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народу, нації, а через них – і входом у сферу найпередовіших здобутків людства, світової
цивілізації.

Сім’я є найважливішим інститутом виховання підростаючого покоління. Її роль – за
допомогою моральних чеснот і, зокрема християнських, сприяти соціалізації особистості
молодших школярів, створювати відповідні умови для формування та становлення
індивідуума, справжнього громадянина.
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Рижак Л., Львівський національний університет
імені Івана Франка

КРЕАТИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СТУДЕНТІВ: КОМУНІКАТИВНИЙ ВИМІР

Стрімкий темп зміни технологій характеризує сучасне суспільство як інноваційне. Не
підлягає сумніву,  що ми живемо у світі,  що змінюється так швидко,  як ніколи,  і людство
постає перед безпрецедентними викликами. Вони стосуються передовсім компетентностей
людей,  їхньої здатності постійно оновлювати свої знання,  щоб адаптуватися до змін.  На
думку К. Робінсона, зарадити собі зможуть лише креативні люди. Він переконаний, чим
складнішим стає світ, то креативнішими треба бути, щоб подолати його виклики [3, с. 19].

Передовсім зазначимо, що поняття «креативність» іншомовного походження і має два
значення: «креативність» (creativity) і «творчість» (creativeness). В українському
філософсько-культурологічному та освітньому дискурсі ці поняття набули категоріального
статусу та включені у словники на початку ХХІ ст.

Натомість в американській та західноєвропейській філософсько-соціологічній думці
від 70-х років ХХ ст., у контексті перспектив становлення постіндустріального суспільства,
розпрацьовується проблема креативної людини (homo creativus), яка зорієнтована в майбутнє
і творить його. Зокрема, Е. Тофлер, аналізуючи структуру населення Землі в часовому
вимірі, виокремлює в ній три типи людей: люди минулого, теперішнього й майбутнього.
Люди майбутнього у процентному відношенні становлять всього 2-3 відсотки населення
планети. Вони живуть у головних центрах технологічних і культурних змін, – у
майбутньому, яке самі ж і творять. Це люди прийдешнього суперіндустріального
суспільства, характерною ознакою якого є прискорений темп життя [4, с. 50-51].

У сучасному високотехнологічному суспільстві, наголошує Е. Тофлер,  технологія
сама слугує собі живильним середовищем інноваційного процесу. «Технологічна новація
складається із трьох стадій, які становлять самовідновлюваний цикл. По-перше, наявна
творча ідея, яку можна реалізувати. По-друге, її практичне застосування. По-третє, її
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поширення в суспільстві» [4, с. 40]. На думку автора, технологічні системи будуть
виконувати рутинні завдання, а люди будуть розв’язувати інтелектуальні та творчі задачі.

Технологія і є тим визначальним чинником цивілізаційного розвитку, завдяки якому і
виник запит на креативну людину. Високотехнологічному суспільству, передбачав
Е.  Тофлер,  будуть потрібні творчі (креативні) люди, ті, хто здатен критично мислити, хто
може орієнтуватися в нових умовах, хто швидко визначає нові зв’язки в стрімко змінюваній
дійсності [4, с. 436-437]. По суті Е. Тофлер спрогнозував компетентності креативної людини,
її креативний потенціал.

Компетентності креативної людини формує освітній процес, розвиваючи, по-перше,
вміння вчитися, вміння оперувати знаннями, поповнювати свої знання та оновлювати їх. По-
друге, – вміння спілкуватися, щоб  встановлювати й підтримувати корисні контакти між
людьми. По-третє, – вміння вибирати. Перехід до інформаційного суспільства збільшить
можливість вибору і складність завдань, тому освіта має розв’язувати проблеми надмірно
великого вибору: навчити людину робити правильний вибір серед можливих альтернатив [4,
с. 450–452].

Слід погодитися з думкою Р.  Флоріди,  що визнання креативності як унікальної риси
(курсив – Л.Р.) згубно впливає на пересічних людей, зокрема на їхню самооцінку [5, с. 46], а
отже і на ставлення до себе, своїх здібностей і талантів. Креативність (творчість) –
універсальна здатність homo sapiens формулювати оригінальні ідеї, що мають
людиновимірну цінність, а отже, може бути розвинена в кожній людині. «Культура
творчості, переконаний К. Робінсон, має охоплювати всіх, а не кількох обраних» [3, с. 22].

Креативний потенціал студентів має ґрунтуватися на якісній гуманітарній освіті. У
такій освіті зацікавлені бізнес, культура і суспільство. Підтвердженням є практика успішних
компаній наймати на роботу випускників гуманітарних навчальних закладів, а не студентів,
які отримали вузькоспеціальну освіту. У контексті гуманітаризації технологічних новацій
слушні міркування запропонував Дж. Нейсбіт. Людство, наголошує автор, має «визнати, що
мистецтво, література, драматургія, релігія, природознавство і час є рівноправними
партнерами розвитку технології… Ці сфери людського буття виражають те, що значить бути
людиною, і допомагають застосовувати технологію так, щоби плідно використовувати її
здобутки» [1, с. 41].

Сучасні високотехнологічні суспільства потребують освічених людей, які вміють
творчо мислити, спілкуватись і працювати в команді; гнучкі й здатні швидко адаптуватися.
Натомість, зазначає К. Робінсон, бізнесові структури скаржаться на освіту, яка випускає
людей, які не можуть аналізувати інформацію, не вміють генерувати ідеї й утілювати їх у
життя, не знають, як ефективно спілкуватись і співпрацювати з іншими людьми. Освітяни
нарікають, що культура стандартизації та тестування пригнічують творчість і викладачів, і
студентів. Це дало підставу К. Робінсону стверджувати, що «величезна драма сучасної
системи освіти полягає в тому, що вона, замість плекати креативність, знищує її» [3, с. 19].

Відповідаючи на виклики,  більшість країн реформують освіту та підвищують
стандарти. Але, на думку М. Нусбаум, у більшості країн реформування освіти спрямоване на
отримання економічної вигоди [2, с. 17], а не на розвиток креативної особистості. Багато
державних освітніх реформ зробили ставку на цю модель. Вони нав’язали культуру
стандартизованого тестування й обмежили свободу освітян вирішувати, як і що викладати.
Тож реформи «пригнічують саме ті навички та якості, що необхідні для подолання сучасних
викликів: креативність, розуміння культурного контексту, вміння комунікувати,
співпрацювати і розв’язувати проблеми» [3, с. 28].

Сьогодні, стверджує М. Нусбаум, у багатьох освітніх системах демократичних
суспільств відбуваються радикальні зміни. Вони стосуються скорочення обсягу вивчення
гуманітарних дисциплін і різноманітних видів мистецтв. Якщо така тенденція не зміниться,
то незабаром усі країни світу продукуватимуть покоління корисних машин, а не повноцінних
громадян [2, с. 16], які здатні вийти за межі буденності, поглянути на світ із іншої точки зору
та пропонувати нові ідеї й творити майбутнє.
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Гуманітаристика розвиває критичне мислення, творчу уяву та сміливі фантазії, які
формують атмосферу творчих новацій. Натомість, нехтування гуманітарними науками веде
до звуження кругозору, горизонту бачення майбутніх подій та втрати гнучкості мислення.
Саме гнучкість мислення є перевагою креативної людини, позаяк дає змогу адаптувати свої
знання та навики до нових ситуацій. Варіативність ситуацій і контекстів, до яких адаптується
людина, слугують розвитку її компетентності: розуміння значущості власних ресурсів
(навиків, знань, переконань) для реалізації нових цілей. Гнучкість мислення у поєднанні зі
світоглядом, який виконує функцію прогнозування майбутнього із залученням наукових
моделей, історичних аналогій, соціальних сценаріїв, рольових ігор тощо, дає змогу
передбачити багато варіантів розвитку майбутнього та втілити їх у реальність.

Креативний потенціал студентів ґрунтується на різноманітному досвіді та різнобічних
знаннях. Вони розвивають гнучкість мислення та здатність продукувати нові ідеї. Причому,
як слушно наголошує К.  Робінсон,  не треба вигадувати щось,  чого досі ніхто не придумав.
«Творчі здогадки приходять тоді, коли ми встановлюємо незвичні зв’язки між ідеями, які
раніше ніяк не були пов’язані.  Усі наявні ідеї приховують у собі творчі можливості» [3,  с.
138].

Як у формуванні нових ідей, так і в їхній реалізації важлива роль належить
комунікації та її соціокультурному контексту. Він презентує можливості діалогу (полілогу),
інноваційних обмінів, культурних запозичень тощо. У процесі міжособистісного спілкування
студенти мають змогу обмінюватися ідеями, досвідом, презентувати свій творчий доробок.
Завдяки спілкуванню налагоджується міждисциплінарна співпраця, що дає змогу залучати
знання та досвід із різних галузей для оцінювання ідей та їх можливостей.

На жаль, освітньо-професійні програми в системі закладів вищої освіти  побудовані за
принципом чіткого розмежування між спеціальностями. Навіть на освітньому рівні магістра
немає міждисциплінарних освітньо-професійних програм. Організації, стверджує К.
Робінсон, які створюють чіткі межі між спеціальностями, пригнічують потенційно важливі
форми інновацій. Яскравим прикладом є поділ між мистецькими спеціальностями і науковим
знанням в освіті [3, с. 180].

На початку ХХІ ст. із запровадженням Інтернет-мережевих технологій в освітній
процес, креативний потенціал кожного студента отримав потужну комунікативну
платформу. Інформаційні ресурси Інтернету надали безпрецедентні можливості для
електронної комунікації у віртуальному Інтернет-мережевому просторі. Специфіку
віртуальної освіти визначає гнучкість та інтерактивність навчання, доступ до контенту з
усього світу, що знаходиться у вільному доступі. Безперечною перевагою віртуальної
комунікації є мережеві можливості обговорення й консультування з колегами чи експертами,
незалежно від країни проживання. Завдяки віртуалізації в освіті інформаційно-комп’ютерні
технології надають студентам небачені досі можливості для креативності в усіх сферах
життєдіяльності.

Передовсім більшість новаторських ідей пов’язані з повсякденністю, з розв’язанням
практичних життєвих проблем, до яких долучаються студенти. Зокрема, упродовж
останнього десятиліття мобільний телефон став основною платформою для цифрової
комунікації та ІТ-новацій. Йдеться про розробку програмних додатків, які забезпечують
комфортне життя: оплата проїзду в міському електротранспорті, навігаційні додатки руху
електротранспорту, оплата комунальних платежів тощо.

Креативний потенціал студентів забезпечує підтримку культури інновацій у
повсякденному життя. У будь-якому креативному процесі студенти набувають навиків
виходити за межі того,  що знаємо,  і досліджувати нові можливості.  Креативний потенціал
передбачає вміння командно працювати над ідеями та проектами, аналізувати рішення та
шляхи їх реалізації. Вміння запроваджувати інновації та пристосовуватися до змін – не
розкіш, а необхідність. Саме освіта має сприяти креативності й інноваціям, зробити
творчість постійною і незмінною частиною щоденного життя. Навики, які є ключовими
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креативного потенціалу студентів, розвиває гуманітарна освіта:  зважене та відповідальне
ставлення до технологічних інновацій та новаторства.
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Рожко О.І., Рожко О.С., Національний
університет «Львівська політехніка»

ТЕОРЕТИКО-ЕМПІРИЧНІ АСПЕКТИ
ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СПОРТСМЕНІВ-ЛУЧНИКІВ

Психологічна підготовка визначає благополуччя спортсмена, суттєво впливає на його
соціальний статус, сприяє забезпеченню умов для самореалізації особистості, успішній
адаптації гравця в новій команді. Психологічна підготовка у практиці роботи тренерів та
спортсменів поступово наповнюється цілком конкретним змістом, засобами та прийомами.
Так, вдалий прийом управління перед стартовим станом під час одного із змагань може бути
прийня тий на озброєння і під час інших стартів, а успіхи загального вольового тренування –
бути ключовим моментом у поєдинку з конкретним суперником та використовуватись як
спеціальний засіб проти нього. Засобами психологічної підготовки найчастіше є процес
формування світогляду, навіювання та самонавіювання, підготовка через участь у діяльності,
контроль та самоконтроль, а також можливості фізіотерапії, психофармакології та елек-
тростимуляції. Отже, психологічна підготовка – це формування, розвиток і вдосконалення
властивостей психіки, що потрібні для успішної діяльності спортсменів та команд.

Одним із важливих чинників перемоги в спорті виступає психологічний чинник.
Отже, поряд з технікою, тактикою і фізичною витривалістю спортсмен-лучник, разом із
тренером і фахівцями своєї команди, має цілеспрямовано працювати над розвитком свого
психологічного ресурсу. Наявність у спортсмена-лучника набору певних психічних
властивостей, що відповідають даному виду спорту, забезпечує йому високу
результативність тренувальної та змагальної діяльності. Однією з таких властивостей
психіки є темперамент. Тому, від ступеня вираження тих чи інших, рис темпераменту
залежить успішність діяльності спортсменів-лучників у змагальних умовах.

Розгляд основних напрямів психологічної підтримки спортсменів-лучників вказує на
те, що підбір методів доцільно здійснювати з урахуванням віку, статі, психологічних та
психофізіологічних особливостей спортсмена та темпераменту і характеру його рухової
активності, що є передумовою для індивідуалізації процесу психологічної підготовки.
Запропонований комплекс психологічних методів дозволяє оптимізувати індивідуальний
стиль керівництва тренера, формувати вміння і навички ефективної комунікації, засвоювати
інноваційні методи і техніки психологічного впливу на спортсменів-лучників вищої
кваліфікації.

Для вивчення темпераменту спортсменів-лучників нами було проведено тестування
серед спортсменів-лучників, у якому взяли участь 70 лучників, серед яких 42 дівчат та 28
хлопців,  середній вік досліджуваних складає 19,5 років,  а середній досвід стрільби з лука 5
років. Дослідження проводилось з метою діагностики типів темпераменту та виявлення
факторів, що впливають на прояв темпераменту. На підставі цього у тестуванні були
використані наступні методики:

1) методика «Особистісний питальник» (Г. Айзенк, адаптований О.Г.Шмєльовим);
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2) методика «Дослідження психологічних якостей темпераменту»;
3) «Вивчення мотивації до успіху» Т. Елерса;
4) методика «Визначення рівня схильності до стресу».
Згідно проведеного тестування, можемо спостерігати, що серед досліджуваних

спортсменів-лучників у 41% домінуючим типом темпераменту є сангвініки, 29% –
флегматики, 27% – холерики та 3% – меланхоліки, отриманий результат свідчить про те, що
спортсмени-лучники є емоційно стійкими, врівноваженими та витривалими. Слід зауважити,
що домінуючими якостями темпераменту в спортсменів-лучників є високий рівень
пластичності, емоційної врівноваженості, швидкого темпу реакцій та високої активності.
Спортсмени-лучники характеризуються сильним та врівноваженим типом нервової системи.

Також визначено рівень мотивації до успіху серед спортсменів-лучників, згідно
отриманих даних бачимо, що у 40% лучників висока мотивація до успіху, 47% проявляють
середню мотивацію до успіху та 13% спортсменів-лучників мають надто високу мотивацію
до успіху, дані результати вказують на те, що спортсмени-лучники у своїй спортивній
діяльності мають чітко визначену мету та незважаючи на різні перешкоди готові її досягати,
адже мають достатній рівень мотивації. Будь який спортсмен під час своєї діяльності
піддається стресу, тому нами досліджено та виявлено рівні схильності спортсменів лучників
до стресу. Отримані результати демонструють, що у 59% спостерігається високий рівень
схильності до стресу, 31% мають середній рівень схильності до стресу та лише у 10%
низький рівень схильності до стресу. Отже, спортсмени-лучники у своїй спортивній
діяльності з метою досягнення високих спортивних результатів, потребують комплексної
психологічної підготовки.

За результатами проведеного дослідження, використання комплексу сучасних
психологічних методів у підготовці спортсмена-лучника надає позитивного впливу на
динаміку параметрів соціальної адаптованості, мотиваційно-ціннісної структури особистості,
психічного і психофізіологічного стану, а також підвищення мобілізаційних показників
нервової системи.

Висновки. Отже, заняття спортом поєднуються з включенням людини в різні
соціальні стосунки. Спортсмен займає певне соціальне становище, наприклад, стає на шлях
професійного спорту або готується до професійної кар’єри.  Йому потрібно поєднувати
заняття спортом із навчанням, освоєнням професії, піклуванням про сім'ю, підтримувати
специфічні контакти в сфері спорту. Від того, наскільки спортсмен зможе реалі зувати себе
та свої здібності в тих чи інших конкретних соціальних умовах, здебільшого залежать його
спортивна кар'єра та професійні результати.

Романець З., Національний університет
«Львівська політехніка»

ДУХОТВОРНІ ДІЇ  ОСОБИСТОСТІ
У КОНТЕКСТІ МІЖОСОБИСТІСНИХ СТОСУНКІВ

Суспільство складається з особистостей. Особистість є результатом соціалізації,
формується у інтерперсональному, інтеремоційному просторі міжособистісних стосунків, у
якому зростає особистість від народження.  Йдеться про безпосередньо емоційний зв’язок
матері і дитини або того, хто заступає матір в силу обставин. Іншими словами, людина
зростає у міжособистісних стосунках, які спочатку є стосунками з найближчими до неї
людьми,  а потім коло соціальних зв’язків  розширюється,  в нього  залучається більша
кількість людей, які стають частиною «соціального атому» особистості.

У подальшому розвитку особистість утворює різного рівня контакти і міжособистісні
зв’язки, стосунки, які є частиною  суспільного життя, якість яких вносить свою частку у
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соціальну екологічність, гуманізацію суспільства, долучається до  духовного розвитку
суспільства загалом.

Матір стає для дитини   трансформаційним об’єктом[1,с.36],  тобто,  стає тим,   хто
допомагає,  сприяє трансформації внутрішнього світу дитини,  її психіки,  а також
трансформації зовнішнього світу із неясного недиференційованого у світ структурований,
наповнений сенсом, змістом, значенням і зв’язками усього з усім. У цьому процесі самій
дитині надається можливість розуміння своєї власної здатності  до трансформації
зовнішнього світу і трансформації власного внутрішнього світу. Поняття трансформації
пов’язане із поняттям перетворення, але у контексті надання нового значення, пошуку нових
зв’язків, нових аспектів  взаємодії  між частинами, елементами, процесами тощо.

Людська психіка – інформаційна система, яка творить сенси, змісти і значення, тому у
материнсько-дитячому зв’язку, контакті важливим є побачити і виокремити духовний зміст.

З огляду на ідею щодо трансформаційної ролі матері у її впливі на розвиток дитини
через  означення, надання сенсовності світу, в чому і полягає його перетворення для дитини,
водночас із   структуруванням  психіки дитини на різних рівнях, в тому числі, на рівні її
когнітивних структур,  доречним буде звернутися до феномену духовності,   нагадавши,   що
духовність  -  це творчість на рівні фундаментальних перетворень. [2]. «Духовність є
здатністю до позитивних перетворень фундаментального рівня»[2].

Саме людині притаманна здатність до одухотворення усього, що є довкола неї, усього,
що з нею відбувається, і ця  здатність  пов’язана із творенням позивних значень, змістів,
розуміння причинності,  вибудовування  логіки того,  що відбувається у житті.  Для
формування здорової ідентичності особистості,  у неї повинна бути розвинута здатність
бачити і  розуміти світ і саму себе у причинно-наслідковості, логічності тощо.

В залежності від первинного материнсько-дитячого стосунку, стосунків у родині
загалом (опускаючи у даному контексті генетичні передумови), дитина  набуває  здатності
одухотворювати  усе, що відбувається у її житті, створюючи цілісну картину світу і власну
особистісну цілісність, що є, по суті,  набуттям зрілої  ідентичності або  особистість набуває
різного рівня  психологічних захистів,  які блокують психологічно-духовний розвиток,
оскільки захист сприяє охороні меж особистості, сприяє безпеці, а не свободі думки і
творчому опрацюванню реальності.

Психічним інструментарієм особистості в сенсі саморегуляції є емоційна сфера і
когнітивна сфера, між якими існують єдність і боротьба, причому надзвичайно важливим є
керівництво,  переважання когнітивної сфери над емоційною, а не навпаки.

Йдеться про те, щоб через усвідомлення емоційного стану, когніції, точніше, думки,
маючи значно більшу ступінь свободи, надавали  конструктивного сенсу, змісту і значення
емоціям і переживанням.  Під конструктивністю слід розуміти соціальну екологічність,
гуманізм, емпатійність, тобто усвідомлення взаємозалежності людей один від одного,
взаємовплив і його наслідки для стосунків.

Ілюстрацією висловленого може слугувати наступний приклад із моєї психолого-
консультаційної  практики: пара середнього віку, чоловік і жінка, живуть подружнім життям,
в якому є багато позитивного досвіду, почуття, любов один до одного, взаєморозуміння і
злагодженість у взаєминах. Кожен із партнерів мають  пограничну структуру особистості,
згідно із класифікацією Н.  МакВільямс[3,с.74],  у кожного з яких є свої  особливості
проблематики щодо  стійкості  психологічних меж, механізмів психологічного захисту для
підтримання  психологічного гомеостазу. Стосунки пари можна назвати взаємозалежними,
що означає залежність стану Я жінки від емоційного резонансу, емоційного відгуку
партнера, справдження  ним сподівань партнерки. У іншому разі,  її емоційно-психологічний
стан знижується, межі порушуються, її стан переходить у негативний, і вона проектує свій
негатив на партнера, тобто приписує партнерові причину свого стану: «Це через тебе»,
наприклад, «Тому що ти надто часто і довго розмовляєш із своєю сестрою, надто молодою і
привабливою дівчиною».
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Такими твердженнями і претензіями порушуються психологічні межі партнера,  він
дратується, обурюється, намагається логічно довести партнерці марність і безпідставність  її
претензій і переживань, прагне пояснити партнерці її значущість в його житті, апелюючи до
її позитивного досвіду життя з ним. Однак, для жінки його доводи нічого не означають, і
вона  залишаючись у своєму пригніченому стані Я, перериває з ним стосунки, аргументуючи
тим, що її почуття до нього змінилися з любові на ненависть.

У її уяві залишається два варіанта розгортання подальших подій: 1) вона залишається
сама, щоб уникнути подібного роду негативних пронизливих переживань, або 2) оскільки він
«довів» її до такого стану, він же і повинен усе це виправити, тобто повернути їй її
позитивний, нормальний стан.

Йому залишається також два варіанти поведінки:1) прийняти  негативний стан
партнерки, її негативні почуття до нього, про які вона сказала,   і припинити  з нею стосунки,
знецінивши увесь той позитивний досвід, що був у нього від їх стосунків, знецінивши усі
свої  позитивні почуття до неї,  2)просити пробачення,  коректувати свою поведінку,
намагатися відновити стосунки, докладаючи значних зусиль, долаючи  відкидання партнерки
і її  небажання продовжувати стосунки.

Повертаючись до духовної функції людської психіки, її  здатності до позитивного
перетворення досвіду, що і являє собою здатність  одухотворення, в описаному прикладі
стосунку подружньої пари, для кожного з партнерів вповні конкретно можна окреслити
напрями духовного психологічного розвитку, що полягає у набутті кожним із них
позитивного соціально-екологічного мислення, саморегуляції   для конструктивного
розв’язання описаної ситуації стосунків.

Так, для партнерки, важливо усвідомити необхідність саморегуляції своїх
«нестерпних переживань  себе» за певних обставин стосунку з партнером, раціонально
відділивши свої характерологічні особливості  від зв’язку з партнером, беручи
відповідальність за свої почуття на себе і знаходячи ресурс справлятися з ними  самостійно
або адекватно просячи допомоги  і підтримци замість перекладання відповідальності за свої
стани на партнера.

Партнеру важливо набути емпатійного розуміння негативних емоційних станів
партнерки, розуміння і відчуття пронизливості її переживань, з якими їй годі справитись, що
може допомогти йому позбутися роздратування і обурення на неї, натомість, набути
толерантності до її слів і претензій, а відтак – віднайти у  себе здатність для адекватної
підтримки партнерки, застосовуючи, замість раціональної аргументації, власних виправдань
і звинувачень її, способи надання партнерці емоційної підтримки, висловлюючи розуміння її
переживань і станів.

Йдеться про духовні здатності кожного з партнерів, які полягають у внутрішній
духовній роботі із залученням  раціонального мислення,  усвідомлення цінності  стосунків,
цінності почуттів,  власної цінності і цінності Іншого.

Йдеться про здатність до саморегуляції особистості через прийняття суперечливості
внутрішнього світу кожної людини, обмеженості можливостей людини бути досконалою,
ідеальною, бездоганною, через прийняття  суперечностей життя загалом, прийняття
реальності замість перебування у мріях  про ілюзорну ідеальність, хоча остання створює для
людини напрямок розвитку, в тому числі і духовного.
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МЕТАДОЛОГІЧНА КУЛЬТУРА ВЧЕНОГО У СФЕРІ ЛЮДИНОЗНАВСТВА

Аналіз сучасних методологічних традицій [1; 2; 3] та власний досвід методологування
[4 – 6] дозволив вичленовувати рівні методологування: 1) внутріконцептуальний:
методологічна рефлексія здійснюється в межах конкретної психологічної теорії, зокрема,
з’ясовуються засад теоретичного вичленовування нового психологічного феномену (критерії
виділення та аналізу його феноменології, структури, властивостей, закономірностей,
функціонування і розвитку, взаємозв’язки з іншими явищами тощо); 2) міжконцептуальний:
методологічна рефлексія спрямована на з’ясування методологічних засад теорії в порівнянні
з іншими концептуальними підходами до вивчення досліджуваного психологічного
феномену; 3) загально-психологічний: методологічна рефлексія стосується з’ясування
методологічних засад запропонованої концепції в межах загально-психологічних парадигм,
методологем і принципів; 4) загально-науковий: в методологічній рефлексії встановлюється
відповідність психологічної концепції (теорії) загальноприйнятим в науці методологічним
засадам, науковим традиціям і стандартам.

Одночасно, методологія не всесильна, бо метод ніколи не досягає того рівня, де є
шанс зустрітися з істиною, в якої завжди є свій не наш «метод» [3]. Окрім того, мислення і
розум не мають монополії на розв’язування проблем і прийняття рішень, бо розум без серця
коштує дешево, як і серце без розуму. Емоційне мислення і раціональні емоції коливаються
як гострі мечі, як саме життя (А.А. Ухтомський). Сучасна методологія має дати відповідь на
запитання про необхідність об’єднання конструктивних зусиль науки, гуманітарної
технології і теології у вивченні природи людини, спонукати окрему науку перейти власні
межі, щоб врахувувати цілісний образ людини.

Надійний у пізнанні світу метод вченого – віддача себе світу, щоб почути його голос,
його смисл,  його істину.  Часто голос дослідника збурює всю ситуацію пошуку,  бо «наше»
слово не тільки не в стані «схопити тайну», але навіть достатньо наблизитися до неї [3].
Адекватне пізнання світу не може бути без самовіддачі. Як свого часу зазначав П.А.
Флоренський,  віддача себе світу є актом любові «В любові і тільки в любові мислення
можливе справжнє пізнання Істини [11]. У любові (П.А. Флоренський), у сумлінні (А.А.
Ухтомський) філософи вбачають початкові стадії завжди бажаної одухотвореної інтуїції, без
якої неможливе не тільки наукове, але й взагалі ніяке мислення. Самовіддача дозволяє
вченому зробити перший і сміливий крок до реалізації своєї місії, використати свій шанс на
зустріч з істиною.

Відтак, на нашу думку, можна виділити, ще один рівень методології –
метаметодологічний (загальноцивілізаційний), на якому, в методологічній рефлексії
оцінюється наскільки запропонована гуманітарна теорія впливає на розв’язання проблеми
розвитку людини, знаходження нею свого щастя і збагачення смислу життя, розв’язання
проблем конкретного суспільства та людської цивілізації загалом чи пропонує вона живе
знання, яке має значення, цінність, особистісний сенс, чи це знання можна технологізувати
для вдосконалення життя людини, суспільства і цивілізації загалом. Без розуміння специфіки
цього рівня неможливо здійснити світоглядну оцінку уявлень про людину, одержати цілісне
уявлення про неї, розв’язувати завдання міждисциплінарного синтезу, спрямування
дослідження на вирішення проблем сенсу, щастя та здорового способу життя людини,
прийти до переконання щодо недоцільності простого акцентування уваги на деструктивності
природи людини, а, навпаки, на з’ясуванні шляхів подоланні цієї деструктивності, виділення
антентичної емпіричної сфери фактів про людину. Людинознавство не повинно
перетворитися в безперспективну погоню за простими і точними відповідями, що
спричинене неправильно поставленими проблемами.
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Методологічна культура дослідника у сфері людинознавства – це не культ розуміння,
чи культ насилля (конструктивізм) (В.П. Зінченко), а культ любові, свободи і
відповідальності вченого. Критично оцінюючи та розвиваючи конструктивні ідеї В.П.
Зінченка [5], можна констатувати, що справжня методологічна культура вченого передбачає:

1)  віру в Бога,  що у більшості вчених часто викликає внутрішній спротив,  бо це
ускладнює дослідження, стає перешкодою створення зрозумілих, однозначних теоретичних
моделей,  концептів.  Вважається,  що якби Бог (духовне Я)  був зрозумілою величиною,  а не
фундаментально визначальною змінною, то дослідження було б «точнішим» і
«керованішим»;

2) визнання наявності у світі, у житті людини чуда, тайни, непередбачуваного,
неймовірного, хаосу;

3)  володіння вченим здоровим,  живим поглядом на усе живе,  що противиться будь-
якій концептуалізації, збереження здатності вченого дивуватися;

4) врахування того факту, що людина створена не для зручності експериментаторів,
управлінців, маніпуляторів чи інших практиків у роботі з нею, а для свого повноцінного
буття, для свого щастя, свободи, любові, творчості;

5) володіння вченим методологічною науковою, духовною і моральною рефлексіями,
почуттям гумору, іронією;

6) довір’я вченого не тільки до свого розуму, але й до свого серця, до свого духу;
7) турбота про себе і пізнання себе як вченого – не в дзеркалі, а в очах колег-вчених;
8) увага до історії дослідження проблеми, бо науку ще нікому не вдалося почати з

себе;
9)  домінанта на особистості іншого вченого,  іншій науковій традиції чи науковій

школі, неприпустимість ні негативної, ні позитивної заочної їх характеристики без глибокого
проникнення в їх суть; поважне ставлення до ідей, позицій, поглядів вчених-колег, не
поспішаючи з критичними оцінками інших теорій, фактів, методів;

10) готовність до прийняття зовнішньої критики власних ідей, врахування принципу
фальсифікації в науці (К. Поппер);

11) неприпустимість «дикого» психоаналізу, поспішної побудови Я-концепції
особистості, спрямованого на маніпуляцію людиною необіхевіоризму чи доведеного до
абсурду релятивності постмедернізму;

12) орієнтація у процесі пізнання на систему духовних, моральних, соціальних і
психологічних цінностей людини та її життя;

13) врахування неповторності індивідуальності людини та того факту, що людина
завжди більше того, ніж наука може сказати і дізнатися про неї чи зрозуміти її у конкретний
момент і в конкретній ситуації;

14) уникнення адаптаційного підходу до трактування життя, врахуваня того факту, що
людина активно вибирає умови, творить їх, постає не тільки як «соціальний тип», але й як
індивідуальність.

Отже, високий рівень методологічної культури вченого у сфері людинознавства
дозволить врахувати цілісну природу людини в єдності духу, душі і тіла, спрямовувати своє
дослідження вченого не тільки на виявлення об’єктивних фактів, але спрямовує зусилля на
зростання повноцінності життя людини.

________________
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Салій Є.В., Львівський національний університет
імені Івана Франка

СУЧАСНИЙ КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ РОБОТИ ПЕРСОНАЛУ
ЯК ОДНА З ГОЛОВНИХ ФУНКЦІЙ МЕНЕДЖМЕНТУ

Актуальність проблеми. Проблеми управління персоналом є гостро актуальними не
тільки для керівництва, а й для людей, які працюють на підприємстві. У більшості випадків
проблеми в управлінні персоналом виникають через провини керівництва (згідно зі
статистикою близько 71%). Все це пов’язано з тим, що керівники не завжди можуть
правильно і добре керувати співробітниками. Тому у керівника, який бажає досягти
максимального результату продуктивності на фірмі, повинні бути у запасі накопичення
власного досвіду, різні технології, спрямовані на системне формування ефективності
відносин в організації і швидкий аналіз виникаючих питань, завдань і труднощів. Керівнику
потрібно чітко ставити завдання перед підлеглими й безпосередньо контролювати їх
виконання.

При неправильному керівництві можуть виникати такі актуальні проблеми в
управлінні персоналом:

· не дуже гарна репутація підприємства;
· незадовільна якість товарів;
· примноження шансів збанкрутувати.
Отже, щоб досягти хорошого результату в такій тонкій справі, як управління

персоналом, потрібно проводити постійний моніторинг існуючих проблем в установі і в разі
виявлення перешкод – їхнє корегування .

Виклад основного матеріалу. Для забезпечення ефективної діяльності працівників
недостатньо лише визначити завдання, організувати робоче місце, забезпечити оплату праці.
Всі ці процеси не результативні, якщо не реалізовується такий управлінський процес, як
контроль. Практика показує, що найдосконаліші форми планування не можуть бути
ефективно задіяні без розробки й впровадження сучасних форм контролю, який дає змогу
суб'єкту управління регулярно отримувати інформацію про стан справ у керованій системі,
на основі чого він приймає управлінські рішення, спрямовані або на закріплення досягнутого
успіху, або на усунення причин, що перешкоджають його досягненню.

Отже, контроль – це одна з чотирьох головних функцій менеджменту, процес
забезпечення цілей організації шляхом постійного спостереження за її діяльністю та
усунення відхилень, які при цьому виникають.

Поза всяким сумнівом, люди – це невід’ємна складова успіху кожного підприємства.
Будь-який бізнес, здатний залучати та утримувати найкращі таланти, ефективно управляти
ними і раціонально їх використовувати. Для успішного здійснення контролю дуже важливо,
щоб в результаті співробітництва та управлінської діяльності між керівником та підлеглим
були налагоджені рівні, продуктивні відносини, засновані на командній роботі. Для того,
щоб побудувати конструктивні робочі взаємовідносини доцільно перш за все забезпечити:

· ефективне оцінювання працівників на основі заздалегідь визначених
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KPI (Key Performance Indicators);
· підтримку керівником власного авторитету;
· наявність розвиненої організаційної культури;
· сприятливий морально-психологічний клімат в організації та колективі;
· грамотне делегування повноважень;
· налагодження ефективного оберненого зв’язку;
· акцентування уваги на результатах.
Отже, сучасний ефективний менеджер має надихати кожного члена колективу на

досягнення бажаних результатів, але в той же час має мати унікальні навички і допомагати
власним підлеглим вирішувати виникаючі проблеми.

Також варто зазначити, що управління персоналом повинне бути спрямоване на
досягнення не лише конкретних цілей підприємства, зростання ефективності його діяльності,
а й особистісних цілей працівників.  Досить часто під ефективністю розуміють лише
отримання максимального прибутку чи бажаного співвідношення між результатами і
витратами. Однак дедалі частіше це поняття розглядається не тільки в економічному плані
(як продуктивність,  якість,  нововведення,  прибуток),  а і в більш широкому контексті й
пов’язується з такими поняттями психологічного плану, як задоволеністю співробітників
своєю працею, участю у житті трудового колективу підприємства, мотивацією персоналу [2].
Тому менеджерам потрібно намагатись створити сприятливу атмосферу у колективі, всіляко
сприяти реалізації здібностей та здорових амбіцій працівників, заохочувати їх ініціативність,
творчий підхід до роботи. Досягнення, навіть якщо вони не надто значні, потрібно відзначати
і, разом з тим, за прорахунки намагатися не критикувати різко, особливо у присутності інших
працівників.

Можна виокремити кілька методів, які допоможуть контролювати ефективність
роботи кожного співробітника [1]:

· Надання звіту керівниками за кожен тиждень. Бувають співробітники, які
систематично не звертають уваги на дедлайни і зривають всі строки. Такий підхід до
контролю досить ефективний і допоможе значно заощадити час.

· Організація системи даних, яка буде обробляти дані і виводити в статистичні
зведення. Існують системи обліку робочого часу, які дозволяють оцінити, наскільки
ефективно працівник використовує робочий час. Така база допоможе легко контролювати всі
результати роботи.

· Організація змагань серед персоналу. Проведення змагань для виробничих
співробітників (від яких залежать швидкість і якість виконання замовлень) і продавців (від
яких залежить прибуток) стає відмінним засобом мотивації і контролю персоналу.

· Виявлення кращих і гірших. Періодичне складання такого списку допоможе
визначити сильні та слабкі сторони співробітників.

Висновки. Отже, контроль якості роботи персоналу – це важливий аспект діяльності
будь-якого підприємства, який може стати вирішальним фактором у позиціонуванні фірми
на ринку. Адже від ефективності управлінських дій, характеру їх впливу на поведінку
працівників залежить бажання останніх працювати саме в цій організації, а отже, їх
продуктивність, емоційне та фізичне здоров’я, самовіддача.

Завершу висловом Анрі Файоля, який зазначив, що "Керувати – це значить
передбачати, вивчати майбутнє і встановлювати програму дій; організовувати – будувати
подвійний організм підприємства: матеріальний і соціальний; розпоряджатися – приводити в
дію персонал підприємства; погоджувати – пов'язувати і об'єднувати, поєднувати всі дії і
вміння; контролювати – спостерігати, щоб все відбувалося згідно з установленими
правилами і розпорядженням ".

________________
1. Контроль персонала. 6 эффективных методов борьбы с бездельниками // [Электронний ресурс]. –
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Сибірна Р.І., Львівський державний університет
внутрішніх справ

ПСИХОТЕХНОЛОГІЇ У СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

На даний час легкий доступ до інформації, особливо в інтернет-мережі, ще не є
гарантією доступу до інформації, яка адекватно відображає реальність. У цьому контексті
перед фахівцями постають кілька ключових проблем:

– криза інформації (недостатність необхідної та об’єктивної інформації, складність
доступу до неї);

– криза вибору інформації (суміжна інформація, що створює різного роду відхилення
та відволікає від суті, самого змісту інформації);

– свідомо деформована, викривлена та засмічена або абсолютно спотворена
інформація.

Проблема «чистоти» інформаційних потоків стала особливо гострою саме зараз у
зв’язку з інформаційною тоталізацією та вибухом, який стався впродовж останніх десятиліть.
У результаті цього «вибуху» найбільше постраждала людина. І постраждала не лише через
надмірність, «шквал» інформаційних потоків, а й через їх патологічну забрудненість,
здатність докорінно змінювати екологічно виважені стандарти людського буття і вносити
компоненти, які є несумісними з повноцінним життям людини та культури.

«Забрудненість» та спотворення потоків інформації значною мірою несуть і засоби
масової інформації. Щоденне подання матеріалів з негативним забарвленням створює для
людини вакуум довіри чи відчуття недовіри, а відповідно й недовіри до усієї системи.
Яскравою ілюстрацією цього є описані Оруелом у відомій праці «1984» події, коли
тотальність нагляду та публічність усіх сфер життя (включаючи інтимні) стають для людини
такою собі «золотою кліткою», вирватись з якої неможливо.

Одним із чинників, що призводять до засмічення інформаційного поля, є
маніпулятивні практики та різного роду психотехнології.

З великої кількості інформаційно-психологічних методів у практичній діяльності
широко застосовується сугестивна психотерапія, групова, поведінкова, сімейна, ігрова,
раціональна психотерапія та нейролінгвістичне програмування.

Зараз нейролінгвістичне програмування дістає широке застосування у роботах з
гармонізації духовного світу людини, трансформації і переформування особистості з
допомогою мовних стратегій. Найчастіше нейролінгвістичне програмування використовують
у практичних цілях як систему спеціальних психотренінгів. У цьому плані нейролінгвістичне
програмування наближається до групової терапії.

Нейролінгвістичне програмування (НЛП) є унікальною технологією впливу на людей,
їх комунікацію і розвиток. Предметом НЛП є «мови», які використовуються для взаємодії як
відображення внутрішніх програм, що задані на рівні нейронних зв´язків, аналізу різних
способів отримання інформації про світ і реагування на них окремих людей.

У рамках нейролінгвістичного програмування використовується три техніки: "змах",
"вибух" і "метафора". Основною та найпопулярнішою технікою вважається "рефреймінг",
тобто переформування особистості,  надання їй нової заданої форми.  В основі рефреймінгу
лежать наступні базові положення нейролінгвістичного програмування:

- будь-який симптом, будь-яка реакція або поведінка людини носять захисний
характер і тому корисні; шкідливими вони можуть вважатись тільки тоді, коли
використовуються в невідповідному контексті;

- у кожної людини існує своя суб'єктивна модель світу, яку можна змінити;

http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8
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- кожна людина має приховані ресурси, що дозволяють змінити і суб'єктивне
сприйняття, і суб'єктивний досвід, і суб'єктивну модель світу.

Рефреймінг найчастіше здійснюється в декілька етапів:
- визначення симптомів (визначення поведінки або реакції, яка потребує зміни);
- пацієнтові пропонується зробити своєрідне «розщеплення» себе на частини

(здорову і патологічну, представлену симптомом) і вступити в контакт із частиною, що
відповідає за формуванням і прояв симптому, осмислити механізм його виникнення;

- виробляється відділення симптому від первісного мотиву чи наміру;
- виявлення нової частини, здатної задовольнити цей намір іншими шляхами з

«постановкою якоря» (асоціативного зв'язку між подіями або думками);
- формування згоди усього «Я» на новий зв'язок .
Техніки НЛП широко використовуються у психологічному консультуванні й

психотерапії особистості, яка відчуває різні труднощі, зокрема: труднощі у спілкуванні,
апатію, невпевненість, стреси, фобії, шкідливі звички тощо. Фактично, НЛП — це
витончений інструмент, який дає змогу швидко отримати інформацію про бажаний і
похідний стан клієнта і відповідно до цього гнучко підібрати найбільш дієву техніку для
досягнення необхідного результату.

НЛП популярне саме тому, що засноване на численних, досить конкретних техніках і
технологіях, що часто пов’язані з активізацією таких методик, як «якірування», «змах»,
«віддзеркалювання», «лінія життя», «кришталеві кулі», «коло досконалості», «інший «Я»,
«остання крапля» тощо. Цінним є те, що кожна з цих процедур має свої конкретні цілі і
досить докладно описана в доступній літературі.

Для подальшого вирішення завдання необхідно уточнити поняття «модальності» - як
найбільш типового і характерного для індивіда способи сприйняття і відображення
навколишньої реальності .

Щоб обрати найбільш ефективну стратегію задля маніпулювання конкретною
особистістю, необхідно передусім встановити її репрезентативну систему (провідну
модальність і субмодальність), рапорт з партнером, потім виявити причини його неспокою,
невпевненості та сумнівів.

При цьому можна використовувати наступну схему:
- визначити вислови (зовнішній ключ), які показують, що клієнт переживає

небажаний стан, тобто провести калібрування;
- закріпити цей стан «якорем» (під «якорем» розуміються певні слова,  аудіо чи

візуальні ряди, тощо, які цілеспрямовано пов’язуються з певними суб’єктивними
переживаннями, щоб мати можливість через певний проміжок часу знову викликати ці стани
або стабілізувати їх);

- попросити клієнта подумки повернутися до минулого, коли він переживав ті
самі почуття;

- із розповіді клієнта виділити деталі, які мають відношення до його стану;
- повернути клієнта у сьогодення, потурбуватися про його комфортність і

безпеку.
Створивши позитивний емоційний стан, слід обрати техніку для його закріплення чи

для переформування минулого негативного досвіду (наприклад, рефреймінг). Хоча оволодіти
техніками і технологіями НЛП може кожна чуттєва, зацікавлена та уважна людина, його
використання потребує кваліфікованої підготовки і великого почуття відповідальності .

Таким чином велике значення має безпосередній цілеспрямований психологічний
вплив на особу. Серед різних способів подібного впливу нейролігнвістичному
програмуванню належить важлива роль, оскільки окрім простого впливу на комунікативний
процес «соціальний працівник – клієнт» воно тісно пов'язане з іншими формами активного
впливу на особистість. Важливим також є те, що вплив НЛП на свідомість особистості є
малопомітним для особи до якої він використовується, що особливо важливо при роботі з
певними категоріями громадян.
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Останнім часом деякі спецслужби, які зацікавлені у політичній, економічній та
соціальній дестабілізації України вміло підбирають і використовують вразливі категорії
громадян, на яких за допомогою можливостей нейролінгвістичного програмування
впливають відповідним чином, скеровуючи їх свідомість та діяльність у вигідне для своїх
цілей русло.  При цьому,  маніпулювання свідомістю людей відбувається так,  що об’єкт не
усвідомлює самого факту впливу. За таких умов Україна постає типовим об’єктом зовнішніх
руйнівних інформаційно-психологічних впливів, спрямованих проти національної єдності,
мови, релігії, культури та територіальної цілісності.

У зв’язку з цим, оздоровлення людського буття повинно починатися з повноцінного
функціонування правової, законодавчої та етичної бази та реалізації кількох провідних цілей:

– «зовнішні межі». Вона орієнтує на бережливе ставлення до природи, її ресурсів,
життєвого потенціалу. Мова йде про встановлення кожною людською істотою для себе
особисто додаткових обмежувальних параметрів у своїй діяльності. Мислення людини у
цьому контексті повинно нести інноваційні ідеї, підходи, що гармонійно поєднуватимуться з
природою;

–  «внутрішні межі».  Вона звертає увагу на важливість врахування такого важливого
фактора,  як внутрішні можливості людини.  Дійсно,  як підкреслює мислитель,  не можна
безкінечно експлуатувати її пристосовницькі можливості. З цього випливає, що науково-
технологічна діяльність і соціополітичні зміни мають відбуватися таким чином, щоб не
піддавати людину новим напругам і стресам;

– «культурна спадщина». Вона формує соціальну установку на перетворення
загальнокультурних надбань у визначальний орієнтир прогресу і самовизначення людства.
Людство лише тоді вважатиметься успішним, коли підтримуватиме власну ідентичність,
національні особливості, культуру, творчість та унікальність. У цей час кожен громадянин,
як представник конкретного типу політичної культури, соціального устрою та національної
ідентичності, складатиме частину екологічної мозаїки, здатної до відновлення, регенерації та
розвитку

Таким чином, на сьогоднішній день слід інтенсивно проводити заходи щодо
мінімізації можливостей застосування маніпулятивних технологій інформаційно-
психологічного впливу – нейролінгвістичного програмування, на громадян. Для цього
необхідно приділяти більшу увагу проблемам нормативно-правового регулювання та
державного управління інформаційно-психологічною безпекою країни.
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ДУХОВНІСТЬ ТА ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИЙ СТАН СУСПІЛЬСТВА

Духовний потенціал суспільства в його економічному стані, як правило, інформаційно
орієнтований щодо природних закономірностей розвитку людини і природного середовища в
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цілому. Так, природні закономірності розвитку у контексті його безпечності - це
закономірності, які забезпечують  соціально, економічно й екологічно безпечний, стабільний,
розумний розвиток та збереження локальних і глобальних процесів життя в біосфері,
включаючи збереження біосферної біологічної різноманітності. Тому духовний потенціал
екологічного стану та економічного розвитку громадянського суспільства слід розглядати як
такий, що існує та розвивається задля інтересів своїх громадян. Відповідно, охорона
природного середовища як основна умова економічного існування та здорового (духовного і
соціального) розвитку  громадян, завжди має  або природостворюючу, або природоруйнівну
спрямованість щодо кожного громадянина чи  середовища його проживання, а також щодо
інших держав і співтовариств планети, біосфери загалом. Це визначається мірою співучасті
суспільства у відтворенні життєвого потенціалу природного середовища і кожного
громадянина зокрема.

Зазначена проблема відзначається особливою актуальністю для соціальної й
економічної сфери розвитку суспільства, де часто інформаційні духовно-екологічні
пріоритети і домінанти розвитку  не відповідають стратегії безпечного розвитку суспільства.
Власне саме це  повинні враховувати менеджери, організовуючи свою економічну діяльність.

Існуюча до цього часу суто економічна переоцінка всіх цінностей, утвердження
нігілізму, особливо в економічній сфері, як форми теоретично-практичного ставлення до
дійсності, морально травмують людину, спотворюючи її внутрішній, духовний світ і
відповідно створюючи несприятливі умови формування і реалізації духовного потенціалу
громадян. У таких умовах створити високоефективну економіку досить проблематично.

За умов існуючої ситуації  в країні слід констатувати, що зміни у даній сфері
відбуваються повільно,  непомітно.  У зв’язку з цим,  їх набагато важче прослідкувати,  ніж
зміни в екологічній сфері. Адже духовна сфера зовсім не є "надбудованою" над
економічними відносинами, як вважалося раніше. Подібно до того, як усуспільнення засобів
виробництва не породило ніякої вищої форми гуманізму, приватизація теж не може
автоматично повернути суспільству все те, що, на жаль, знищив у ньому соціалізм; почуття
відповідальності за рідну землю, ліси, в цілому за стан довкілля, трудову мораль, етичні
норми природокористування, повагу до окремої особи, її власності і прав. Зміна мислення,
зміна мотиваційних структур, ціннісних орієнтирів, поведінка та стилю життя - це
багатошаровий, складний і тривалий процес.

Сьогоднішні духовно-екологічні пріоритети управління спричиняють розчарування
громадян за себе і за суспільство, за його «нові» економічні орієнтири. Звичайна «економічна
людина» усвідомлює, що немає нічого спільного, упорядкованого, коштовного, однакового
для усіх, що мобілізує всі ресурси суспільного розвитку, весь творчий потенціал суспільства,
несе високу творчу духовність. Стає чужим світ, з яким людина почувала себе єдиним цілим,
який вона будувала своєю творчою працею, пишалася ним, орієнтувала себе і своє майбутнє
покоління на його духовні і матеріальні цінності. Значна частина суспільства поступово
втрачає зміст економічного життя і не вбачає у ньому екологічної цінності і доцільності.

Формується економічний феномен  сучасності - прагнення людини відгородити свій
розум від необхідності постійної духовно-економічної, духовно-екологічної роботи, без якої
не може бути справжнього творчого громадянина суспільства. Розмивається основний
релігійний духовно-моральний простір суспільної економічної діяльності, що тривалий час
формувався як реалізація історичного ставлення до дійсності та менталітет українського
народу, який зі століття в століття намагався реалізувати у своєму економічному житті
морально-релігійний, духовний ідеал.

Крім того, впродовж останніх десятиліть виникла необхідність говорити про екологію
як явище глобальних параметрів. Екологія як природниче поняття вже давно сягнула за межі
субстантивних категорій чи територіально окресленого біоценозу та набула
загальнолюдського, планетарного масштабу. Більше того, це явище вийшло за межі екології
матеріального світу і торкнулось таких феноменів як культура, людина, духовність.
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Особливості розвитку сучасних еколого-економічних систем та процесів зумовлюють
необхідність формування не лише основних правил користування середовищем, у якому
живе людина, а й стабільного європейського та світового економічного і культурно-
політичного простору. Вони ж спонукають науковців, філософів, культурологів та ін.
фахівців й усю міжнародну спільноту поставити питання про екологію людського буття.
Сьогодні можна говорити про те, що на сучасному етапі цивілізація знаходиться в глухому
куті, і якщо не буде знайдено і реалізовано оптимальний, із найменшими втратами вихід із
нього, то загибель суспільства, як і колапс біосфери, настануть із невідворотною
закономірністю.

Питання екології торкнулися і діяльність церкви. Зокрема, Папа Римський Бенедикт
ХV, Іван Павло ІІ та ін. у своїх енцикліках постійно нагадують людству про закони
людського життя та вичерпність природних ресурсів тощо. Зокрема, констатується, що
людство у ставленні до природи підпорядковане не тільки біологічним, а й моральним
законам, які не можна безкарно порушувати. Усі кризи, включно із кризою природного
середовища, папа Іван Павло ІІ розглядав як наслідок внутрішньої кризи людини – кризи її
духовності та моралі.

Аналізуючи політичні та етнокультурні процеси, що відбуваються у світі, можна
відстежити чітку аналогію між світом природи (світом екологічних катастроф) та світом
людини (катастрофами у духовній, культурній, політичній, демографічній та ін. сферах).
Отже, пряма і безпосередня залежність двох світів, в епіцентрі яких знаходиться людина зі
своїм комплексом проблем,  а саме світу природи і духовного світу людини,  змушує дещо
переосмислити факти нашого буття та вибудувати новий формат антиномії «людина – світ».

З огляду на взаємозалежність світових процесів та організмів необхідне застосування
системного підходу у дослідженні природних та соціальних змін. Міждисциплінарність
запропонованого предмета дослідження зумовлює компіляцію декількох як
загальнофілософських, так і спеціальних методів та методик вивчення екології як
соціокультурного явища. Відповідно пізнання екологічного середовища людини,
суспільства, культури є складним та багатогранним процесом, що поєднує методи та системи
методологій кожної з галузей наук (біології, хімії, медицини, генної інженерії,
юриспруденції, соціології, філософії, антропології, культурології тощо). Саме тому підходи
до вивчення екології людини носять переважно конвергентний характер.

Системний підхід, як один з методів формування наукової парадигми, дає змогу на
основі законів та закономірностей, що існують у живій природі, моделювати соціальні
процеси, прогнозувати їх кризові та інші фази. Опис причинно-наслідкових зв’язків, змін у
межах екологічної системи дає змогу моделювати зразки соціального, економічного,
політичного, культурного та ін. середовищ як внутрішньо гармонійних та збалансованих.

У 20-ті роки XX ст.  під впливом ідей екології та соціологічних досліджень процесів
урбанізації вчені почали досліджувати розвиток соціальної екології як системи наукового
знання. Тоді для соціології принциповою була думка про те, що природа – це тіло людини, і
вона повинна розумно його використовувати.

Остання половина XX  ст.  стала періодом активного розвитку атомної енергетики та
хімічних технологій. У результаті це призвело до екологічної кризи, яка проявлялась у
виснаженні природних ресурсів, забрудненні довкілля, деградації біосфери. Крім цього,
очевидними у своїх наслідках стали суперіндустріалізація, суперхімізація,
супермілітаризація та суперспоживання. Слід звернути увагу ще й на той факт, що ХХ ст. на
тлі екологічних криз та катастроф інтенсивно та перманентно інсталює і поглиблює духовну
кризу людства. Власне вона до кінця ХХ ст. здебільшого залишалася поза межами уваги
науковців і не розглядалася як надактуальне та системне явище.

Початок XXI ст. також є складним і вирішальним періодом в історії людства. Вчені
вважають, що це період цивілізаційно негативних факторів, серед яких: занепад людської
моралі; зростання бідності, злочинності; підвищення агресивності; поширення хвороб різної
етіології; деградація природи; загострення до критичного рівня конфлікту між техносферою
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та біосферою. Це відбувається це на фоні Чорнобильської аварії, Фукусіми і багатьох інших
антропогенних катастроф, які призвели врешті-решт до глобального потепління, що ставить
під загрозу виживання людини як виду. Крім того, слід згадати і про збільшення чисельності
населення планети, що значною мірою ускладнює навантаження на природу та біосферу
землі.

Таким чином, сутність людини складає свідомість, душа, культура, що обумовлюють
її визначальний вплив на екологічну систему та її стан, економічний розвиток. Тому коли
людське «его» домінує над природним «еко» і це домінування не контролюється високою
культурою, дисциплінованістю та високою духовністю, то перспектива людської популяції
може бути не оптимістичною.
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Сироватка Г.О., Національний педагогічний
університет імені М.П.Драгоманова

ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ
ЗДІБНОСТЕЙ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

Актуальність дослідження обумовлена необхідністю підвищення якості шкільної
освіти на сучасному етапі. Здійснювати ефективний розвиток інтелектуальної сфери в
молодшому шкільному періоді дуже важливо, оскільки саме ця сфера зумовлює успішність
подальшого шкільного навчання. Нині актуальною є проблема пошуку нових методик,
технологій і засобів, що забезпечують всебічний і повноцінний розумовий розвиток дітей
молодшого шкільного віку з урахуванням їхніх вікових та індивідуальних особливостей.

Проблемі розвитку інтелектуальних здібностей молодших школярів присвячені праці
психологів і педагогів, серед яких: І. Бех, О. Голубєва, В. Дружинін, А. Матюшкін, М.
Мартинюк, М. Садовий, А. Павленко та ін.Але в аспекті вивчення індивідуальних здібностей
це питання досліджено недостатньо.

Мета дослідження полягає теоретичному та емпіричному вивченні особливостей
інтелектуального розвитку дітей молодшого шкільного віку.

Основна частина.Нині значна увага приділяється створенню умов для
інтелектуального розвитку дитини, яка здатна самостійно приймати рішення, бути
відповідальною за свої вчинки, логічно та критично мислити. Молодший шкільний вік
характеризується значним потенціалом для розумового розвитку дитини.У період навчання
дитини в початковій школі, тобто у віці 6-11 років, формується закріплення, зміцнення,
становлення психічних процесів мислення. Мислення дитини дедалі більше стає схожим на
мислення дорослої людини. Також відбувається розвиток усіх психічних процесів та
усвідомлення дитиною власних змін, які відбуваються під час навчання.

Згідно з дослідженнями С. Стадніченко, психолого-педагогічними умовами розвитку
інтелектуальних здібностей учнів є: організація навчального процесу за принципами
гуманістичного, особистісно-орієнтованого підходу, теоретичного узагальнення в навчанні;
залучення учнів до участі в самостійному й активному природничо-науковому пізнанні;
здійснення на основі логічних дій і операцій розумової діяльності тощо [6, c. 256].
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Специфіку інтелектуальної діяльності визначають психологічні особливості
молодших школярів. Тому важливими психологічними умовами розвитку інтелектуальних
здібностей молодших школярів є врахування їх вікових психофізіологічних особливостей, а
також комплексний вплив на формування й підвищення діяльності всіх психічних процесів в
єдності.

Головне завдання, яке вирішується під час розвитку сприйняття, полягає в навчанні
учнів виділенню й аналізу окремих ознак або властивостей сприйманих об’єктів (колір,
форма), осмисленню побаченого, активній включеності в процес сприйняття розумової
діяльності. З метою розвитку осмисленого сприйняття використовуються завдання на
порівняння.

Формуванню стійкості уваги, що визначається тривалістю збереження її концентрації,
умінню контролювати виконання одночасно двох і більше дій, надається особливе значення
[3, с. 21]. Для цього використовуються такі вправи: «переплетені лінії», різноманітні
«коректурні проби», тобто викреслення одного чи декількох вказаних символів з таблиці.

Завдання, що стимулюють фантазію, передбачаючи уявні ситуації, формують уяву
учнів. До таких завдань належать:завдання на розвиток вербальної фантазії;завдання на
формування невербальної фантазії;завдання на пантомімічну фантазію (змалювати чайник,
машину, поїзд та ін.);завдання на розвиток зорової уяви [2, с.118].

Однією з істотних ознак словесно-логічного мислення є оперування поняттями.
Формування таких розумових операцій, як аналіз, синтез, узагальнення тощо передбачає
розвиток словесно-логічного мислення. З метою розвитку операцій порівняння
використовуються завдання, у яких потрібно порівняти схожі предмети (муха і метелик; стіл
і стілець; книга і зошит; вода і молоко тощо) і назвати ознаки схожості та відмінності.

З метою розвитку операцій аналізу та синтезу використовуються анаграми,
заповнення пропусків букв у словах, а також такі вправи, в яких треба виконати аналіз між
поняттями [5, с. 5]. Наприклад, пісня – композитор = літак – ? При цьому можливі варіанти
вибору відповіді: 1) аеродром, 2) пальне, 3) конструктор,4) пілот, 5) винищувач.

Однією з важливих психологічних умов розвитку інтелектуальних здібностей
молодших школярів є забезпечення сприятливої творчої, емоційно насиченої атмосфери під
час занять. Особливий позитивний емоційний фон (розкутість, інтерес, бажання навчатися,
виконувати пропоновані завдання) створює загальна атмосфера на уроках інтелектуального
розвитку. Усвідомлення власних успіхів сприяє розкриттю психологічних можливостей
учнів, підвищенню їх самооцінки, упевненості в собі.При цьому, на думку З. Чернявської,
слід заохочувати ініціативний і творчий підхід до виконання справи, а не тільки виконання
роботи,  і її конкретний результат.  Творча діяльність –  дуже важлива складова розвитку
інтелектуальних здібностей особистості [7, c. 168].

Успішна організація учбово-пізнавальної діяльності учнів молодших класів
неможлива без застосування індивідуального підходу. Окрім комплексу характеристик таких
складових інтелектуальної сфери, як сприйняття, увага, мислення, пам’ять, уява, завжди
беруться до увагиособливості емоційної та вольової сфери дітей, а також особливості
темпераменту, швидкості протікання різних реакцій. Загалом, на переконання І. Зимньої,
враховується спрямованість особистості кожної дитини [4, с. 220].

Однією з важливих умов розвитку інтелектуальних здібностей молодших школярів є
використання дидактичних ігор та вправ, спеціальних ігрових завдань, спрямованих на
розширення та збагачення знань, вмінь і навичок дітей. Так, О. Богданова зауважує, що «гра
вдосконалює предметну діяльність, логіку і прийоми мислення, формує і розвиває вміння і
навички ділової взаємодії з людьми [1, с. 88-89].Уміле введення гри в навчальну діяльність
сприяє розвитку інтелекту: нечітке сприймання поступово стає чітким, увага з мимовільної
перетворюються в довільну, мислення й пам’ять стають наочно-образні, активізується
діяльність другої сигнальної системи тощо [7, c. 168].

Висновки.Таким чином, важливими психологічними умовами розвитку
інтелектуальних здібностей дітей молодшого шкільного віку є навчальний процес,
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організований за принципами гуманістичного, особистісно-орієнтованого підходу;
врахування вікових психофізіологічних особливостей дітей, забезпечення до кожного
учняіндивідуального підходу; комплексний вплив на підвищення діяльності всіх психічних
процесів; формування позитивної пізнавальної мотивації дітей, підвищення їх віри у власні
сили; переважаннятворчого аспекту в діяльностідітей молодшого шкільного віку;
забезпечення сприятливих умов длярозвитку пізнавального пошуку, ініціативності,
самостійності учнів під час занять та у вільний час; використання дидактичних ігор і вправ,
завдань, спрямованих на розширення знань, вмінь і навичок тощо.
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Скальська Л.О., Горбачов В.О., Інститут
психології імені Г.С. Костюка НАПН України

ФОРМУВАННЯ ДУХОВНИХ ЦІННОСТЕЙ МОЛОДІ –
ОСНОВНА  МЕТА ТОВАРИСТВА ПСИХОЛОГІВ УКРАЇНИ

На І Установчому з’їзді Товариства психологів України 20 грудня 1990 року в м.
Києві прийнято Етичний кодекс психолога. Цей нормативний акт є гарантом
високопрофесійної, гуманної, високоморальної діяльності психологів України, здійснюваної
залежно від спеціалізації та сфери їх інтересів. Даний Кодекс являє собою сукупність
етичних норм, правил поведінки, що склалися у психологічному співтоваристві й регулюють
його життєдіяльність. Об'єктом досліджень і впливу психологів є внутрішній світ
особистості, тому їхні контакти з іншими людьми повинні бути теплими, доброзичливими,
цілющими. Етичний кодекс сприяє більш успішному здійсненню психологами своєї
професійної діяльності. Зокрема, шкільним і вузівським психологам допомагає у підвищенні
ефективності навчання і виховання учнів та студентів; психологам у галузі охорони здоров'я
— у виконанні функцій, пов'язаних з профілактикою захворювань, лікуванням, реабілітацією
пацієнтів; психологам у сфері державного управління — у психологічному забезпеченні
загального і галузевого управління.

Заснована Товариством психологів України Комісія з етики проводить роботу,
спрямовану на правильне тлумачення психологами Етичного кодексу, здійснює контроль за
його додержанням, забезпечує формування у психологів сприйняття цього Кодексу як
зобов'язання перед громадськістю, як одного з важливих актів чинного законодавства.

Серед багатьох проблем нашого суспільства, які спостерігаємо сьогодні, Товариством
психологів України проводиться значна робота з питання особистісного зростання та
духовного становлення молоді. Духовне становлення – це вища мета кожної особистості,
адже на ґрунті духовності зростає і міцніє особистість як цілісна система.

Під духовним становленням особистості,  за визначенням Жигайло Н.І.,  ми
розуміємо надбання духовних цінностей, розвиток провідних характеристик  людини, її
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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.

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.

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.

З метою формування духовних цінностей молоді проводиться чимало заходів,
зокрема, тренінгів особистісного зростання та духовного становлення. 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.

Утвердження і розквіт нашої держави можливий лише за умови професійного та
духовного становлення і здійснення кожного громадянина, фахівця, професіонала, який має
стати вирішальною силою, 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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Сновидович І.Г., Львівський національний
університет імені Івана Франка

ГРОМАДЯНСЬКА КОМПЕТЕНТНІСТЬ І ДОСВІД
У ДІЯЛЬНОСТІ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ЯК ЗАПОРУКА УСПІХУ

МОЛОДОГО ФАХІВЦЯ

У сучасному надактивному світі, у якому чудові можливості для розвитку,
комунікації та самовдосконалення, молода людина може зустріти у різних сферах і
напрямах.  Одним з таких напрямів –  це громадська діяльність або ж участь у молодіжних
громадських організаціях. Щодо цього виду роботи, то масштабних фінансів чи стрімкої
кар’єри молода людина на початку своєї діяльності точно не отримає,  але хороший досвід,
спілкування з однодумцями та спільна робота над цікавим проектом для них буде хорошим
стартом.

Ще одним, не менш важливим аспектом для молоді є формування особистості-
громадянина,  який буде активно долучатися до громадського життя суспільства,  чітко
висловлювати свої погляди та відстоювати їх.  І у такому середовищі формується
громадянська компетентність, яка допоможе молодій людині свідомо долучитися до активної
участі  в житті демократичного суспільства.

Для того,  щоб детальніше проаналізувати та зрозуміти,  що ми розуміємо під
громадянською компетенцією, спочатку потрібно окреслити саме поняття «компетентність».
Відповідно до Закону України про вищу освіту «компетентність» – це динамічна комбінація
знань, умінь і практичних навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і
громадянських якостей, морально-етичних цінностей, яка визначає здатність особи успішно
здійснювати професійну та подальшу навчальну діяльність і є результатом навчання на
певному рівні вищої освіти» [1]. Ключовими компетентностями вважаються такі, що є
необхідні для людини і будуть сприяти підвищенню особистого потенціалу, надаватимуть
більше позитивних шансів для працевлаштування, кар’єрного зростання та розвитку. Такі
компетентності розвиваються в процесі навчання, комунікації у процесі роботи та протягом
життя.

Громадянську компетентність можна зазначити, як одну з ключових компетентностей
людини. Під громадянською компетентністю розуміють здатність людини активно,
відповідально й ефективно реалізовувати громадянські права та обов’язки з метою розвитку
демократичного громадянського суспільства [2].  Шевчук Т.Є. у своїй статті «Громадянська
компетентність як елемент формування особистості майбутніх фахівців» зазначає, що
громадянська компетентність це – сукупність освітніх елементів, що складається з системи
знань, умінь, навичок, переживань, емоційно-ціннісних орієнтацій, переконань особистості,
які допомагають людині усвідомити своє місце в суспільстві, обов’язок і відповідальність
перед співвітчизниками, Батьківщиною і державою [3]. Згадана компетентність у своєму
формуванні обов’язково включає в себе загальні поняття про національну культуру, цінності,
духовність, переконання та ідеї, які і складають громадянську компетентність. Молодий
фахівець, освоюючи громадську компетентність формує свою готовність до суспільно-
громадського життя. Це такий рівень громадянської культури, який відзначається
спрямуванням до згоди, консенсусу, толерантності, прагненням не лише давати оцінку
суспільним явищам, але і здійснювати посильні дії щодо їх удосконалення [4].

Участь молоді у громадському житті суспільства, а також їх долученість до діяльності
громадських організацій, як одних із осередків де можна формувати свою громадянську
компетентність може бути для них надзвичайно корисною. У громадських організаціях
молодь згуртована із різних спеціальностей, з різним досвідом та навичками, але у них є
спільна мета.  І набуті контакти їм обов’язково стануть у пригоді.  Також під час роботи над
різними проектами та напрямами, у яких працює громадська організація, молодий фахівець
навчиться працювати у якості проектного менеджера, налагодить комунікацію з партнерами,
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можливо, набереться досвіду у формуванні команди, лідерських навичок і вміння проявляти
ініціативу. Саме від відповідальності та ініціативності учасників громадських організацій
залежить успішність їхньої діяльності. Молодіжні організації активно підтримують
різноманітні міжнародні проекти та програми і у співпраці з ними можна отримати хороший
досвід ведення міжнародних проектів, підтягнути свій рівень зі знання іноземної мови. Усі ці
навички та компетенції, що були перелічені, станусь хорошим бонусом у резюме і дадуть
перевагу молодому фахівцю у ході працевлаштування.

Волонтерство – один з проявів громадянської компетентності. Адже волонтерство
тісно пов’язане із служінням суспільству. Це безкорислива та добровільна допомога і
функціонує вона у різних напрямках. Студенти активно долучаються до волонтерства,
зокрема допомагають в організації різноманітних заходів, що проводить відділ кар’єрного
розвитку та співпраці з бізнесом Центру маркетингу та розвитку ЛНУ ім.  І.  Франка.
Аналізуючи реєстраційні форми волонтерів можна зазначити, що 75% студентів, що
приєднуються до групи волонтерів –  це дівчата.  Трохи більше 20%  –  це хлопці.  До
волонтерства також долучаються викладачі та учні шкіл, які у соціальних мережах знаходять
інформацію про події.  65%  волонтерів –  це студенти 1-2  курсів,  які прагнуть активно
долучитися до Університетського життя, отримати досвід, знайти нових друзів. У процесі
виконання завдань, що пов’язано з волонтерством студенти розвивають свої комунікативні
компетенції, вміння працювати у команді, відповідальність і креативність.

Громадянська компетентність також тісно пов’язана із соціальною компетенцією, яка
стосується напрямку відносин та взаємодії громадянина із іншими людьми, які також
формують громадянське суспільство і є громадянами держави. Соціально компетентна
особистість здатна планувати і контролювати свою поведінку в різноманітних ситуаціях для
досягнення цілей, поставлених перед нею як самостійно, так і ззовні. Рівень соціальної
компетентності відображає певний рівень соціальної зрілості людини, яка виявляється у двох
вимірах: самоактуалізація і відповідність соціальним очікуванням [5]. Сам процес
формування соціальної компетентності є досить тривалим та відіграє дуже важливу роль у
житті кожної молодої людини і суспільства загалом.

Підсумовуючи, варто зазначити, що громадянська компетентність молодого фахівця
та особистості  є дуже важливим показником розвитку суспільства. Особливо це стосується
молоді, яка формує майбутнє нашої держави. І лише від усвідомлення своєї ідентичності та
чіткого усвідомлення своїх обов’язків і завдань,  які мають формуватися на основі
патріотизму і відданості освіта та суспільство, громадськість мають спільно працювати і
вкладати зусилля для формування громадянської компетентності, як основи розвитку
українського суспільства.
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ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТРЕНІНГОВОЇ РОБОТИ
ПРИ РОЗВИТКУ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ

Тренінгові підходи до розвитку емоційного інтелекту діють зазвичай в рамках «моделі
росту», що має значні обмеження, зокрема, в процесі визначення норми. Таким чином, на
даний момент не існує певної системи безпосереднього розвитку емоційного інтелекту.
Велика кількість тренінгів, які працюють над розвитком емоційного інтелекту, не завжди
розуміють і пояснюють зв'язок між системою вправ і емоційним інтелектом; з іншого боку,
сама концепція емоційного інтелекту не передбачає ясного  зв’язку з фізіологічними
процесами чи емоційним мозком. [1] В результаті на даний момент існує дві паралельні
методологічні системи зі своїм понятійним апаратом і техніками практичного застосування.
Кожна із цих систем формується і розширюється загалом без зв’язків одна з одною [1].

Запропонована нами програма тренінгу являє собою сукупність технік і методів
гештальт-терапії. В основі цього методу, лежить робота з емоційною сферою людини,
розвиток навичок саморефлексії, диференціації та проживання емоцій. Поняття емоційного
інтелекту в теорії гештальт-підходу не використовується,  проте максимально наближено
описують його поняття чутливості, внутрішньої зони усвідомлення і контакту. І в
індивідуальній, і в груповій роботі основна роль гештальт-терапевта полягає в тому, щоб
фокусувати увагу клієнта на усвідомленні того, що відбувається «тут і зараз», обмеження
спроб інтерпретувати події, увагу до почуттів, що є індикаторами потреб, власної
відповідальності клієнта як за реалізацію, так і за заборони на реалізацію потреб.

При роботі в гештальт-підході психолог створює умови експерименту,  в яких клієнт
сам знаходить, що для нього корисно, що шкідливо. Це одна з важливих відмінних рис
підходу.  Гештальт-терапевт пропонує клієнту різноманітні ігри та вправи,  які сприяють
більш безпосередній конфронтації зі значимим змістом і переживаннями, а також надає
можливість експериментування з самим собою та іншими учасниками групи.

Головна мета тренінгу – розвиток ЕІ та здатності до адаптації, а саме можливості
розрізняти власні емоції, усвідомлення свого емоційного стану та потреб, а також розвиток
здібностей до розуміння емоцій інших людей та взаємодії із ними і завдяки цьому діяти
найбільш ефективно та адекватно ситуації.

Мета експерименту досягалася шляхом реалізації наступних  завдань тренінгу:
1) створити атмосферу довіри та умови для саморозкриття студентів;
2)  підвести учасників до розуміння ЕІ та його важливості у житті;
3) оволодіння учасниками навиками активного спілкування, рефлексії, розвиток

комунікативних умiнь та навички усвідомлення;
4) розвиток уявлень про емоції та емоційний інтелект;
5) розвиток здатності до усвідомлення поточного моменту та емоцій, що виникають.
6) розвиток здібностей розуміння емоцій інших людей; розширення  уявлень про

емоційні послання і відповідні реакції співрозмовника.
Оскільки робота проходить в академічних групах, знайомити учасників один з одним

необхідності немає. Це полегшує роботу, оскільки первинної тривоги менше. З іншого боку,
те, що учасники знайомі, може створювати сковану атмосферу, та викликати певний сором,
пов'язаний із виконанням завдання чи проговоренням переживань у групу. Для виходу із
ситуації пропонується використовувати частину завдань проективного характеру.

Зустрічі відбувалися у визначений день, в тому самому місці, в той самий час. Це
створює середовище, необхідне для формування довірливих стосунків.

Кожному учаснику надається приблизно однаковий час і можливість участі в
груповому процесі. Якщо хтось узагалі не бере участі в роботі, тренер звертає на це увагу,
можливо обговорення цього факту під час рефлексії.
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Так, теоретична та ознайомча частина заняття передбачала інформування учасників
про цілі і задачі тренінгу; мотивування учасників до роботи; зняття емоційної напруги;
створення умов захищеності учасників в групі. Завданнями теоретичної частини тренінгу
було: надання інформації про емоційний інтелект, його значення для успішного формування
особистості у соціальному середовищі та спілкуванні із оточуючими; створення установки на
активний тренінговий процес; встановлення позитивного емоційного контакту між членами
групи; встановлення правил і умов роботи в групі.

Ігровий етап заняття передбачав використання різноманітних форм активності:
наприклад, обговорення, домашні завдання, участь у рольових іграх, групових дискусіях,
виконання тілесно-рухових вправ, творчих завдань тощо.

Завершення кожного заняття передбачало роботу усіх учасників над ефективним
шерінгом, де кожен ділився відчуттями і враженнями щодо проведеної роботи, обговорення
можливих непорозумінь, невирішених питання чи не висловленних думок.

Обов’язковою умовою ефективності реалізації програми розвитку ЕІ має бути
орієнтація на загальні принципи здійснення психологічного впливу, про які зазначає у своїх
дослідженнях О.М. Кокун [2]:

1. науковості – орієнтація на загальнонаукову методологію, сучасні наукові
досягнення, використання науково обґрунтованих методів;

2. системності – єдність поставлених цілей, завдань і результату;
3. цілеспрямованості – підпорядкованість меті, її усвідомленню і сприйнятті

суб’єктами психологічного впливу;
4. адекватності – застосування заходів адекватних індивідуальним особливостям,

поставленим завданням тощо.
5. індивідуалізації – врахування індивідуальних особливостей кожної людини при

виборі та застосуванні заходів, спрямованих на розвиток ЕІ;
6. спрямованості на максимально можливі досягнення – сприяння здобуттю

студентом максимально можливих для нього здобутків.
Під час проведення програми тренінгу ми дотримувались наступних принципів

роботи у групі [3]:
1. Відвертість і щирість. Під час групової роботи потрібно бути відвертим та щирим,

намагатися не приховувати власних почуттів, навіть у ситуаціях коли вони видаються
«непристойними».

2. Відмова від використання «ярликів». Члени групової роботи повинні намагатись
зрозуміти, а не оцінювати інших. Лише так можна уникнути образи та приниження іншої
особистості. Намагатися висловлюватися не про людину загалом про окремі її\його вчинки
та бути обережними один із одним.

3. Я-звертання проявляється при передачі власних почуттів, в тому числі негативних.
Наприклад: «Я побачила тебе з іншої сторони і для мене це було неприємно»; «Я відчуваю
сильну злість, коли ти ….».

4. Відповідальність. Кожен член групи приймає на себе відповідальність за груповий
процес. Він має обов’язок не пропускати заняття і не залишати групу. Але, коли виникне
напружена ситуація, яка стане нестерпною і прагнення залишити групу біде більшим ніж
прагнення залишитися, то члену групи необхідно повідомити про своє рішення, та
обговорити це із групою та ведучим.

5. Правило «Стоп». Кожен учасник групи має право без різних пояснень зупинити
будь-яку розмову, яка стосується його/її. Інші учасники групи зобов’язані з повагою
віднестися до такого прохання. Це правило надає членам групи впевненість і почуття
безпеки навіть всупереч тиску групи.

6. Дотримання конфіденційності. Це правило говорить про те, що все, що відбувається
під час проведення групи не повинно виноситись та обговорюватись поза її межами. Бажано
уникати обговорення учасниками подій та інших учасників поза груповою взаємодією. Таке
правило сприяє формуванню довірливих стосунків та саморозкриттю учасників.
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При формуванні групи варто спиратись, на принцип добровільності участі. Кожному
учаснику надається приблизно однаковий час і можливість участі в груповому процесі. Якщо
хтось узагалі не бере участі в роботі, тренер звертає на це увагу, аж до обговорення даного
факту під час рефлексії. Тренер  слідкує з дотриманням усіх зазначених правил та підтримує
учасників у їхніх проявах та дискусіях.

________________
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ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОЦЕСУ КОМУНІКАЦІЇ
В СУЧАСНОМУ ІНТЕРНЕТ-ПРОСТОРІ

Динамічність та зміни сучасного світу дають можливість та водночас вимагають
розвиватись відповідно інноваційним технологіям. Інтелектуальне застосування
можливостей Інтернет-простору, різних соціальних мереж допомагає не лише комунікації,
але й сприяє всебічному розвитку особистості.

Поява глобальної мережі Інтернет є новим етапом розвитку комунікацій,  та людства
загалом, що характеризується домінуючою цінністю інформації, новою соціальною
диференціацією за принципом «наближеності до знання», симбіозом соціальної організації з
інформаційними технологіями. Масова комунікація через мережу Інтернет, як особливий вид
соціального спілкування, здійснюється в масштабах усього суспільства і є найважливішою
умовою суспільного розвитку.

Інтернет є найбільш динамічно прогресивним засобом комунікації,  адже новітні
засоби зв’язку дали можливість об’єднати різноманітні комунікаційні системи у глобальну
мережу, завдяки якій здійснюється транскордонний обмін інформацією у межах усієї
планети. Саме Інтернет є однією з ознак переходу від індустріальної стадії розвитку
цивілізації до інформаційної.

Аналіз наукових публікацій свідчить, що зростає інтерес науковців до питань,
пов’язаних з інформаційним способом життя і вплив віртуальної реальності на
повсякденність сучасної особистості. Так, А. Жичкін розглядає соціально-психологічні
аспекти спілкування в Інтернет-просторі. Питання варіативності cоціалізації особистості в
умовах сучасного Інтернет-простору, дослідженно у працях Н. Токарева, А. Шамне, О. Халік
та ін. М.Сидоров вивчає Інтернет як засіб комунікації й соціального впливу [2].

Комунікація в Інтернет-просторі – це своєрідний тип взаємодії між людьми, що
здійснюється в умовах відсутності безпосереднього контакту; має свою специфічну
філософію і звільняє від будь-яких форм як зовнішнього, так і внутрішнього примусу,
прагматичних артикуляцій, наявних соціальних ролей і соціальних стереотипів. Спілкування
в Інтернеті полегшує відповідальність, тобто люди, котрі мають складнощі в реальному світі,
виходять у віртуал, який стає для них тестовим уроком [4].

Також віртуальна спільнота характеризується більш легким пошуком психологічної
підтримки, тому що тут простіше, ніж у реальному житті, знайти підтримку власним думкам.
Саме тому, люди повинні вчитись мислити аналітично - щоби отримувати більше
можливостей від використання Інтернет-простору, і тоді будуть позитивні зміни.

М.М. Богомолова виділяє ряд особливостей спілкування в контексті масової
комунікації, до яких вона відносить: опосередкованість спілкування технічними засобами,
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спілкування великих соціальних груп, відсутність безпосереднього зворотного зв'язку,
наявність масової, анонімної, різноманітної аудиторії тощо [5].

Слід звернути увагу на дослідження Н.І. Лазаренко, в якому зазначено, що набутий
суспільний досвід свідчить про те, що розв’язання сучасних проблем буття людини в
Інтернет-просторі виявилося не поза нею, не в її наукових і технічних досягненнях, а в ній
самій. Без гармонізації відносин у системі «людина – Інтернет-простір» всі заходи
соціального, економічного, науково-технічного характеру будуть мати лише обмежений
характер і не зможуть стати серйозним підґрунтям на шляху подолання проблем існування
людини в сучасному Інтернет-середовищі. Професійна й особистісна комунікація в мережі
Інтернет усе частіше стає прогнозованою і діловою. Сучасне віртуальне Інтернет-
середовище, утворене в результаті Інтернет-комунікації різних суб’єктів, має ґрунтуватись
на концепції розвитку екоорієнтованої моделі буття людини в Інтернет-просторі, тобто на
важливості екологічно інноваційних способів життя в Інтернет-середовищі;  зміні старих
норм використання інформаційно-комунікаційних технологій; привабливості екологічно
орієнтованого функціонування особистості в Інтернет-мережі. Водночас комунікативні
можливості Інтернет-простору мають сприяти виявленню феноменів людського буття як у
соціальній, так і в особистісній проекціях. Екоорієнтоване буття людини в Інтернет-просторі
передбачає перетворення і саморозвиток особистості, тобто поєднання раціонального й
емоційного, систематизованого й безсистемного в системі відносин «людина – Інтернет-
простір – суспільство» [2].

Італійський психоаналітик, практик і теоретик, Сержіо Бенвенуто звертає увагу на
зростаючу тенденцію проведення психоаналітичних чи психотерапевтичних сеансів через
Skype. Автор зазначає, що Інтернет-комунікації дають надзвизайну можливість проводити
семінари та супервізії з фахівцями із різних куточків світу. Також, вчений вважає, що
загалом для людцтва Інтернет розширює можливості та надає більшої свободи в організації
свого життя, наприклад працювати з дому, в комфортних умовах. Проте він наголошує на
важливості соціальних контактів,  які з плинністю часу набувають нових форм,  тобто люди
будуть зустрічатись з іншими не тому, що змушені (в офісі, в кіно, в магазинах), а тому, що
хочуть.

Українська вчена М.Смульсон у своїх дослідженнях розглядає контент Інтернету,
який може бути використаний з навчальною метою, а саме дистанційне навчання. Той зміст
(тобто ті курси і сайти), з яким працює певний суб’єкт, є його власним віртуальним освітнім
простором, створеним, побудованим із доступних йому в Інтернет-середовищі частинок.
Кожен дорослий будує власний простір по-різному, відповідно до мети, готовності до
саморозвитку та наявності проекту саморозвитку, рівня мотивації і навіть рівня
комп’ютерної грамотності. М.Смульсон наголошує на Інтернет-культурі і навчання тому, як
користуватися Інтернет-простором. Інтернет, як і всяке нове знання, несе в собі, певні
загрози. Він змінює людей, підвищує супер-споживання, створює нові супер-емоції, вимагає
супер-продуктивності або супер-швидкості, щоб встигнути відреагувати на зміни. Важливо
знати, як використовувати Інтернет з користю для себе і не створити залежність [3].

Також, існує дослідження, яке проводили англійці, що пенсіонери, які користуються
Інтернетом та соціальними мережами - набагато здоровіше, набагато якісніше живуть. Тобто,
завдяки інтелектуальному використанню можливостей Інтернету психологічна якість життя
підвищується.

На даний момент використання електронної пошти, Інтернет-ресурсів, систем
управління навчанням і онлайнових дискусійних дошок є тільки деякими з основних
технологій, що підтримують гнучкі форми дистанційної освіти [1].

Таким чином, психологічний аналіз процесу комунікації в сучасному Інтернет-
просторі показав, що особливу увагу науковці приділяють питанням підвищення
комунікативної активності особистості у віртуальному середовищі мережі Інтернет. Так,
інтелектуальне використання Інтернет-простору дає унікальні можливості для розв’язування
нових задач інноваційної комунікації, зокрема, для організації чи участі у дискусійних
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форумах, онлайн-тренінгах, відеоконференціях тощо. Ефективність цих організаційних форм
психологічного впливу вже не викликає сумнівів,  але,  разом з тим,  виникають все нові
питання, пов’язані з результативністю, мірою застосовності та специфікою їхнього
використання в окремих контекстах та для окремих завдань.

Перспективою подальшого дослідження процесу комунікації в Інтернет-просторі є
практичне вивчення комунікатиних засобів користувачів мережі Інтернет.
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Теребух М.І., Львівський національний університет
імені Івана Франка

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ УКАЇНИ

Сільські території як соціально-економічні системи потребують державного
управління. Вплив держави на сільські території здійснюється через управлінсько-
регуляторні функції державної політики, що має своє закріплення у відповідних нормативно-
правових актах, розробленні загальнодержавних і регіональних стратегій розвитку,
прийнятті та реалізації різних програм, виконанні розпорядчо-адміністративних функцій
через певні державні органи. Правовий механізм реалізації державної політики сталого
розвитку сільських територій здійснюється згідно з певною нормативно-правовою базою
України, у якій визначено засадничі принципи, цілі та напрями діяльності органів державної
влади, а також ті органи, що втілюють зазначені напрями.

З перших років незалежності України скрізь підкреслюється пріоритетність розвитку
українського села. Усі українські посадовці завжди говорять про ключову роль села та
аграрного сектора в розбудові української держави. Однак загалом усі програми та
законопроекти дуже рідко знаходили своє втілення в реальній державній політиці. Політика
сільського розвитку до теперішнього часу була складником аграрної політики, вирішуючи
проблеми сільського господарства.

Сільські території є надзвичайно складним об'єктом управлінського впливу, оскільки
мають складну структуру та виконують різні функції. До чинників розвитку сільських
територій можна віднести зовнішні( циклічність економічного розвитку, інноваційний
розвиток, глобалізація, посилення міждержавної та міжрегіональної конкуренції) та
внутрішні( економічні, демографічні, історичні, географічні,управлінські, політико-правові,
психологічні та чинники самоорганізації [3]

Державне регулювання є основним напрямом забезпечення сталого розвитку
українського села та засобом забезпечення рівноваги економіки України. Методи, форми й
масштаби державного регулювання визначаються характером і гостротою економічних,
соціальних, екологічних та інших проблем у конкретних умовах місця і часу.

Сільський розвиток означає цілеспрямовану зміну інституційних, економічних,
екологічних, демографічних, соціальних, культурних, побутових та інших факторів, що
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визначають напрямки та безпосередньо впливають на зростання рівня і якості життя
сільського населення. Сільський розвиток відбувається на основі повноцінного здійснення
прав власності/користування, ефективного використання і контролю місцевих громад над
місцевими локальними ресурсами. До основних завдань сільського розвитку належить
виконання економічної, екологічної та соціальної функцій, раціональне використання
природно-ресурсного потенціалу, дотриманням наукових принципів територіального
управління

Кардинальні моделі управління розвитком сільських територій через механізми
державної підтримки, законодавчого регулювання (країни ЄС та Канада), програмно-
цільового управління (урядові та неурядові програми Мексики, Нової Зеландії, США у
пріоритетних секторах економіки) реалізують національні та наднаціональні завдання
розвитку бізнесу, зокрема продовольчої безпеки, інфраструктури (житлово-комунальне
господарство), людського капіталу (освіта, охорона здоров’я тощо). В умовах децентралізації
управління вони передбачені як повноваження місцевих органів влади.

В ЄС пріоритетним визначено сталий багатофункціональний розвиток, що включає
стимулювання інвестиційної активності та корегування демографічної ситуації на
територіях. Переважно використовується галузевий (підтримка сільського господарства),
перерозподільчий (подолання міжрегіональних та міжсекторальних диспропорцій) та
ресурсно-інтеграційний (об’єднання суб’єктів господарювання для оптимального
використання ресурсів) підходи до управління розвитком сільських територій на
наднаціональному, національному та регіональному рівнях.[2]

Регулювання розвитку сільських територій в Україні здійснюють за допомогою:
законів України, передбачених законодавством актів, які видають державні органи в межах
їх компетенції; економічних заходів оперативного регулювання у межах чинного
законодавства; рішень недержавних органів управління, які приймають за їх статутними
документами в межах законів України; угод, що укладають між суб’єктами господарювання
сільських територій.

Головні інструменти регулювання розвитку сільських територій можна умовно
розділити на три групи:

акти,  у яких закріплені основні засади функціонування сільських територій,
зокрема Конституція України, Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
«Про сільськогосподарську дорадчу діяльність», «Про фермерське господарство», «Про
особисте селянське господарство», «Про основні засади державної аграрної політики на
2015р.», «Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в
народному господарстві»;

документи стратегічного характеру, що складаються з відповідних програм,
концепцій, у яких визначено основні засади організації і напрями розвитку сільських
територій. Їх розробляють на макро- і мезорівнях. До найголовніших належать такі: Єдина
комплексна стратегія розвитку сільського господарства та сільських територій на 2015–2020
роки, Стратегія сталого розвитку «Україна‒2020», Концепція розвитку сільських територій
до 2025 року, Концепція Державної цільової програми розвитку аграрного сектору економіки
на період до 2020 року, Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року;

акти щодо поточних операцій. Це найбільш чисельна група нормативних
документів, що регламентують широке коло відносин. Їх розробляють на всіх рівнях
управління розвитком сільських територій.

Варто зазначити, що наразі уряд узгодив проект «Про схвалення Концепції розвитку
сільських територій до 2025 року» , метою якої є створення умов для комплексного розвитку
багатофункціонального сільського господарства і села в інтересах суспільства, що
передбачає раціональне формування конкурентоспроможного багатогалузевого та
багатоукладного сільського господарства, диверсифікованої сільської економіки. Ця
Концепція передбачає стимулювання підприємницької активності, диверсифікацію
зайнятості сільського населення (зелений (сільський) туризм, промисли і ремесла, послуги),
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механізми впливу громадського самоуправління та регіонального саморегулювання на
соціально-економічні складові життєдіяльності громад і територій. Реалізовувати концепцію
Міністерство аграрної політики та продовольства України пропонує за такими напрямами:

- підвищення рівня якості життя сільського населення;
- охорона та збереження природних ресурсів у сільській місцевості;
- розвиток економіки села;
- удосконалення системи управління сільськими територіями;
- освіта й інформаційно-консультаційне забезпечення.[1]
Економічний механізм реалізації державної політики сталого розвитку сільських

територій в Україні включає:
- бюджетно-фінансове регулювання сільського розвитку;
- прогнозування, програмування;
- економічне стимулювання;
- створення, а також функціонування спеціальних (вільних) економічних зон,

територій пріоритетного розвитку;
- державну підтримку розвитку транскордонного співробітництва;
- субсидії;
- дотації;
- компенсації;
- пільги.
Проте, практичне використання цих інструментів не можна назвати повним та

ефективним. Як відомо, бюджетно-фінансове регулювання стосується як формування, так і
розподілу фінансових ресурсів між територіями. Заходи такого регулювання здійснюються
через реалізацію державних програм. У більшості випадків такі програми не мають
досконалих механізмів реалізації. Це можна пояснити тим, що адміністративні, правові,
економічні методи регулювання рідко використовуються в комплексі. Також слід відзначити
мінімальний зв’язок довгострокових планів і програм стратегічного характеру з
середньостроковими і поточними програмами дій, що розробляються в регіонах України. У
программах недостатньо прописано заходи, які б ураховували специфіку регіонів. А
відсутність довгострокового бюджетного планування призводить до проблеми зростання
витрат на реалізацію програм. Також проблемою сучасної політики розвитку сільських
територій України є відсутність послідовного й безперервного контролю та належного рівня
відповідальності за прорахунки й невиконання намічених зобов'язань.

На основі світового та європейського досвіду регулювання розвитку сільських
територій вважаємо за доцільне запровадити в державну політику України деякі положення.
Зокрема, в Україні потребує удосконалення організація міжвідомчої співпраці, оскільки існує
вкрай слабка вертикальна, і, особливо, горизонтальна координація між міністерствами та
департаментами, сільським населенням і територіальними адміністраціями різного рівня
управління та самоврядування. Наприклад, використовувати міжнародний досвід, можна
створити міжвідомчу комісію, яка стане координаційним інструментом вирішення
багатогранних проблем сільських територій.

________________
1. Алієва А. Державне регулювання соціально-економічного розвитку сільських територій в Україні
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Journal. – 2016. – Vol. 2. – No. 1. – С. 12–20. – Режим доступу : www.are-journal.com.

2. Россоха В. Розвиток сільських територій України в умовах децентралізації управління: стан,
проблеми, перспективи. /Россоха В.// Економічний дискурс –Вип.4.-2018 –С.42

3. Талавиря М.П. Шляхи удосконалення організаційно-економічного механізму державної підтримки
розвитку сільських територій/ монографія.-Ніжин: ПП Лисенко М.М.-2009- С.424
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Терлецька Ю.М., Національний університет
«Львівська політехніка»

СУСПІЛЬНА ДІЙСНІСТЬ ЯК ЗОВНІШНІ УМОВИ
ПСИХОДУХОВНОЇ ДЕПРИВАЦІЇ ЛЮДИНИ

Сьогоднішній світ є надто складним, надто матеріалізованим і надто суперечливим.
Ми живемо в епоху інформаційного суспільства, в якому основними предметами праці є
інформація і знання, а засобами праці – інформаційні технології. Однак наявність єдиного
інформаційного простору, надлишковість інформації, доступ до неї, а також супутнє цим
процесам “інформаційне забруднення” не усувають кризи духовності, а швидше, навпаки –
сприяють її посиленню. І щоб у такому суспільстві задовольнити свої потреби, людина іноді
йде на вимушене чи добровільне ігнорування духовних цінностей, керується антидуховними
цінностями (антицінностями). Тому значна частина людей переживає психодуховну
депривацію.

Ми довели, що психодуховна депривація людини являє собою перебіг у різних сферах
психіки деструктивних процесів, які виникли на основі внутрішнього психічного,
сформованого внаслідок тривалого незадоволення духовних потреб і/або використання
антицінностей у своїй життєдіяльності. Вона може мати дуже низький, нижче середнього,
середній, вище середнього і високий рівень розвитку (прояву).

Виникає питання, як суспільна дійсність впливає на розвиток психодуховної
депривації людини?  Для відповіді на це питання розглянемо спочатку прояв духовності та
бездуховності в суспільному житті.

Тлумачення поняття “духовність суспільства” належить до таких, які є до кінця не
розробленими, не осмисленими.

Приміром, С. Кримський, міркуючи про духовність особистості та соціуму, пояснює,
що  «...  духовність є здатністю переводити універсум зовнішнього буття у внутрішній світ
особистості на етичній основі,  здатність створювати той внутрішній світ,  завдяки якому
реалізується себетотожність людини, її свобода від жорсткої залежності перед обставинами,
які постійно змінюються. Дух - це становище активності, щодо опредмечування ідей і
зворотного розпредмечування результатів діяльності, яке визначає семантичне поле
культури» [3].

Духовність суспільства також асоціюється з високими моральними якостями,
ідеалами, нормами і принципами поведінки людей та соціальних груп у суспільстві. Згідно з
Л. Загсом, духовність – це «вихід людського світоставлення за межі матеріальних потреб, їх
подолання (своєрідне зняття) у сфері суб’єктивного “для-себе-буття”, піднесення над ним і
отримання нових – безкорисних, суперпрагматичних стосунків зі світом, контактів з ним,
сприйняття, переживань і розуміння» [2, с. 94].

На цю тему полемізує П. Єршов: «У побуті духовність найчастіше присутня не в цілях
людини, а в засобах їх досягнення. Втілюючись у цілі, духовність виступає як почуття
обов’язку або совість» [1, с. 281].

На нашу думку, під духовністю суспільства слід розуміти наявні 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. Відтак під
бездуховністю суспільства розуміються такі взаємовідносини в ньому, котрі будуються на
визнаних загальнолюдських антицінностях, несправедливості, брехні, аморальності тощо.

За М.  Варієм,  духовність суспільства,  так само як і його бездуховність,  є зовнішнім
психічним для людини, яке постійно впливає на психоенергетичний потенціал (інформацію
та її суб’єктивну значущість) внутрішнього психічного, утвореного на духовних цінностях
або антицінностях [8]. Саме у психіці людини духовні цінності, так само як і антицінності,
виявляються як внутрішнє психічне: установки, мотиви ставлення особистості до світу,



Філософсько-психологічні аспекти духовності в діяльності громадських організацій

174

природи, людей, їхньої діяльності, культури, віросповідання, правил, норм і законів;
репрезентації сенсу життя, життєвої позиції та ідеалів. Разом з цим індивідуальні цінності чи
антицінності  також прирівнюються до соціальних установок чи інтересів [4; 6; 7], які, на
нашу думку, виявляються у психіці людини як внутрішнє психічне.

Кожна духовна цінність і антицінність людини володіє певним психоенергетичним
потенціалом. Коли у психіці психоенергетичні потенціали духовних цінностей і
антицінностей зіштовхуються, то виникає внутрішній конфлікт, боротьба мотивів,
когнітивне, емоційне та вольове напруження, що супроводжується перебігом відповідних
деструктивних процесів у різних сферах психіки людини, тобто таких, які її дезорганізують,
порушують нормальну операційно-функціональну діяльність. Це є ознакою певного рівня
прояву психодуховної депривації.

Якщо психоенергетичний потенціал наявних духовних цінностей людини, котрі є
мотивами відповідної духовної поведінки, досить потужний, то він переважить над
негативним і вона зробить вибір на користь збереження духовності, не зважаючи на наслідки
для себе, своєї родини та ін. Якщо психоенергетичний потенціал наявних духовних
цінностей людини має лише певну величину, то потужніший психоенергетичний потенціал
антицінностей «заблокує» його, відтіснить і людина прийме рішення на користь останніх.
Тоді у псі-програми її поведінки будуть включені ці антидуховні цінності як відповідні
мотиви і вольові зусилля.

Психодуховна депривація людини має місце тоді, коли особистість повністю,
частково чи певною мірою не засвоює всієї сукупності моральних цінностей, ідеалів, норм,
загалом, морально-практичних способів життєдіяльності в суспільстві, вимушено чи
добровільно керується антицінностями. Приміром, молода людина, соціалізуючись, засвоює
ті духовні, моральні цінності, ідеали, форми поведінки і відносини, які мають місце в
суспільстві, або навпаки, бездуховні, аморальні, асоціальні, антилюдські тощо.

Людина завжди включена в якесь соціокультурне середовище з тим чи іншим рівнем
духовності, за  М. Варієм, у зовнішнє психічне, котре здійснює на неї відповідний вплив [8].
Але вона не пасивна в цьому середовищі, а активно життєдіє в ньому, продукуючи і свою
духовність (своє внутрішнє психічне). Проте мусить орієнтується на духовність і
продукування духовних цінностей чи антицінностей іншими людьми. Якщо її духовність
зіштовхується з антицінностями, то вона може: 1) в силу своїх можливостей протистояти їм,
спрямувати свої зусилля на їх усунення; 2) “підлаштуватися” під них і навіть
використовувати, оправдовуючись тим, що, як це виражено в українському прислів’ї, «з
вовками жити – по вовчі вити».

У першому випадку людина збереже свою духовність, моральність, але може
нашкодити собі, рідним, близьким та ін. (всім відомі історичні факти, коли, заради своїх
духовних цінностей,  окремі люди йшли на смерть,  відмовлялися від різних благ тощо).
Безумовно, вона разом з позитивними емоціями і почуттями, котрі породжуються
усвідомленням дотримання духовних, моральних цінностей, переживатиме й негативні –
розчарування в людях, тривогу, вину перед родиною, страждання від прояву
несправедливості, а іноді й фізичний біль, який їй завдають різним діями ті, які хочуть, щоб
особистість зробила по їхньому.

В іншому випадку відбувається руйнування духовної цілісності людини. Проте і в
першому, і в другому випадках людина переживатиме внутрішній конфлікт цінностей
(боротьбу мотивів), напруження, на основі яких перебігають деструктивні процеси, при
цьому не лише в ціннісно-смисловій сфері, а й когнітивній, емоційній, мотиваційній,
вольовій та поведінковій.

Певний рівень духовності суспільства впливає на рівень індивідуальної моралі людей,
які функціонують у ньому.  Якщо це дійсно духовне суспільство,  то й рівень індивідуальної
моралі людей буде високим, якщо духовність суспільства знаходиться на низькому чи нижче
середнього рівнях, то імовірно й індивідуальна моральність людей відповідатиме таким
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самим рівням розвитку. Своєю чергою, індивідуальна духовність чи бездуховність громадян
сприяє поглибленню духовності чи бездуховності суспільства.

Якщо рівень духовності суспільства 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, котрі 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.

Інколи людина,  хоча не бажає цього,  вимушена підлаштовуватися під тих,  з ким
взаємодіє в соціальному середовищі, і, переживаючи муки совісті, використовувати
антидуховні цінності, оскільки живе в такому суспільстві, в якому не представляється
можливим без цього задовольнити багаточисельні матеріальні, соціальні та інші потреби. Це
вимушена психодуховна депривація.

Хоча розвиток психодуховної депривації у різних людей, за однакових деприваційних
умов, може бути різним, оскільки «немає двох індивідів у тому самому суспільстві, котрі
мали б однакові цінності. Кожен десь щось додасть, десь щось зменшить, на одному зробить
більш сильний акцент, аніж більшість навколишніх, а на іншому – більш слабкий» [5, с. 48].
Однак, слід визнати, що є люди, духовні цінності яких залишаються незміними у будь-якому
аморальному  середовищі.

Таким чином, суспільна дійсність (зовнішні деприваційні умови) – це оточуюче
(соціальне, економічне, політичне, етнічне, релігійне, освітянське та ін.) середовище, в якому
особистість не може повністю, більшою мірою чи частково задовольнити свої духовні
потреби внаслідок спотворення, викривлення або цілковитого ігнорування способів
морально-практичної реалізації стосунків, взаємодії, відносин, міжособистісних контактів,
поведінки, діяльності тощо. Під впливом цього в людини виникає депривуючий процес, під
яким ми розуміємо паралельно-послідовні зміни в її психіці, тобто формування у ній
негативних утворень зі своїм змістом, психічне якого впливає на свідомість і поведінку. Під
впливом цього в деяких людей формуються псі-програми аморальних учинків і поведінки.
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ДУХОВНІСТЬ ЯК ГОЛОВНИЙ ПРІОРИТЕТ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА

“Духовність для мене - це вода. Це те, що насправді відбувається,
що врятує вас в бою. Шампанське нічого не зробить для того,
щоб когось врятувати, в той час, як вода дає життя.”

Карлос Сантана



Філософсько-психологічні аспекти духовності в діяльності громадських організацій

176

Актуальність теми. Духовність - надзвичайно багатогранний і складний феномен. За
словниковим тлумаченням, духовність - це духовна, інтелектуальна природа, внутрішня
моральна сутність людини. Сучасна гуманітарна наука говорить про духовність як про
видову якість людини, про те, що саме духовність робить людину людиною [5].

Мотивації кожної людини мають ускладнюватися впродовж усього життя так, щоб
мотивації дорослої людини в принципі не були зрозумілими цій же людині в її дитинстві —
тільки тоді можна говорити про подобу духовності в житті людини.

Людина,  що не здатна вибудовувати свою життєву перспективу,  мотивувати себе
щодо осмислених норм, переосмислювати притаманні їй мотивації та створювати собі нові
мотивації, втрачає сенс життя, втрачає позитивні мотивації власного розвитку. Така ситуація
в житті людини називається духовною кризою [2]. В ситуації духовної кризи людина
зазвичай деградує, впадає в депресію і навіть закінчує життя самогубством.

Не кожна людина здатна сама вибудовувати свою життєву перспективу з врахуванням
духовного змісту.  Саме тому в суспільстві мають бути особливі духовні люди,  які здатні
робити це і допомагати іншим людям. Коли духовних людей в суспільстві стає критично
мало, людям у відчаї нема до кого звернутися. Духовна порада немає нічого спільного з
психоаналізом чи якимись тренінгами. В кращому разі, в ситуації духовної кризи можна
поговорити зі своїм духівником. Але без належної релігійної практики така розмова мало що
дасть [2].

Чи може жити ціла країна без духовного суверенітету, без духовного простору, без
духовності? Звичайно може, але в історичній перспективі недовго.

Народ, який вміє тільки запозичувати чужі фундаментальні еталони, зразки, норми та
чужі фундаментальні системи мотивацій, не може ніколи бути вільним. Рано чи пізно він або
завойовується, або погоджується на добровільне рабство, або зникає.

Україна,  здобувши політичний суверенітет,  так і не спромоглася здобути ані
економічний, ані, тим більше, духовний суверенітет. Причому духовний суверенітет з точки
зору перспектив країни є визначальним.

Якщо країна має духовний суверенітет, зберігає та відтворює власний духовний
простір — навіть втрати економічного чи політичного суверенітету їй не страшні, бо з часом
ці суверенітети відтворяться.

Відтак справжній націоналізм — це не економічний і не політичний суверенітет, коли
державність визначає націю, це не ті релігія та мораль, які беруться тільки з традиції.

Націю визначає духовна спільнота, яка має духовний суверенітет, за будь-яких умов
зберігає та відтворює духовний простір,  доброзичливо ставиться до духовних людей та
забезпечує духовність усіх сфер життя в процесі перетворень фундаментального рівня. Якщо
це не так, то маємо не націю, а співжиття громадян, хата яких “скраю”, і вони в будь-який
момент готові або інтегруватися цілою країною куди завгодно або емігрувати поодинці
самостійно.

З цього приводу виникає запитання: чи може людина жити без духовності? На мою
думку, не може, бо власне духовність є головним орієнтиром, який провадить нас у цьому
складному, сповненому хаосу і бездоріжжя, суєти і неспокою, земному житті. Продовжуючи
відповідь на це непросте запитання, пропоную ознайомитися з деякими міркуваннями щодо
цієї проблеми Сергія Дацюка,  який у своїй статті «Що таке духовність та навіщо вона
потрібна?» вважає, що людина може жити без духовності, але з великими труднощами, в
стані деградації та з ризиком самознищення.  Такі люди,  окрім того,  що самі не живуть
вищим, досконалим життям, щосили прагнуть придушити в інших це благородне начало.
Саме тому все краще так часто гине. Спрацьовує «закон усередненості», «закон більшості».
Низькі в духовно-моральному плані люди, користуючись силою своєї більшості, роблять
життя «під себе.» А в ньому немає гідного місця чистоті душі, духовності, моральності,
істинній гідності. Такими людьми керує лише особистий, суто меркантильний інтерес,
гонитва за мамоною – багатством, грішми, задоволенням своїх тваринних потреб та нижчих
інстинктів. Такі високі істини, як віра в богів, спасіння душі, на жаль, їм недоступні, оскільки
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ці бідні люди перебувають у темряві [1]. Деякі фахівці, характеризуючи бездуховних людей,
вважають їх неповноцінними.

Оскільки духовне життя суспільства породжується все-таки життям матеріальної, то і
її структура багато в чому схожа останньої: духовні потреби, духовна діяльність (духовне
виробництво) і створені цією діяльністю духовні блага (цінності).

Першою ланкою в цьому ланцюжку виступають духовні потреби,  що представляють
собою об'єктивну потребу людей і суспільства в цілому створювати і освоювати духовні
цінності. Нерідко у філософській літературі духовні потреби визначають ще й як певний
психічний стан людей, що спонукає їх до створення і освоєння духовних цінностей.

На відміну від матеріальних, духовні потреби не задані біологічно, не дані людині від
народження. Вони формуються і розвиваються в процесі соціалізації особистості.
Особливість духовних потреб полягає в тому, що вони мають принципово необмежений
характер: меж зростання для них не існує, а єдиними обмежувачами такого зростання є лише
обсяги вже накопичених людством духовних цінностей і бажання самої людини брати участь
в їх примноженні.

Заради задоволення духовних потреб люди організують духовне виробництво. Під
духовним виробництвом зазвичай розуміють виробництво свідомості в особливій суспільній
формі, здійснюване спеціалізованими групами людей, професійно зайнятими кваліфікованим
розумовою працею. Метою духовного виробництва є відтворення суспільної свідомості в
його цілісності. До результатів духовного виробництва відносяться:

1) ідеї, теорії, образи і духовні цінності;
2) духовні суспільні зв'язки індивідів;
3) сама людина як істота духовна.
Духовне виробництво направлено на вдосконалення всіх інших сфер суспільного

життя - економічної, політичної, соціальної. Створювані в його рамках нові ідеї і технології
дозволяють суспільству саморозвиватися [3].

Вчені виділяють три види духовного виробництва: науку, мистецтво і релігію. Деякі
філософи схильні додавати до них ще й мораль, політику і право. Однак мораль створюється
самим суспільством, а не винаходиться професіоналами, а суспільні зв'язки, що виникають
між індивідами в результаті політичної і правової діяльності окремих членів суспільства,
навряд чи можуть бути названі духовними.

Найважливішим видом духовного виробництва є наука.  На початкових етапах свого
існування наука не надавала скільки-небудь помітного впливу на розвиток суспільства.
Однак з плином часу становище змінилося. Приблизно з XIX століття наука починає
відігравати помітну роль, випереджаючи розвиток матеріального виробництва, яке в свою
чергу починає змінюватися відповідно до логіки розвитку науки. Наука стає особливим
видом духовного виробництва, продукція якого зумовлює появу нових галузей
матеріального виробництва (хімії, радіотехніки, ракетобудування, електроніки, атомної
промисловості і т.д.).

Іншим найважливішим видом духовного виробництва є мистецтво. Створюючи
художні образи, які, з певною часткою умовності можуть бути прирівняні до наукових
моделям, експериментуючи з ними за допомогою власної уяви, люди можуть краще пізнати
себе і світ, в якому вони живуть. За допомогою мистецтва художники, письменники,
скульптори відтворюють часто приховані, непомітні, проте досить істотні сторони
навколишньої дійсності.

Що ж стосується релігії, як виду духовного виробництва, то створювані з її
допомогою теорії та ідеї відігравали велику роль у розвитку суспільства, перш за все на
ранніх, донаукових етапах його розвитку, формуючи у людей абстрактне мислення, здатності
виокремлювати загальне і особливе в навколишньому світі. Однак виникають в рамках
релігійних поглядів духовні цінності і складаються на їх основі суспільні зв'язки досі грають
важливу роль в житті багатьох товариств і окремих індивідів.
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Основною властивістю духовного виробництва, який вирізняє його від виробництва
матеріального, є загальний характер його споживання. На відміну від матеріальних
цінностей, розмір яких обмежений, цінності духовні зменшаться пропорційно до кількості
людей,  ними опановують,  і тому вони доступні всім індивідуумам без винятку,  будучи
надбанням всього людства [4].

Висновок. Сучасний стан духовності українського народу бажає кращого, адже за
рахунок теперішньої культури, музики, теле- та відеопередач, а також ставлення самих
людей до ментального та релігійного розвитку на тлі традицій занепадає. Знецінюється
культура поведінки, одягу, виховання, цінування традицій, інтерес до вищого зникає,
натомість вульгарність та зневага до оточення стають нормою. Цілком ймовірно, що цей етап
мине, як і будь-який інший, варто лише пам’ятати, що завдяки духовному розвитку
відбувається становлення людини, як особистості, як індивідуальності в цілому.
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ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ
В ПРОЦЕСАХ ПОСТМОДЕРНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

Людському суспільству завжди були властиві різнобічні зв’язки, взаємодії між
членами спільноти на основі спільних інтересів. Індивіди свідомо об’єднувались, створювали
різні організації, асоціації, щоб досягнути спільних корпоративних цілей. Форми таких
об’єднань відображають історичний етап розвитку спільноти та рівень внутрішньої
організованості – племена, клани, общини, асоціації,  профспілки,  громадські  організації,
політичні партії. Ці утворення забезпечували індивідам не лише можливість ефективніше
реалізувати свої інтереси, використовуючи групові ресурси, а й впливати на  суспільні та
політичні процеси, відповідно до своїх інтересів, набувати політичної суб’єктності. Отже,  в
широкому розумінні організації є формою відображення суспільних зв’язків, відносин,
моделей самоорганізації індивідів і супроводжують усю історію людства. Вони дають змогу
координувати дії багатьох людей через встановлення правил і процедур спільної діяльності,
полегшуючи досягнення спільної мети.

Цивілізаційний розвиток зумовив диференціацію та  ускладнення соціальної
структури та інтересів суспільств, а, відтак, і більшу потребу в інститутах представництва
партикулярних інтересів. Актуалізація та інституалізація громадських об’єднань відбувалася
разом з процесами становлення громадянського суспільства, національних держав та
демократизації управління у новочасних європейських державах. Різні форми громадських
об’єднань відображали зростаючу складність та конфліктність групових інтересів, якою
система управління не могла більше нехтувати, як у деспотичних державах. Відтак,
громадські організації як інститути громадянського суспільства стали своєрідними
інструментами комунікації та посередництва між індивідом (індивідуальним, приватним) і
державою (суспільним і загальним). Г. В. Ф. Гегель, обґрунтовуючи концепцію
«громадянського суспільства» наголошував, що «в громадянському суспільстві кожний для
себе –  ціль,  всі інші для нього ніщо.  Однак без співвідношення з іншими він не може
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досягнути своїх цілей у всьому їх обсязі:  ці інші є суть,  а тому лише засоби для цілей
особливого» [2, с. 228]. Люди об’єднуються в організації, коли індивідуальна мета може бути
досягнена тільки через окреслення та реалізацію спільних цілей.

Отже, в основі громадських організацій – взаємодія і взаєморозвиток індивідуального,
приватного й загального, спільного. Спільна мета, сформульована на основі інтересів членів
організації,  є визначальним фактором, що інтегрує, об’єднує  членів організації та мобілізує
їх на певні дії, суспільну активність. П. Сорокін визначив три основні чинники, які
мотивували людей до взаємодій та спільної діяльності: несвідомі (рефлекси), біоусвідомлені
(голод, спрага і т.п.) та соціоусвідомлені (норми, цінності, смисли) [див.: 5]. З еволюцією
людських суспільств, яка перетворила людину у соціального суб’єкта,  саме норми і цінності,
культурні ознаки все більше домінували у структурі індивідуальних мотивацій. Вони
формували механізми соціального контролю з боку суспільства та політичних інститутів,
забезпечуючи домінування раціональних потреб та інтересів індивіда у відносинах з іншими.
У Т. Парсонса, який ввів поняття «добровільної самоорганізації (асоціації)», основою ієрархії
мотивацій активності та участі індивіда в колективних діях в модерному суспільстві
визначена «високогенералізована прихильність ціннісним зразкам», які безпосередньо
пов’язані з релігійними, а, відтак, – і культурними орієнтаціями [4, c. 106–107]. Потребою
стабільного функціонування сучасних суспільств є мотивація участі їхніх членів відповідно
до вимог нормативного порядку. Отже, можливості конкретних індивідів і груп розвивати
незалежні структуровані поведінкові системи формувалися у «рамках визначених, з одного
боку, генетикою виду, з іншого – нормативними культурними зразками» [4 c. 98]. Такий
підхід пояснює різні моделі самоорганізації населення в авторитарних та демократичних
державах та відповідно – різні функції громадських об’єднань. Якщо авторитарні режими
різною мірою тиску підпорядковують собі діяльність формалізованих громадських
організацій, обмежуючи процеси самоорганізації суспільства та індивідів, то демократичні
режими характеризуються широкими можливостями організованих колективних дій,
незалежністю громадських об’єднань від держави. Але незалежно від типу політичного
режиму, держава  завжди через механізми соціалізації  формувала певні зразки політичної
поведінки, які відповідали засадам функціонування політичної системи та підтримували її
стабільність. Саме такий принцип і формував моделі взаємовідносин індивіда, громадських
організацій, громадянського суспільства, з одного боку, і держави, її політичних інститутів, з
іншого та визначав відповідні моделі управління.

Однак, викладені засади взаємодій громадянського суспільства і держави, а відтак і
функціонування громадських організацій з кінця ХХ сторіччя, поступово руйнуються, коли
модерна бюрократична раціональність поступається постмодерній (постсучасній).
Функціонування постмодерних суспільств характеризується розпадом традиційних
соціальних зв’язків, усталених інституцій, релятивністю та рефлексивністю моральних норм
і цінностей, невизначеністю, непевністю і непередбачуваністю багатьох процесів.
Результатом є все менш контрольований з боку владних інститутів процес встановлення
багатьох локальних порядків, які унеможливлюють існування стабільної, передбачуваної і
всеохопної суспільної системи, елементи якої інтегровані в цілісність навколо усталених
цінностей чи авторитету.

Загалом Постмодерн руйнує звичні для Модерну жорсткі інституційні структури та
формує суспільство, яке «дедалі більше сприймається і розглядається радше як «мережа»,
ніж структура (не кажучи вже про тверду «цілісність»)». Ця структура  розуміється і
трактується як «матриця довільних зв’язків і роз’єднань та, в ґрунті речі, нескінченної
кількости ймовірних видозмін» [1, c. 10]. Характеристиками постсучасних суспільств є
радикальна плюралізація, фрагментація, атомізація індивіда, індивідуалізація його
повсякденного і суспільного життя. Підсумком цих глобальних трансформацій є криза
модерної національної держави, втрата нею монополії у формуванні та нав’язуванні
ціннісних, інституційних зразків та моделей поведінки. У суспільствах, що розвиваються за
алгоритмом – децентралізація, дебюрократизація і дестандартизація, посилюється
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індивідуалізація життя індивіда, його зосередженість на локальних (чи навіть приватних)
рівнях соціальної системи.

Безперечно, що ці цивілізаційні зсуви вплинули на трансформацію моделей
самоорганізації та функціонування громадських об’єднань, їхніх організаційних форм та
функціональних аспектів.

Найперше суттєво трансформувались механізми визначення, формулювання та
артикуляції спільних інтересів – базового інтегративного чинника функціонування
громадських об’єднань. Місце раціональних (часто матеріальних) потреб зайняли
суб’єктивні чинники – цінності, дискурси, наративи, ідентичності, стилі життя та
споживання. Їхній вплив опосередковує усвідомлення та формулювання спільних інтересів
членів громадських об’єднань, основні напрями їхньої діяльності, які символізують
переорієнтацію від політичних та економічних вимог та інтересів до проблем культури,
якості життя, партикулярних прав, гуманізму, самореалізації індивіда. Можна стверджувати,
що основою сучасних громадських об’єднань та рухів є постматеріальні цінності у своїй
плюралістичності, еклектичності, амбівалентності та ірраціональності. Нівелювання меж між
політичним та суспільним, приватним і суспільним зумовлює появу великої кількості
громадських об’єднань, ініціатив, рухів, які використовують для досягнення спільних цілей
не стільки традиційні способи тиску на владні інститути, а  засоби шоу, карнавалу,
перфомансу,  маніпулювання громадською думкою для досягнення політичних цілей.   Їх
діяльність часто має віртуальний характер, що зумовлено можливістю використовувати
технологічні та комунікативні переваги інформаційних технологій; прояви активності таких
організацій чи їхніх членів передусім виявляються  у соціальних мережах, що стирає межі
між реальною та симуляційною діяльністю  громадських об’єднань В. Горбатенко також
слушно вказує на деінституціалізацію масових ініціатив чи рухів, спонтанність політичних
акцій, відсутність сталої організації, перевазі емоційного, ірраціонального над раціональним
[див.: 3, c. 280].

Вагомим чинником, що впливає на функціонування сучасних форм самоорганізації
громадян, стала втрата державою можливостей та ресурсів контролю чи регулювання
діяльності громадських об’єднань. Зменшення лояльності громадян до держави, можливість
залучення ресурсів у зовнішніх акторів,  формування множинних ідентичностей в контексті
браку спільних цінностей, смислів та наративів приводить до деструктивних наслідків
громадських організацій, що виявляються в посиленні партикуляризму, групового егоїзму та
відчуження. Це загрожує стабільності та деконсолідації суспільства, а відтак вимагає
формування моделей взаємодії громадських організацій та держави, які б не заперечували
цінності активності громадян і не обмежували її конструктивний вплив на політичну
систему, але  одночасно не дестабілізували управлінську систему. Такі моделі можуть  бути
реалізовані на основні інтегративних соцієтальних чинників суспільного буття, формування
яких відбудеться з участю громадянського суспільства та його інститутів.
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Фещур Р.В., Колінко Н.О., Рубель І.Є.,
Національний університет «Львівська політехніка»

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ОЗНАК ПРОДУКТУ НА ВИБІР СПОЖИВАЧА

Постановка проблеми. Дослідження ринку автомобільної продукції України
показало, що до числа основних факторів впливу на вибір споживача належать: репутація
(імідж) виробника, техніко-економічні характеристики продуктів, зокрема, витрати палива на
100 км. пробігу, ціна продукції, безпекові характеристики тощо. Особливої ваги при цьому
набувають характеристики експлуатаційних витрат та вживання ощадних і екологічно
чистих видів енергії. На вибір споживача певні ознаки (характеристики) продукту впливають
по різному. Оцінювання впливу ознак продукту на поведінку споживача є складним і
актуальним завданням, вирішення якого дозволить встановити кількісні критерії корисності
продукту. Зазначимо, що для вирішення цього завдання доцільно використовувати адекватні
складності проблеми методи, зокрема, поєднувальний аналіз, який дає змогу дослідити
взаємозв’язки між групами характеристик продукту та пріоритетами споживачів, які істотно
впливають на прийняття рішення про купівлю продукту.

Постановка задачі. Розглянемо особливості встановлення загальної оцінки продукту
за методом поєднувального аналізу. Експерти (респонденти) оцінюють характеристики не
окремих ознак, а продукту загалом при певних наборах (комбінаціях) ознак. Комбінації, які
підлягають розгляду, вибирають так, щоб незалежні внески кожної з ознак у загальну оцінку
були збалансованими. Встановлений мінімальний масив комбінацій ознак продукту
впорядковується (ранжується) кожним експертом у напрямку спадання пріоритету. З метою
скорочення кількості змінних величин один з рівнів кожної ознаки можна виключити з
розгляду. При практичному використанні поєднувального аналізу потрібно враховувати такі
застереження :  множину ознак продукту утворюють такі ознаки,  між якими не існує
кореляції або вона незначна; диференціація рівнів ознак продукту має бути відчутною;
кількість ознак продукту не повинна перевищувати шести[1;3].

Загальна багатофакторна лінійна модель матиме такий вигляд:
у= а0+∑ак·хк, (1)

де у – загальна оцінка (ранг) продукту (у>0); а0 – вільний член рівняння регресії; ак –
коефіцієнт регресії; хк– незалежна змінна; к- індекс рівня ознаки.

Коефіцієнти (ак) характеризують індивідуальний внесок (rij) кожної ознаки ( ) певного
рівня (j) у загальну оцінку продукту. Ці коефіцієнти називають частковою вагомістю ознак.

На часткові вагомості (rij) накладають таку умову:

, (2)

з урахуванням якої розраховують часткові вагомості тих ознак,  які не ввійшли в
модель.

Перехід від абсолютних значень часткових вагомостей ознак певного рівня до
відносних вагомостей ознак здійснюють за такими формулами:

, (3)

(4)

де – відносна вагомість і-ї ознаки;  – розмах часткових вагомостей.
Виклад основного матеріалу. Розглянемо практичні аспекти застосування методики

поєднувального аналізу для дослідження автомобільної продукції України за сегментами
ринку (легкові автомобілі). До числа ознак продукту, що впливають на вибір споживачів при
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купівлі легкових автомобілів, відносять: «джерело енергії», «безпекові характеристики»,
«експлуатаційні витрати», «ціна», «дизайн» та «репутація виробника» [3;4]. Виявлено, що
ознаки «дизайн»  та «репутація виробника»  корелюються між собою,  тому доцільно
виключити один з вказаних факторів. Ознаки, що впливають на вибір споживачів при купівлі
легкових автомобілів в Україні, представлені в табл. 1, а їх комбінації – у табл. 2.

Таблиця 1.
Ознаки, які впливають на вибір споживачів

№№ Ознаки, і Рівні ознак, j Умовні позначення

11
Джерело енергії (Д)

Дизельне паливо (Д)
Бензин (Б)

Електрика (Е)

ДД
ДБ
ДЕ

22 Безпекові характеристики (Б) Високі (В)
Середні (С)

БВ
БС

33 Експлуатаційні витрати (В) Середні (С)
Високі (В)

ВС
ВВ

44
Ціна (Ц)

Низька (Н)
Середня (С)
Висока (В)

ЦН
ЦС
ЦВ

55 Репутація виробника (Р) Висока (В)
Середня (С)

РВ
РС

Таблиця 2.
Комбінації рівнів ознак для легкових автомобілів

Ознаки
Комбінація Джерело

енергії
Безпекові

характеристики
Експлуатаційні

витрати Ціна Репутація
виробника

1 ДД БВ ВС ЦС РВ
2 ДД БВ ВС ЦВ РВ
3 ДД БС ВС ЦН РВ
4 ДД БС ВС ЦС РВ
5 ДД БВ ВС ЦН РС
6 ДД БВ ВС ЦС РС
7 ДБ БВ ВС ЦС РВ
8 ДБ БВ ВС ЦВ РВ
9 ДБ БВ ВВ ЦВ РВ
10 ДБ БВ ВС ЦН РС
11 ДБ БВ ВС ЦС РС
12 ДБ БС ВС ЦН РС
13 ДЕ БВ ВС ЦН РВ
14 ДЕ БВ ВС ЦС РВ
15 ДЕ БВ ВС ЦВ РВ
16 ДЕ БС ВС ЦН РВ
17 ДЕ БС ВС ЦС РВ
18 ДЕ БС ВС ЦВ РВ

Кожне значення (рівень)  ознаки будемо оцінювати одним із трьох чисел:  +1;0;-1.
Якщо рівень ознаки входить у комбінацію, то йому привласнюється значення +1. Якщо не
входить, але розглядається в регресійній моделі, то – нуль. Якщо рівень ознаки не входить в
комбінацію і не розглядається в регресійній моделі, то йому привласнюється значення -1.

Для побудови моделі введемо такі незалежні змінні величини :  х1 – джерело енергії
(бензин); х2 – джерело енергії (електрика); х3 – висока безпека; х4 – середні витрати; х5 –
низька ціна; х6 – середня ціна; х7 – висока репутація виробника. Як залежну змінну «у»
розглядаємо перетворений ранг товару з певною комбінацією рівнів ознак.

Перетворений ранг Rem розраховуємо за формулою[3]:
Rem = (n+1) - rem  , (5)
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де е – індекс експерта; m – індекс комбінації; n – число комбінацій (варіантів); rem –
ранг m-ї комбінації рівнів ознак легкового автомобіля за оцінкою e – го експерта.

Для спрощення обчислень доцільно розрахувати середні значення перетворених
рангів ( ), тим самим зменшуючи число спостережень, які будуть враховуватися при
побудові регресійної моделі.

На підставі експертного оцінювання встановлюємо прямі та перетворені ранги.
Середні значення перетворених рангів будуть дорівнювати:

 = 14,0;  = 7,4 ;  = 15,0 ;  = 10,8 ;  = 5,3 ;  = 3,8 ;
 = 13,0 ;  = 6,8 ;  = 5,0 ;  = 4,3 ;  = 2,6 ;  = 2,0 ;

 = 17,6 ;  = 14,7 ;  = 10,4 ;  = 15,5 ;  = 14,0 ;  = 8,8 .
Знаходимо параметри лінійної регресійної моделі :
у = 5,725 - 1,376х1 + 1,647х2 + 0,896х3 + 1,005х4 + 3,220х5 + 1,143х6+ 5,123х7   , (6)
Значення коефіцієнта множинної регресії R становить 0,994, що підтверджує високу

щільність зв’язку між емпіричними і теоретичними значеннями залежної змінної. Як видно з
наведених даних, вплив ознаки х7 на вибір споживача є найвагомішим (репутація виробника).

Часткові вагомості тих ознак, які не ввійшли в регресійну модель, знайдемо з
урахуванням умови (2), а відносні вагомості – за формулою (3) (табл. 3,4).

Таблиця 3.
Розрахунок часткової вагомості рівнів ознак

Ознаки, і Рівень ознаки, j Часткова вагомість,rij
Дизельне паливо -0,271

Бензин -1,3761.Джерело енергії
Електрика 1,647

Високі 0,8962.Безпекові характеристики Середні -0,896
Середні 1,0053.Експлуатаційні витрати Високі -1,005
Низька 3,220
Середня 1,1434.Ціна
Висока -4,363
Висока 5,1235.Репутація виробника Середня -5,123

Таблиця 4.
Розрахунок відносної вагомості ознак легкового автомобіля

Ознака Розмах, Ri
Відносна

вагомість,
1.Джерело енергії 1,647 -1,376 3,023 0,123
2.Безпекові
характеристики 0,896 -0,896 1,792 0,073

3.Експлуатаційні
витрати 1,005 -1,005 2,010 0,081

4.Ціна 3,220 -4,363 7,583 0,308
5.Репутація виробника 5,123 -5,123 10,246 0,415

∑ - - 24,654 1,0

Значення відносних вагомостей ознак продукту вказує на те, що на даний час
споживачі найбільшу увагу приділяють ознакам «репутація виробника» та «ціна товару».
Доцільно зазначити, що спостерігається явно виражена тенденція до зростання вагомості
ознаки «джерело енергії».

________________
1. Нэреш К. Малхотра. Маркетинговые исследования. Практическое руководство. – М. : Издательский

дом «Вильямс», 2004. – 1200с.
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:https://westudents.com.ua

3. Прийняття проектних рішень : підручник/за ред. проф. Р.Фещура. – Львів : Растр – 7, 2019. – 402с.

Хома Н.М., Львівський національний університет
імені Івана Франка

ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЯК АКТОРИ АНТИКОРУПЦІЇ

Одним із новітніх викликів для державних і недержавних інститутів усіх держав
більшою чи меншою мірою є корупція. За умов демократичного вектора розвитку суб’єктне
коло учасників антикорупції сьогодні не звужене до інститутів держави, а залучає й інших
акторів. Найперше, таким виступає громадянське суспільство, зокрема – громадські
організації. Очевидно, що навіть країнам зі сильними традиціями громадського активізму не
вдається належно так запобігати та протидіяти антикорупції, щоб максимально убезпечувати
спільноту від корупційних ризиків, однак досвід низки демократичних країн засвідчує:
перманентний контроль громадськості, активна позиція «третього сектора» щодо
формування культури антикорупції тощо здатні мінімізувати корупційні ризики [3, с. 17].

Світовий досвід засвідчує: ефективні антикорупційні стратегії базуються, «на
комплексному застосуванні примусових, попереджувальних і просвітницьких процедур» [6,
c. 82]. А за висхідного значення публічної політики в розв’язанні проблеми корупції відтак
невпинно зростає й роль акторів різного типу ‒ політичних і неполітичних,
інституалізованих і неінституалізованих [1, c. 3], формальних і неформальних
конструктивного різновиду. Очевидним є те, що в площині антикорупційної протидії
важливою є «групова соціальна самоорганізація поза межами державних інституцій і
регуляцій» [7, c. 7].

В останні десятиліття в результаті неоліберальних реформ і глобалізації істотно
змінилися функції держави. Тривалий час вони розросталися, держава бюрократизувалася,
але нині, як відзначила А. Колодій, відбувся перехід «від “правління” до “врядування”», що
зумовило «заміну традиційних ієрархічних форм організації владно-суспільних відносин на
горизонтальні, мережеві моделі управління суспільством» [4]. Держава все ще зберігає за
собою координуючу, спрямовуючу функцію, але істотно зростає участь громадян у
прийнятті рішень, вибудовується система мереж. Фактично сучасна держава звужує свої
повноваження, передаючи їх суспільству. Управлінська діяльність починає переходити з
вертикального у горизонтальний формат взаємодій; до неї можуть залучитися усі зацікавлені
сторони [3, с. 56]. Водночас, репресивна складова антикорупції є та повинна залишатися
виключною прерогативою держави.

Право громадськості на участь в антикорупції отримало нормативно-правове
унормування. Одним із перших міжнародних нормативно-правових актів, де піднято питання
участі громадськості в протидії корупції була Конвенція ООН проти корупції (2003). Ця
Конвенція виходить із тези, що попереджати та протидіяти корупції повинна не лише
державна, муніципальна влада, а й усе суспільство. Відповідно до ст. 13 Конвенції держави,
які ратифікували її, зобов’язані уживати належних заходів для сприяння активній участі
окремих осіб і груп за межами державного сектора в їх діяльності щодо запобігання корупції,
боротьби з нею, поглиблення розуміння суспільством факту існування, причин і
небезпечного характеру корупції, а також загроз, що створюються корупційними
практиками. У тексті згаданої Конвенції відзначимо ст. 5 (заклик до держав-учасниць
розробити антикорупційну політику, що сприяє більшому залученню громадськості), ст. 10
(акцент на необхідності покращити прозорість державного управління) та ін.

Необхідність активного залучення громадянського суспільства до протидії корупції
зумовлена наявністю підстав для антикорупції в кожній, навіть найрозвиненішій країні, адже
корупцію уповні викоренити наразі не вдалося ніде. Долучення до проблеми запобігання та

https://westudents.com.ua/
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протидії корупції акторами громадянського суспільства має сприяти посиленню
антикорупційного ефекту, доповнюючи спектр тих антикорупційних механізмів, які
здійснюються від імені держави. Остання забезпечує, на відміну від громадянського
суспільства, й репресивну складову антикорупційної протидії.

Нині формальні інститути політики як ніколи досі є мотивованими до взаємодії з
неформальними конструктивними інститутами. Це можна пояснити проблемою низької
довіри до органів влади в частині оцінки ефективності виконання ними антикорупційної
функції [2, с. 286‒287]. Позаяк така недовіра обумовлена, найперше, проблемами якості
державної антикорупційної політики, то нагальною є потреба широкого залучення
громадянського суспільства, яке має потенціал виявлення, контролю та попередження
корупції. Погодимося з І. Кабанцевою, на переконання якої, «дієва антикорупційна стратегія
має об’єднати зусилля трьох акторів: уряду, приватного сектора та громадянського
суспільства» [3, с. 58]. Від злагодженості дій у цьому антикорупційному трикутнику
залежить фінальний результат ‒ ймовірність мінімізації корупційних практик.

Антикорупційні проєкти громадянського суспільства уможливлюють оцінку того,
наскільки окремо взятій країні притаманна демократія включеності (англ. inclusive-
democracy). У цьому контексті йдеться не про демократію участі, а саме про широку
включеність громадян у процес прийняття рішень і задоволення інтересів різних груп
населення. Видається, що за сучасних умов саме інклюзивна демократія допомагає державам
зміцнюватися. Це можна пояснити й парадигмальним зсувом «у системі управління:
центральне місце у ньому переходить від держави до суспільства» [5,  с.  41].  Якщо в країні
впроваджується концепція врядування, то громадяни з пасивних споживачів урядових послуг
потенційно трансформуються в активних учасників процесу врядування.

Залучення громадянського суспільства є невіддільною частиною успішної стратегії
боротьби сучасної держави з корупцією. За сучасних умов антикорупційна політика
неодмінно має базуватися на ініціативах громадян, делегуванні окремих владних
повноважень у сфері антикорупції громадянському суспільству. Саме організації
громадянського суспільства, зокрема антикорупційні громадські організації, відіграють
ключову роль у боротьбі з корупцією та організованою злочинністю, бо створюють
подвійний вплив ‒ і на громадськість, і на владу.

________________
1. Взаємодія держави і суспільства в процесах публічної політики / С. О. Телешун, І. В. Рейтерович, С. В.

Ситник та ін. Київ: Національна академія державного управління при Президентові України, 2013.
2. Гавкалова Н. Л., Грузд М. В. Взаємодія органів публічної влади та інститутів громадянського

суспільства. Актуальні проблеми економіки. 2014. № 10 (160). С. 281-290.
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Державне управління та місцеве самоврядування. 2013. № 2 (17). С. 80-86.

7. Степаненко В. П. Громадянське суспільство: дискурси і практики. Київ: Інститут соціології НАН
України, 2015.



Філософсько-психологічні аспекти духовності в діяльності громадських організацій

186

Хомик О.В., Всеукраїнська громадська організація
Союз Українок, ВНКЗ ЛОР «Львівський медичний
коледж післядипломної освіти,
Сидорчук О.Г., Львівський регіональний інститут
державного управління Національної академії
державного управління при Президентові України,
Всеукраїнська громадська організація Союз
Українок

УЧАСТЬ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
В РОЗВИТКУ ВОЛОНТЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Виклики, яких зазнає наша держава: Революція Гідності, військова агресія на сході
країни боротьба з пандемією Covid-19 продемонстрували, що українські державні структури
за багатьма напрямами мають низьку результативність і в багатьох випадках не здатні
розв’язати нагальні проблеми, які постали перед країною, регіонами та громадянами. Зараз
країна перебуває в ситуації нестачі внутрішніх і зовнішніх ресурсів - територіальних,
людських, трудових, економічних, фінансових, особистісних та ін. Тому саме в даний час
надзвичайно актуалізується проблема мобілізації внутрішніх ресурсів країни та її регіонів
для забезпечення самозахисту і безпеки, залучення соціальних ресурсів громадянської участі
та самоорганізації. Волонтерський рух стає проявом такої мобілізації, конструктивної
самоорганізації активної частини населення, спрямованої на вирішення найгостріших
проблем сьогодення.

В умовах посилення зовнішніх і внутрішніх викликів, які постали перед Україною та
її громадянами, в ситуаціях загострення невизначеності й нестабільності треба віднайти
алгоритм надання виважених відповідей для мінімізації ризиків і загроз, обґрунтувати
способи вирішення пріоритетних проблем та оперативного реагування при їх виникненні.
Для визначення шляхів ефективного використання соціальних ресурсів громадянського
суспільства, передусім волонтерських організацій, необхідно розробити стратегію залучення
ресурсів громадянського суспільства для вирішення актуальних суспільних проблем.

У доповіді програми волонтерів ООН (The United Nations Volunteers (UNV)
programme) під назвою «Стан світового волонтерства: трансформуючи управління»
волонтерство розглядається як «додатковий ресурс і засіб для залучення навичок,  знань та
досвіду для того,  щоб голос та участь,  підзвітність і чутливість (responsiveness)  як ключові
засади доброго врядування (good governance) доповнювали інші рішення у сфері розвитку і
ресурси». При цьому зазначається, що «поліпшені механізми для громадянської участі
необхідні для можливості появи нових дискусій, обговорень і рішень. Волонтерство
забезпечує ключовий канал для цієї взаємодії від локального до національного і глобального
контекстів» [1].

Також у доповіді «Стан світового волонтерства: трансформуючи управління»
підкреслюється, що процеси децентралізації фокусують увагу на сфері місцевого
самоврядування, зокрема на волонтерській діяльності даного рівня. При цьому одним із ре-
зультатів, крім залучення додаткових ресурсів до процесів вирішення місцевих проблем, є
зростання громадської участі, залуче- ності жителів до прийняття та реалізації рішень [1].

Волонтерський рух в Україні має власну історію започатку- вання та розвитку, проте
вписується в загальний контекст глобального масштабу.

Уряди більш ніж 80  держав,  до яких входять і найбільш розвинені країни світу,
визнали та сприяють розвитку у своїх країнах національного волонтерського руху,
розглядаючи його як діючий інструмент розвитку глобального суспільства, тому
волонтерський рух має глобальний характер.

Відповідно до Закону України «Про волонтерську діяльність» «волонтерська дія-
льність - добровільна, соціально спрямована, неприбуткова діяльність, що здійснюється
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волонтерами шляхом надання волонтерської допомоги» [2]. Волонтерство — це глобальний
процес об'єднання людей,  які прагнуть зробити внесок на благо своєї громади та світової
спільноти. Волонтери — це люди, які добровільно і безкоштовно беруть участь у суспільно-
політичній діяльності для вирішення соціально значущих проблем. Волонтерами можуть
бути люди будь-якого віку і будь-якої професії з різних сфер і прошарків суспільства, які
віддають частину своїх сил, часу, знань на благо інших людей і суспільства в цілому.

На сьогодні під «волонтерською діяльністю» в Україні розуміють, перш за все,
добровільну діяльність громадян чи громадських об’єднань, прямо чи опосередковано
пов’язану з допомогою постраждалому від воєнного конфлікту мирному населенню, пере-
селенцям і військовим.  При цьому можна виокремити низку характерних рис прояву та
реалізації волонтерських ініціатив протягом 2014-2015 рр., зумовлених як поєднанням
унікальних подій та умов, які формують потребу у волонтерській діяльності, так і
соціокультурними особливостями українського суспільства.

Стихійний волонтерський рух, який «спалахнув» із безпрецедентною силою і в новій
якості у 2013-2015 рр. під час революційних подій у країні і продовжував набирати силу
через неспроможність органів державної влади своєчасно адекватно реагувати на виклики
часу щодо забезпечення соціальної, колективної та особистісної безпеки людей, які
опинилися на теренах війни, став тим живим щитом, який врятував багато людських життів.
За умов, які склалися в країні, цінною та важливою є діяльність окремих волонтерів і цілих
організацій, фондів, які вирішують найгостріші соціальні проблеми, вибудовують фундамент
стійкої взаємодії та координації з іншими волонтерськими організаціями, урядовими
структурами, міжнародними організаціями тощо.

Однією з рис волонтерської діяльності в Україні у 20142015 рр. є те, що значна
кількість ініціатив при їх виникненні (а часто - і в процесі реалізації протягом тривалого
часу) має неформальний характер. Багато громадських ініціатив, що виникли під час
Революції Гідності та були спрямовані на допомогу протестуючим на Майдані, після її
завершення переорієнтувались на допомогу Збройним Силам України, Національній гвардії
України, добровольчим батальйонам, вимушеним переселенцям з АР Крим та сходу України.

Отже, явище волонтерства у складних умовах існування українського суспільства  має
численні соціальні, культурні, військові, політичні та інші наслідки, вплив яких буде
відчутним ще багато років.  Головним завданням для держави і суспільства в даний час
виступає відповідальне й ефективне використання суспільного потенціалу, що став як
причиною, так і наслідком волонтерського руху в Україні. При його вирішенні необхідно
враховувати такі суттєві особливості волонтерської діяльності в Україні:

велика частка волонтерської діяльності не має формального характеру;
певна «вимушеність» волонтерських ініціатив як наслідок неефективності державних

інституцій або обмеженості ресурсів держави;
надзвичайна ініціативність і незалежність діяльності волонтерських структур;
становлення волонтерських структур як організацій громадянського суспільства,  що

професійно задовольняють певні потреби;
прихід багатьох волонтерів не із структур громадянського суспільства, а з різних сфер

професійної діяльності, зокрема, з ІТ- технологій, зі сфери підприємництва тощо.
Волонтерська діяльність в Україні на сучасному етапі характеризується значною

кількістю нестандартних для світової практики волонтерства напрямів діяльності,
створюючи часом не тільки систему допомоги особам та структурам, що її потребують, але і
паралельну систему розробки й реалізації рішень, спрямованих на більш ефективне
виконання функцій відповідними державними структурами. Незважаючи на визнання ролі
волонтерів у вирішенні багатьох гострих проблем (від підвищення обороноздатності країни
до благодійної допомоги ВПО та медичної допомоги медикам під час пандемії), потребують
вирішення багато важливих питань, що заважають повноцінній реалізації внутрішнього
потенціалу волонтерського руху, а саме:
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значне скорочення обсягів пожертвувань через ряд об’єктивних і суб’єктивних
чинників;

законодавчі перешкоди, що ускладнюють добросовісну волонтерську діяльність, не
заважаючи зловживанням у цій сфері;

опір чиновників і консерватизм державних структур, що обмежують результативність
волонтерської діяльності;

недостатність контролю за подальшою «долею» матеріальної допомоги, наданої
волонтерами;

відсутність достатньої координації волонтерів між собою та між державними
структурами і волонтерами;

відсутність ефективної комунікації між волонтерами і суспільством;
зниження мотивації, втома, емоційне «вигорання» волонтерів;
випадки зловживань з боку волонтерів, поява псевдоволонтерів;
безпека волонтерів.
Вирішенню багатьох із зазначених проблем перешкоджають перш за все високий

рівень корумпованості державних інститутів та суспільства, процедури та регламенти, що не
сприяють реальній зацікавленості владних структур та окремих чиновників в ефективному
здійсненні своїх повноважень й обов’язків, прояву ініціативи у розв’язанні завдань, які
постають перед ними. У той же час ключовою умовою для успіху волонтерського руху й
окремих ініціатив є реагуючий (responsive) уряд, що відгукується на тиск волонтерської
спільноти, а іноді спонукає її до дій. Тому найближчим часом стане зрозумілим:
налаштований уряд на взаємодію з волонтерським рухом, зацікавлений у використанні його
потенціалу шляхом сприяння його зміцненню через професіоналізацію та створення
альянсів, асоціацій, реалізацію спільних державно- волонтерських ініціатив або розглядає
волонтерів як конкурентів та збурювачів спокою у хитросплетінні «схем» і корпоративних
інтересів чиновництва.

___________________
1. The State of the World’s Volunteerism Report (SWVR): Transforming Governance, June 2015 / The United

Nations Volunteers (UNV) programme, avaible at: http://www.volunteeraction counts.org/SWVR2015-
frame/21337%20-%20SWVR%20report%20- %20ENGLISH%20-%20web%201 .pdf.

2. Закон України «Про волонтерську діяльність» від 19.04.2011 р. № 3236-VI [Електронний ресурс]. -
Режим доступу: http ://zakon.rada.gov.ua/go/3236-17.

Хоронжий А. Г., Львівський національний
університет імені Івана Франка

ДУХОВНИЙ РОЗВИТОК СУСПІЛЬСТВА І ОСОБИСТОСТІ

Духовний розвиток суспільства і особистості базується на п’ятьох стовпах: духовних
цінностей, освіті, науці, релігії і культурі. Духовні цінності становлять основу духовної
сфери і мають особливе значення для суспільства і особистості. Вони поділяються на
загальнолюдські і особистісні. Загальнолюдські цінності містять людяність, добро, красу,
справедливість, розум, совість, мову, пам'ять, відчуття емоції і почуття. Духовні цінності
особистості – це мрії, ідеї, потреби, інтереси, цілі, завдання, досвід, традиції, здоров’я, сім’я,
дружба та ін. Загальнолюдські цінності освоюються певною спільнотою і окремою
особистістю. Для освоєння згаданих цінностей застосовуються відповідні підходи, зокрема,
розуміння і тлумачення цінностей, визначення потреби, споживання їх. Освоєння і
використання особистістю духовних цінностей підвищує її рівень інтелектуальності,
менталітету, іміджу, ерудиції і авторитету, та робить суспільство і особистість духовно
багатшими. На основі духовних цінностей ґрунтується мораль особистості, її якості та вибір
способу життя. Ціннісні орієнтації дають змогу суспільству і особистості ставити мету і

http://www.volunteeraction/
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завдання для її досягнення, утверджувати національну ідею, розвивати світогляд і свідомість,
визначити позицію і формувати механізм керування собою, своїми думками, емоціями та
почуттями.

Розвиток духовності суспільства і особистості забезпечується освітою, яка здійснює
навчання і виховання. Навчання становить процес, який ґрунтується на програмах,
установлених педагогічних методах і підходах. Виховання містить ставлення до життя,
природи і суспільства, поводження серед людей. Формою виховання є заходи, розроблені на
основі аналізу способу життя, духовних потреб та інтересів. Основна мета і завдання освіти
виховувати особистість, здатну вибирати спосіб життя, пізнавати закономірності
функціонування і розвитку суспільства та особистості, володіти національною ідеєю і бути
патріотом, плекати українську еліту, формувати інтелект і менталітет, засвоювати духовні і
людські моральні цінності.

Для розвитку духовності суспільства і особистості особливе значення має наука, яка є
складовою частиною духовної культури. Вона містить діяльність із здобування нових знань,
так і результат цієї діяльності.  Як система знань наука охоплює не тільки інформацію про
навколишній світ, ідеї і думки, закони, закономірності і принципи, а й певні форми і способи
свідомлення їх. Цим самим наука виступає як форма суспільної свідомості. Передова наука
сприяє виробленню прогресивного світогляду і свідомості, є способом встановлення і
усвідомлення об’єктивної істини суспільства і особистості.

Важливою складовою духовності особистості є релігія, яка містить вірування, що є
невід’ємною цінністю людської свідомості, дарованою Богом благодаттю, що має
надприродну сутність, Божі чесноти, дари Святого Духа. Вона формує релігійний світогляд,
який охоплює віру у буття Бога, побожність особистості, сукупність поглядів про церкву,
священство, свята, обряди, ритуали, церковну науку, традиції і досвід. Ґрунтується на
релігійних догматах, викладених у Святих Писаннях і Канонах. Організаційними формами
релігії є церква і храм. Церква – це релігійна організація, яка складається з духівництва і
миром, об’єднаних спільністю вірувань обрядовості. Храм представляє будівлю, де
відбуваються богослужіння, здійснюються обряди і ритуали. Храм є Божим фоном. Релігія
має суттєвий вплив на духовність особистості.

Духовність суспільства і особистості базується на культурі,  яка являє собою
сукупність матеріальних, духовних, інтелектуальних і емоційних цінностей, містить мову,
етикет, спілкування, мистецтво та інші елементи. Структура культури складається з
символів, героїв, культурних ритуалів та культурних цінностей.

Культура безпосередньо впливає на розвиток духовності суспільства і особистості.
________________

1. Хоронжий А. Г. – Основи соціального управління – Львів: Магнолія плюс, 2006;
2. Культурне відродження в Україні. – Львів: Астерикс, 1993;
3. Рупнік Марко. Духовне життя. – Рим, 1995;
4. Єгипет і культура спілкування.- Львів: Сполом, 2001.

Худолій А., Жигайло В., Національний університет
«Острозька академія»

ДОКТРИНАЛЬНІ ЗАСАДИ ПОЛІТИКИ ДОНАЛЬДА ТРАМПА

Актуальність теми. Зовнішня політика чинного президента Д. Трампа (2017-2020
рр.) базується на низці зовнішньо- та внутрішньополітичних документів, що формують
доктринальну основу зовнішньої політики Сполучених Штатів. Серед них як ключові, так і
допоміжні документи. До ключових ми віднесли: Стратегію національної безпеки (18 грудня
2017 р.) та Стратегію національної оборони (2018 р.). Серед додаткових слід назвати інші
національні стратегії, зокрема: Національну стратегію протидії тероризму (жовтень 2018 р.);
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Національну стратегію протидії зброї масового знищення (грудень 2018 р.); Стратегію
національної розвідки США (січень 2019 р.). Серед документів міністерства оборони США
увагу привертає низка засадничих документів, серед яких: стратегія кібербезпеки США (2018
р.); попередній огляд ядерного потенціалу (січень 2018 р.); огляд ядерного потенціалу
(лютий 2018 р.); огляд протиракетної оборони (2019 р.) тощо.

Виклад основного матеріалу. Стратегія національної безпеки 2017 року стала одним
із засадничих документів, розроблених адміністрацією Д. Трампа. Вона – чітко
структурована. В  Стратегії сформульовано принципи геополітичних інтересів Сполучених
Штатів в сучасному світі. Документ складається з п’яти розділів: 1) захист американського
народу та способу життя; 2) забезпечення розквіту США; 3) збереження миру через силу; 4)
поширення американського впливу; 5) стратегія регіонального змісту.

У вступі до Стратегії національної безпеки 2017 року зазначено, що згаданий
документ ґрунтується на базових американських принципах, тверезій оцінці інтересів країни
та готовності зустріти виклики сьогодення. Водночас, зовнішньополітична конкуренція
вимагає від США реакції, оскільки РФ та КНР кинули виклик, намагаючись підірвати її
безпеку та процвітання. Режим КНДР та Ісламська республіка Іран намагаються
дестабілізувати регіони, загрожуючи Америці та її союзникам.

Власне захист американського народу, країни та способу життя є пріоритетом номер
один, як зазначено у Стратегії 2017 р. Захист передбачає захист країни, включно із захистом
від застосування ЗМЗ проти США.  Захист Сполучених Штатів,  із урахуванням вище
згаданих небезпек, зумовлює розширення системи протиракетної оборони, виявлення та
знешкодження зброї масового знищення, припинення її поширення, здійснення
антитерористичних операцій, боротьбу з біологічними загрозами та пандеміями, зміцнення
контролю на кордонах та боротьбу з нелегальною імміграцією, виявлення транснаціональних
кримінальних організацій. Від Стратегії національної безпеки 2010 року Б. Обами, Стратегія
2017 року відрізняється посиленням контролю над кордонами та імміграційною політикою,
що відображає передвиборчі обіцянки Д.  Трампа.    Водночас,  актуальним залишається
кібернетична безпека США. Кіберзагрози вимагають модернізації інформаційних технологій,
виявлення та знешкодження кібернетичних зловмисників, поліпшення операцій по обміну
інформацією, посилення захисту.

В другому розділі Стратегії 2017 року йдеться про прискорення розвитку країни, що
вимагає удосконалення економічної моделі. Відмінністю Стратегії 2017 від аналогічної 2010
року є питання економічної конкуренції, яка значно посилилась за каденції Д. Трампа, що
змушує США здійснювати заходи для того, щоб вирівняти порушений торговий баланс між
країнами, які не поділяють американських цінностей. Акцент на конкурентоздатності США
відображає зростаючу економічну могутність КНР та низки інших країн,  зокрема Індії,  які
наздоганяють США в економічному розвитку, посуваючи Америку на світових та
регіональних ринках, що не може не турбувати останню. Одним із ключових напрямів
економічного розвитку залишаються технології.

Третій розділ Стратегії 2017 р. присвячений збереженню миру через силу.  Якщо в
стратегії 2010 р. окремий підрозділ був присвячений силі, то в новій стратегії 2017 р.
категорії сили присвячено цілий розділ. У підході адміністрації Обами до використання сили
зазначено на вимушеному використанні сили, зокрема воєнної сили, в той час як
адміністрація Трампа  акцентує увагу на силі задля збереження миру. І використання сили,
на переконання президента виправдано, оскільки, перед Сполученими Штатами, постали три
суттєві виклики: ревізіоністські претензії Китаю та Росії; країни-парії – Іран та Північна
Корея; загрози від транснаціональних організацій, на кшталт терористичних груп
джихадистів.

Якщо Б. Обама був обережним у висловлюваннях і заявах щодо геополітичних
амбіцій КНР та РФ,  то Д.  Трамп таврує вище згадані країни як такі,  що загрожують США.
Оскільки, Китай намагається витиснути США з Індійсько-Тихоокеанського регіону,
зміцнити власну економічну модель і змінити баланс сил на власну користь. Росія
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намагається відновити свою колишню могутність і розширити сфери впливу за межами своїх
кордонів. Впродовж тривалого часу США допомагали Китаю у розвитку, сподіваючись на
співробітництво та спільне вирішення проблем, проте, на противагу сподіванням, Китай
розширює свою владу за рахунок інших країн.  Збройні сили Китаю,  за своєю міццю,  другі
після США. Зростає його ядерний потенціал. Військовим потенціалом та економічним
розвитком Китай завдячує доступу до інноваційної економіки США, включно з доступом до
академічної сфери.

Росія має на меті послабити вплив Америки в світі та вбити клин між США та їхніми
союзниками та партнерами. Вона вкладає значні інвестиції в розвиток військових технологій,
ядерних систем, які складають суттєву загрозу для Сполучених Штатів та в програми,
спрямовані на дестабілізацію ядерної безпеки Америки. Посилення амбіцій Росії та її воєнні
можливості створює нестабільну ситуацію в Європі, де ризик конфлікту завдяки руйнівним
зусиллям Росії зростає. Водночас, зазначається, що Вашингтон готовий співробітничати з
вище згаданими конкурентами. Американські дипломати можуть вести перемовини з позиції
сили, з огляду на потужні збройні сили.

Наголошується, що Америка зіткнулась з низкою загроз з боку численних акторів,
основою яких став ріст технологій. Військова могутність США залишається важливими
компонентом конкуренції за вплив у світі. Це передбачає модернізацію збройних сил,
збільшення інвестицій в оборонну сферу, покращення академічної підготовки військових
фахівців, зміцнення ядерного потенціалу країни, утримання лідерських позицій в космосі,
посилення кібербезпеки та покращення розвідувальної діяльності.   Нововведенням у
стратегії 2017 р. стала теза про економічну дипломатію, що передбачає посилення
економічних зв’язків з союзниками та партнерами, використання економічних  важелів у
випадку виникнення загроз, забезпечення ефективно комунікації.

Четвертий блок питань в Стратегії 2017 р. стосується посилення американського
впливу. Розвивається ідея про тісний зв'язок і співробітництво із союзниками і партнерами.
Як і за каденції Обами, адміністрація Трампа продовжить поширювати американські
цінності. Задля зміцнення власних позицій США мають намір організовувати та здійснювати
міжнародні зустрічі, форуми тощо. Важливим аспектом зовнішньополітичної діяльності
США залишається поширення американських цінностей за кордоном. Сюди відносяться
громадянські права, релігійна свобода, боротьба з терористичними організаціями.

Висновок.  Важливим є блок питань, пов’язаних зі стратегією США в регіональному
контексті. Серед пріоритетів названо Індо-Тихоокеанський регіон, Європу, Близький Схід,
Південну та Центральну Азію, Західну півкулю та Африку. Власне такий структурний підхід
свідчить про надзвичайну важливість цього питання. У стратегії 2010 року регіональна
політика не привертала такої уваги адміністрації. Загалом, йдеться вже не просто про
лідерство США в світі, а про значне випередження інших країн світу та домінування
Америки в багатьох, якщо не у всіх сферах життя.
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МОЛОДЬ В ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ:
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ТА СОЦІАЛЬНИЙ ВИМІРИ МОТИВАЦІЇ

Громадська діяльність – це джерело соціального розвитку молодої особистості, а
молодіжні громадські організації – один з основних інститутів соціалізації для цієї
соціально-демографічної групи, а також ті структури, що пов’язують молоде покоління з
суспільством та державою. Через громадські організації молодь робить свій внесок у
розвиток суспільства, який, на думку багатьох вчених, можливий завдяки здатності молодих
людей до інноваційних рішень та відсутності страху змін. Активність молоді в громадсько-
політичному житті визначає та спрямовує розвиток суспільства на наступні десятиліття.
Саме тому актуальним є дослідження мотиваційно-ціннісної сфери молодих людей, що дасть
змогу виявити актуальні потреби, мотиви, цінності, орієнтації, які є джерелами активності
молоді у громадському житті.

Дослідження мотивації участі українців в громадських організаціях можна зустріти в
працях соціологів та психологів. Згідно з опитуванням українців Л. Шангіною, мотивами
участі в громадських організаціях для 69,5 % опитаних дорослих респондентів є інтерес та
відповідність їхньої діяльності власним переконанням, для 12,4 % – потреба розв’язати
власні проблеми,  а для 10  % –  отримання матеріальної винагороди.  Натомість дослідження
факторів, що могли б спонукати до громадської діяльності неактивних людей, виявили, що
для 37% опитуваних таким мотивом могла б стати потреба безпеки (зниження загроз життю,
здоров’ю чи добробуту),  для 34  %  –  отримання користі для себе чи сім’ї,  для 25  %  –
принесення користі суспільству та для 17 % – матеріальна вигода.

Серед мотивів громадської активності О. Захарченко зазначає прагнення корисності
для себе (набуття професійних вмінь та навичок, матеріальна винагорода, здобуття
престижу), бажання боротися з загрозами власному життю (екологічна активність),
відповідальність за дії влади та обов’язок реагувати на них, а також потреба самореалізації.
На думку російських дослідників, в основі мотивації громадської активності молоді є
потреба в соціальних контактах, спілкуванні, а також самореалізації, прояві індивідуальності
та самостійності.

Г. Циганенко виявила, що мотивуючими факторами участі молодих українців у
громадських організаціях політичного спрямування є почуття приналежності до певної
групи, можливість розвивати здібності та нахили, почуття причетності до формування історії
країни, можливість керувати своїм життям та реалізовувати лідерський потенціал.

Аналізуючи зазначені дослідження, бачимо, що індивідуальна спрямованість, а саме
потреба чи бажання отримати певну вигоду для себе (прямо чи опосередковано) домінує в
мотивації участі людей в діяльності громадських організацій.

Досліджуючи мотивацію діяльності поляків в неурядових громадських організаціях,
Г. Хім’як виділила сім типів мотиваційних факторів на основі поєднання існуючих
теоретичних концепцій мотивації людини: 1) внутрішня мотивація: досягнення,
самоактуалізація, почуття власної цінності, задоволеність життям; 2) аксіологічна мотивація:
відповідальність, місія, служіння суспільству; 3) зовнішня мотивація: приязнь, товариський
характер, суспільний аспект поведінки; 4) раціональна мотивація: набуття знань і вмінь,
новий досвід, вигода; 5) мотивація, що виникає з фрустрації: почуття провини, розв’язання
особистих проблем;  6)  альтруїстична мотивація:  співчуття,  альтруїзм,  бажання допомогти
іншим; 7) мотивація, пов’язана з реалізацією влади: досягнення або утримання соціального
статусу, кар’єра, престиж, репутація. Окрім семи вище описаних основних типів мотивації Г.
Хім’як запропонувала ще три додаткових, які не можна віднести до жодного з основних:
орієнтація на зміни, орієнтація на реалізацію певної ідеї та мотивація вільного часу.

На основі типології мотивації громадської діяльності Г. Хім’як складено  авторську
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анкету. Анкета складається з 11-ти запитань, що охоплюють чинники, які можуть спонукати
людину до залучення та активної діяльності у громадських організаціях.  Здебільшого
розглядаються чинники, що мають характер внутрішніх мотивів, а не зовнішніх спонук.
Запитання анкети перевірені на внутрішню узгодженість за допомогою коефіцієнта α
Кронбаха, який становить 0,59. Це дозволяє використовувати анкету як точний та надійний
інструмент дослідження.

Аналіз відповідей 123-х досліджуваних на питання анкети дозволив виділити типи
мотивації участі молоді в діяльності громадських організацій. З цією метою проведено
факторний аналіз відповідей досліджуваних на питання анкети, який дозволив виділити 3
фактори, що об’єднали питання анкети в блоки, а отже, певним чином об’єднують типи
мотивації, за Г. Хім’як, в більш цілісні структури.

До першого фактору увійшли питання, які акцентують на громадській діяльності як
способі служіння суспільству. Люди, що керуються такою мотивацією, прагнуть принести
користь суспільству, покращити його життя, допомагати іншим людям. Визначальною
ознакою цього типу мотивації є виключна спрямованість діяльності людини на зовнішній
світ та людей. Г. Хім’як назвала цей тип мотивації аксіологічною, а Дж. Кларі та М. Снайдер
описують схожі мотиваційні чинники в ціннісній мотивації. Чинники, що увійшли до
першого фактору можна назвати «мотивація служіння суспільству».

Другий фактор об’єднує питання, які окреслюють ті мотиваційні чинники участі
молоді в діяльності громадських організацій, що пов’язані із прагненням суспільного
визнання,  влади,  соціального престижу або ж бажанням розв’язати власні проблеми.  На
відміну від першого фактору, другий фактор стосується реалізації особистих інтересів, а не
інтересів суспільства. У типології мотивів залучення до громадських організацій Г. Хім’як
описані чинники входять до двох типів мотивації: мотивації, пов’язаної із реалізацією влади,
та мотивації, що є наслідком фрустрації. Отже, цей фактор отримав назву «мотивація влади
та соціального престижу».

До третього фактору увійшли питання, в яких зазначено такі мотиваційні чинники
участі в діяльності громадських організацій, як прагнення спілкування, реалізації власних
проектів та ідей, переживання власної цінності та отримання задоволення від громадської
діяльності, отримання досвіду на майбутнє тощо. Цей фактор, як і попередній, стосується
площини особистих інтересів людини, однак, якщо реалізація перших інтересів відбувається
за рахунок суспільства,  то других –  за рахунок власних здібностей.  Г.  Хім’як описує ці
мотиваційні чинники у таких видах мотивації: внутрішня (самоактуалізація, задоволення,
почуття власної цінності), зовнішня (спілкування, товариськість), раціональна (набуття знань
та досвіду).

Отже, факторний аналіз дозволив виділити три типи мотивації участі молоді в
діяльності громадських організацій. Відтак, типи мотивації, виділені Г. Хім’як на основі
соціологічних досліджень, можна об’єднати в такий спосіб:

· альтруїстична, аксіологічна та мотивація орієнтації на зміни → мотивація
служіння суспільству;

· мотивація, що виникає з фрустрації, та мотивація, що пов’язана з реалізацією
влади → мотивація влади та соціального престижу;

· внутрішня, зовнішня, раціональна, мотивація вільного часу та мотивація,
спрямована на реалізацію ідеї → мотивація особистісної цінності та зростання.

Підсумовуючи, зазначимо, що виокремлені типи мотивації участі молоді в діяльності
громадських організацій якісно відрізняються своїми складовими та по-різному виявляються
в молоді, залученої до діяльності громадських організацій. Порівняння прояву окреслених
типів мотивації в групі молодих учасників громадських організацій, виявило що найбільш
вагомою виявилась мотивація особистісної цінності та зростання, близькою до неї –
мотивація служіння суспільству та найменш поширеною –  мотивація влади та соціального
престижу.
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МОДЕЛЬ «ОБМЕЖЕНОЇ РАЦІОНАЛЬНОСТІ»
В ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ПОЛІТИКО-УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ:

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ

Дослідження процесу ухвалення політичних рішень неодмінно ставить питання щодо
раціонального обґрунтування та вибору найоптимальнішого варіанта політико-
управлінського рішення. В цьому контексті треба зауважити, що одним із перших спробу
теоретичного розв’язання цієї важливої дослідницької проблеми здійснив американський
науковець Г. Саймон, який заклав основи моделі «обмеженої раціональності» в інтерпретації
політико-управлінських рішень. За словами британського вченого В. Парсонса,
методологічний підхід Г. Саймона справив надзвичайно серйозний вплив на весь спектр
політико-управлінських теорій, а його ідея «обмеженої раціональності» є великим
теоретичним внеском у справу дослідження ухвалення рішень [2, с. 353].

У побудові своєї дослідницької моделі Г. Саймон виходив з ідеї, що державні
організації, які складаються з різноманітних людей (керівників та виконавців), постійно
стикаються з суспільними проблемами, які вимагають серйозного осмислення та
ефективного вирішення. Як основний спосіб інтерпретації політико-управлінських рішень
Г. Саймон запропонував використовувати когнітивний підхід, а у сфері їхнього практичного
використання – принцип раціоналізації. Зауважимо, що когнітивний підхід, пов’язаний з
вивченням способів отримання знань і переробки інформації для раціонального
обґрунтування рішень, був перенесений у теорію ухвалення рішень з психології, в межах
якої його прибічники визначали своїм головним завданням з’ясування ролі та структури
знань у діяльності та поведінці суб’єкта. Тож Г. Саймон базовими детермінантами процесу
ухвалення політико-управлінських рішень визначив саме когнітивні механізми, раціональне
використання яких дасть змогу підвищити ефективність ухвалення рішень [1, с. 89–90].

Зокрема, у своїй першій великій праці «Адміністративна поведінка» (1947) науковець
звернув увагу на сильну залежність ефективності ухвалення адміністративних рішень від
інтелектуальної діяльності, яка передує та супроводжує процес ухвалення рішень. Ця
діяльність містить у собі аналіз проблеми та її причин, формулювання цілей та засобів,
проектування та планування майбутніх дій [3, с. 1]. Тож у центрі когнітивістської моделі
процесу ухвалення політико-управлінських рішень перебуває визначення та структурування
проблеми, збір та переробка інформації про ситуацію, що склалась, формулювання та вибір
шляхів виходів з неї.  В цьому аспекті Г.  Саймон спирається на прагматистську концепцію
американського філософа Дж. Дьюї, який у праці «Як ми мислимо?» (1910) виокремив три
основні фази процесу вирішення проблеми та три питання,  які відповідають цим фазам:  У
чому суть проблеми? Якими є альтернативи її вирішення? Якою є найкраща з альтернатив?
Цю концепцію Г. Саймон поєднав з ідеєю системної обробки, обміну та передачі інформації
всередині та між державними організаціями, яка була пов’язана з активним впровадженням у
1950-1960 рр. комп’ютерної техніки у різноманітні сфери наукової та практичної діяльності
[1, с. 91].

Головним агентом ухвалення рішень в рамках цієї концепції є державна організація як
формальний ієрархічний інститут,  що складається з окремих людей та їхніх груп,  які
об’єднані загальними цілями. Отже, згідно з підходом Г. Саймона, державна організація, в
межах якої відбувається ухвалення політико-управлінських рішень, є певним інтегральним
виробництвом зі збору, обробки та аналізу інформації, на виході якого продукуються та
виконуються підготовлені рішення. Попри досить складні формальні ієрархічні відносини та
часто неформальні конфліктні взаємодії між окремими підрозділами і відомствами,
індивідами та групами, державна організація є цілісною системою, яка має спільні цілі та
принципи, цінності та ресурси.
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Головним завданням суб’єкта ухвалення політико-управлінських рішень є редукція
комплексної проблеми до елементарного для обробки інформації вигляду. Іншими словами,
для того щоб ефективно ухвалювати рішення треба здійснити декомпозицію комплексної та
недостатньо структурованої проблеми, поділивши її на елементарні питання, кожне з яких
має достатній за своєю структурованістю вигляд. Після цього самому політику або
адміністратору треба раціонально випрацьовувати та обирати альтернативи вирішення
кожної з проблем,  які були отримані в результаті реалізації цієї евристичної процедури [1,
с. 91–92].

У цьому контексті виникає важливе питання –  як саме Г.  Саймон визначає
«раціональність»? На його думку, раціональність пов’язана з селекцією найкращих для
певної поведінки альтернатив у розрізі певної системи цінностей, за допомогою якої можна
оцінити наслідки цих варіантів. Особливу увагу тут треба звернути на те, що Г. Саймон
критикує концепцію «універсальної (загальної) раціональності», відповідно до якої люди
поводять себе виключно раціонально, тобто, спираючись на власні інтереси та володіючи
усією необхідною інформацією,  вони прагнуть максимізувати свої вигоди і мінімізувати
витрати. Американський науковець наголошує, що люди, зокрема політики та
адміністратори, не є абсолютно раціональними істотами – вони скоріше прагнуть до
раціональності. Іншими словами, Г. Саймон вважає, що існують межі раціональності як у
самих людей, так й у їхніх організацій. Тож у другому виданні праці «Адміністративна
поведінка» (1957) він обґрунтував ідею «обмеженої раціональності».

Її концептуальні засади відображені у таких теоретичних положеннях: по-перше,
Г. Саймон визнає, що обмеженими є самі розумові можливості людини, яка конструює
модель вирішення проблеми. Тому ці можливості далеко не завжди є адекватними рівню
невизначеності ситуацій та складності проблем, а також потребі глибокого аналізу та
оперативної оцінки всіх наявних альтернатив. По-друге, організації, як центри ухвалення
рішень, рідко наділені всією необхідною та якісно опрацьованою інформацією для прийняття
ефективних рішень.  По-третє,  немає ясності щодо тих цілей та засобів,  цінностей та
критеріїв,  за допомогою яких можна було б оцінити зміст та дизайн рішення.  Адже
організація складається з людей,  які можуть мати різні інтерпретації загальних цілей та
ціннісні орієнтири. По-четверте, ухвалення рішень в реальній політиці піддається тиску
соціального середовища. Йдеться про те, що часто під тиском різноманітних соціальних
факторів відбувається переформулювання та перегляд змісту рішення, причому навіть після
визначення та утвердження його кінцевого варіанта.

Отже, спираючись на ці положення, Г. Саймон запропонував замість поняття
«оптимального» (тобто, найбільш ефективного та раціонально обґрунтованого рішення)
використовувати поняття «задовільного» за деякими критеріями рішення. Тож, згідно з цим
підходом, ухвалення політико-управлінських рішень є не просто обробкою та виробництвом
інформації,  а сукупністю операцій з формування певної кількості варіантів рішення з
подальшим зведенням до одної альтернативи відповідно до визначених цілей та критеріїв
ефективності [3, с. 72–91].

__________________
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Elgar Pub., 1995. 675 p.
3. Simon H. Administrative Behavior, 4-th Edition: A Study of Decision-Making Process in Administrative

Organizations. New York: Free Press, 1997. 384 p.



Філософсько-психологічні аспекти духовності в діяльності громадських організацій

196

Шишковський С.В., Фещур Р.В., Соснова Н.С.,
Леник Ю.Ю., Національний університет
«Львівська політехніка»

ПЛАНУВАННЯ ПРОСТОРОВОГО РОЗВИТКУ МІСТ І ТЕРИТОРІЙ

Постановка проблеми. Просторовий розвиток міст і територій відбувається шляхом
планомірного розроблення і впорядкованого у часі впровадження відповідних об’єктів,
спрямованих на підвищення рівня екологічних, соціальних, безпекових та економічних
стандартів життєдіяльності населення.

Розвиток при цьому має тлумачення процесу змін, що призводить до появи чогось
якісно нового (продукту, послуг, умов проживання та відпочинку тощо), або нового
поєднання існуючих елементів, що призведе до утворення нового ціннісного результату.

Можливість впровадження об’єктів просторового розвитку міст і територій
обмежується часовими умовами та наявними ресурсами – доступними площами, а також
технічними характеристиками існуючих (запланованих) інженерних споруд і мереж.
Окремим і важливим видом ресурсів можна вважати фінансові ресурси.

Аналіз досліджень та публікацій. Питання планування просторового розвитку міст і
територій є предметом дослідження  в галузі економіки, урбаністики, географії та соціології.

У галузі містобудування просторове планування досліджувалося в багатьох аспектах,
основними з яких є управління розвитком містобудівних систем [1; 3], оптимізація
функціонального використання територій [2; 5; 8], транспортної організації та
інфраструктури обслуговування [5; 6], соціопросторової перспективи  розвитку міст [4; 9].

Як основний аспект в перелічених питаннях досліджується питання урбаністичної
щільності. Розбудова існуючих міст, їх ущільнення, заміна однієї забудови іншою є
постійними процесами адаптації міст до змін соціальних та економічних умов [8].
Аналізуючи зони екстенсивної та низькощільної забудови, історію їх виникнення й розвитку,
М. Габрель обґрунтовує історичні,  соціально-економічні та  політичні причини утворення
«розрідженого»  простору  міста [2].

Прогнозований показник збільшення частки міського населення обумовлює
необхідність раціонального використання міських земель.  Раціональність полягає у
модернізації дільниць міста, що мають низьку інтенсивність використання. Оскільки в межах
щільної багатофункціональної забудови можна переміщатися на пішо і громадським
транспортом, та мати доступ до побутових послуг, місця праці і озеленених територій, то
даний підхід до використання міської території дає екологічний та економічний ефект у
розвитку міста [9].   Як формулює польський урбаніст Я.  Хмєлєвский,  «еволюційним
розвитком міського простору є процес перетворення його у більш скомпонований
довершений стан» [6].

Оскільки планування просторового розвитку міст розглядається як завдання
збільшення капіталізації території при мінімальнім матеріальнім вкладі, то проекти, які
комплексно підходять до вирішення  проблем функціонування міста, враховують «зворотний
зв'язок» впливу різнофункціональних територій на тип і спосіб реалізації процесів на їх
теренах. Так, у плануванні міського громадського простору, проявом синергії є мотивація
якісного архітектурно-просторового середовища до активізації економічної чи соціальної дії
в ньому [7].  Простір трансформується внаслідок появи на території  нових видів діяльності.
Відповідно, містобудівне середовище, з ростом активностей в його межах,  підвищить
капіталізацію міської території – фінансову і ментальну. Як формулює польська дослідниця
Д.Вантух-Матла, «з переходом від економіки промислового виробництва до економіки
орієнтованої на сферу послуг та технологій місто «виробляє» знання і послуги, а "засіб
виробництва" - його вулиці і площі, парки, громадські будівлі. Публічний простір переймає
містоутворюючу функцію»  [10].
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Мета дослідження. Метою дослідження є побудова концептуальної моделі
планування просторового розвитку міст і територій з подальшою її формалізацією як
багатокритеріальної задачі оптимального планування в часі та просторі.

Постановка задачі. Основними складовими концептуальної моделі слугують критерії
та обмеження на умови просторового розвитку.

Виклад основного матеріалу. Критерії розвитку повинні кількісно характеризувати
економічний, екологічний, соціальний та безпековий результати, що будуть досягнуті
внаслідок реалізації плану розвитку.

Умови просторового розвитку в найпростішій конфігурації повинні охоплювати
обмеження на ресурсне забезпечення на пріоритети часової послідовності впровадження
певних об’єктів, на можливість одноразового впровадження окремих об’єктів чи їх груп
тільки в одному з планових проміжків часу.

У якості інформаційної основи планових розрахунків можна розглядати дані
Генерального плану розвитку громадського простору, експертні оцінки техніко-економічних
характеристик об’єктів (проєктів) розвитку та обсягів ресурсного забезпечення.

У кінцевому результаті встановити такий план просторового розвитку (набір об’єктів
розвитку та часові параметри їх впровадження), для якого будуть витримуватися умови
розвитку та критерії розвитку набудуть оптимальних значень.

З формальної точки зору подібні моделі належать до класу багатокритеріальних та
оптимізаційних, розв’язання яких потребує застосування спеціальних методів компромісного
програмування (штрафних функцій, допустимої втрати оптимальності, рівномірної
оптимізації тощо). З практичної точки зору застосування методів однокритеріальної
оптимізації та компромісного програмування не викликає обчислювальних труднощів, однак
вимагає залучення до процесу планування просторового розвитку міст і територій групи
різнопланових кваліфікованих виконавців (архітекторів, економістів, проєктних менеджерів,
програмістів).

Висновки та рекомендації. У результаті здійсненого дослідження отримано такий
вислід: побудовано концептуальну модель планування просторового розвитку міст і
територій, встановлено критерії оптимізації розвитку та сукупність основних обмежень, що
визначають область допустимих планів розвитку; обґрунтовано можливість і доцільність
застосування методів компромісного програмування з метою пошуку узгодженого за усіма
критеріями плана розвитку; рекомендовано використання якісних (експертних) методів для
формування масивів вхідних даних та обґрунтування планових рішень.
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МОТИВАЦІЙНІ АСПЕКТИ ВОЛОНТЕРСТВА

"Не обов'язково бути багатою людиною
 щоб запропонувати щось цінне іншій людині.
Ти можеш дати їй трохи свого часу і уваги".

Дороті Грін

Актуальність дослідження. Волонтерство – це природне явище яке притаманне
людям в вільному,  незалежному,  демократичному суспільстві.  Волонтерський рух є
оптимальною умовою прояву альтруїзму, гуманності для самореалізації та
самовдосконалення людини будь якого віку [3].

За своїм покликанням волонтер – це, передусім, добра, милосердна людина, яка
володіє особливими комунікативними навичками і приваблює цим до себе людей, розуміє
проблеми оточуючих та співчуває їм, має бажання безкорисливо допомагати вирішувати
проблеми інших осіб. Також волонтер характеризується порядністю, уважністю,
відповідальністю та відвертістю зі своїми клієнтами [1].

Ми можемо говорити про виникнення волонтерства, як організованого суспільного
явища, з середини XIX століття. Деякі дослідники вважають, що волонтерський рух був
започаткований та організований у 1859 р., коли французький письменник-журналіст Жан
Андрі Дюнан запропонував ідею створення Червоного Хреста – організації, яка б на
добровільних засадах надавала першу медичну допомогу пораненим бійцям [3].

Безсумнівно поняття «волонтерство» має глибоке історичне коріння, і на його
сучасний вигляд вплинуло багато різних соціокультурних процесів. Варто також зауважити,
що саме християнство залишило свій особливий відбиток на цьому понятті, з самого початку
вказуючи на різні форми здійснення заповіді любові до ближнього, не тільки у формі
індивідуального зобов'язання, а й у формі організованих установ з надання допомоги
потребуючим [7].

Глобальні соціальні, економічні, політичні та культурні зміни, що відбувались та
відбуваються в сучасному світі, висувають постійно нові вимоги до волонтерської
діяльності. Йдеться як про особистісні риси волонтерів, про внутрішні відносини між
членами в волонтерських організаціях та способи комунікації з набувачами їхніх послуг, так
і про місце цих організацій в правовому полі.

В Україні волонтерська діяльність регулюється Законом України «Про волонтерську
діяльність» від 2011р. зі змінами та доповненнями. Згідно цього закону волонтер є фізичною
особою, яка добровільно здійснює соціально спрямовану неприбуткову діяльність шляхом
надання волонтерської допомоги [4].

Потреби населення у соціальній допомозі, психологічній підтримці і захисті, особливо
в Україні, яка сьогодні живе у умовах, війни, економічної нестабільності, пандемії, постійно
зростають. Тому питання пов’язані з розумінням особливостей особистості волонтера, його
мотиваційної сфери є надзвичайно важливими.

Метою наукового дослідження є теоретичний аналіз наукової літератури та
вивчення особливостей мотиваційної сфери осіб, що займаються волонтерською діяльністю.

Результати теоретичного аналізу проблеми. Досліджуючи особливості особистості
та мотиваційні аспекти притаманні волонтерам варто звернути увагу на низьку праць
опрацьованих як зарубіжними так українськими фахівцями.
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Так в результаті дослідження, яке провели в 2015 році Л. Матвієнко та К. Алексейчук,
було зроблено висновок про те, що волонтерську діяльність можна трактувати як феномен
альтруїзму та основу соціальної взаємодії, як самовдосконалення особистості, становлення її
гуманістичних цінностей. Волонтери мали низькі показники егоцентричної мотивації та
прагнення до влади, більше цінували традиції та соціальні контакти. Виявилось, що
волонтерство більш спонукає до розуміння, терпимості, доброти, і разом з тим самостійності.
Ціннісно-мотиваційна сфера осіб, зайнятих волонтерською діяльністю, характеризувалась
наявністю чіткого диференційованого уявлення про власні цінності, альтруїстичною
спрямованістю та високим рівнем розвитку національної свідомості [2].

Деякі з зарубіжних фахівців вважають що при вивченні волонтерської діяльності та
мотивації осіб,  що займаються такою,  необхідно звертати увагу на наступні аспекти
успішного волонтерського досвіду:

• змінні показники між успішним та задовільним волонтерським досвідом;
• задоволення основних потреб у самостійності, незалежності та компетентності;
• практика лідерства та управління.
В своїх дослідженнях мотиваційної сфери волонтерів, науковці зосередились на

наступних шести аспектах успішного волонтерства, які допомагають формувати та
підтримувати мотивацію:

1. Загальне задоволення від волонтерської діяльності.
2. Ідентифікація (емоційна прихильність) до суспільства, членом якого являється

волонтер.
3. Намір продовжувати волонтерство для членів суспільства.
4. Готовність ділитися своїми ідеями щодо їх вдосконалення.
5. Ціннісна відповідність (відповідність цінностей волонтерів та цінностей

суспільства).
6. Психологічне здоров'я (наприклад, енергійність або вигорання) [5].
Такий підхід до мотивації людини пояснює, чому деякі аспекти волонтерської

діяльності та її організації або підсилюють, або підривають мотивацію волонтерів [5].
Самуель Шей в своїй праці «Мотивація до волонтерства: системна теорія якості

життя» розробив новий підхід до дослідження мотивації волонтерів. Замість того, щоб
запитувати, що мотивує волонтера (приймаючи будь-яку концептуальну категорію), він
ставив наступне питання: якою мірою волонтерство винагороджує людину за кожне її добре
діло, взяте з повного набору можливих добрих справ? В своєму дослідженні в якості
«повного набору сприятливих умов» автор використав 16 факторів функціонування людини,
сформульованих в рамках системної моделі якості життя (SQOL) а саме: реалізація
особистих устремлінь; самоактуалізація; прояв сили і контролю тіла / матеріалу;
міжособистісний вплив, соціальний статус; культурно-ціннісна діяльність, виховний вплив;
можливості для відпочинку; біологічна сумісність, відповідні ресурси, фізичний комфорт;
рольові відносини з соціальними інститутами; цінність-сумісність з навколишнім
середовищем; душевний спокій, зниження тривожності, напруги і стресу; збалансовані
тілесні процеси, здоров'я, відчуття себе у формі; здоровий соціальний настрій, інтимна
дружба; згода між різними цінностями та переконаннями, яких дотримується; стабільна
особистість, ідентичність, впевненість у собі; стабільна структура тіла, захищеність від
тілесних загроз; стабільна соціальна мережа, почуття соціальної довіри та приналежності;
стабільність структури переконань, прихильність базовим цінностям [8].

Дані, отримані з великої репрезентативної вибірки, обґрунтовують концептуальну
основу пропонованого підходу. Емпіричні результати (опрацьовані за допомогою методу
багатовимірного масштабування – Faceted SSA) підтвердили більш значущу мотивацію
волонтерів. В рамках дослідження соціальні групи (включаючи волонтерів і  не волонтерів)
зіставлялись з оцінкою їх мотивації до волонтерської діяльності. Запропонований підхід
проливає нове світло на теоретичні питання, такі як роль альтруїзму щодо егоїзму у
волонтерстві, і пропонує нові способи вивчення питань найму та утримання добровольців[8].
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Також, слід зазначити, що при вивченні мотивації осіб що займаються волонтерською
діяльністю важливу роль відіграє їх вік. До такого висновку прийшли в своєму дослідженні
автори Аранда М., Заппала С. та Топа Г. Це дослідження було спрямоване на вивчення
моделюючої ролі віку волонтерів у відносинах між мотивацією волонтерів і відповідно,
задоволенням з волонтерської діяльності і емоційним виснаженням. Результати показують,
що вік волонтерів моделює зв'язки між соціальною мотивацією та задоволенням, соціальною
мотивацією та емоційним виснаженням волонтерів,  а також між ростом мотивації та
задоволеності та емоційним виснаженням волонтерів. Взаємозв'язок між мотивацією безпеки
і задоволенням та емоційним виснаженням не стримується віком. У молодих волонтерів
рівень задоволеності знижується, коли соціальні мотиви швидше високі, ніж низькі, і,
навпаки, емоційне виснаження збільшується, коли зростання мотивації високе. Натомість
для старших волонтерів єдиний вагомий ефект не стосується задоволення, яке вище, коли
соціальні мотиви є високими, а не низькими [6].

Результати показують, що вік добровольців пом'якшує зв'язок між соціальними
мотивами і задоволеністю, з одного боку, і соціальними мотивами і емоційним виснаженням
добровольців – з іншого, а також між мотивами зростання, задоволеністю і емоційним
виснаженням добровольців. У молодих волонтерів рівень задоволеності знижується, коли
соціальні мотиви швидше високі, ніж низькі, і, навпаки, емоційне виснаження збільшується,
коли зростання мотивації високе. Для волонтерів старшого віку єдиний ефективний показник
стосується задоволеності, яка підвищується, коли соціальні мотиви високі, а не навпаки,
емоційне виснаження збільшується, коли мотиви зростання високі, а не низькі.

Висновок. Підсумовуючи вище описане, можна зробити висновки, що досліджуючи
особливості мотиваційної сфери осіб, що займаються волонтерською діяльністю, слід
враховувати такі показники як ціннісні орієнтації, вік, зацікавленість, емоційні аспекти тощо.
Варто зауважити, що такі дослідження будуть корисними для виявлення факторів
формування та розвитку особистості волонтера, збереження і підсилення його мотивації, та
допоможуть розробити методи побудови кваліфікованих команд з спеціалістів-волонтерів, з
врахуванням необхідності їх діяльності в різних галузях.
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