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СЕКЦІЯ ФІЛОСОФІЇ
ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ: ЗАГРОЗИ ТА МОЖЛИВОСТІ
Багрійчук Катерина
Львівський національний університет імені Івана Франка
Біологічний факультет, кафедра генетики та біотехнологій
Науковий керівник: канд. філософ.н, доц. Пухта І.С.
Інтелект – індивідуальна структура розумових здібностей; здатність
вчитися на досвіді та пристосовуватися, формувати та обирати середовище.[1]
Офіційно дослідження інтелекту розпочалися на початку ХХ ст. Сучасне
вивчення інтелекту часто датується з роботами Чарльза Спiрмена, який
розробив «Two-factor theory of intelligence», використовуючи факторний аналіз.
Дослідження ж штучного інтелекту розпочалися в 60-тих роках з появою
перших машин, які працювали за створеними людьми алгоритмами. Штучним
інтелектом (artificial intelligence) вважається властивість автоматичних систем
брати на себе специфічні функції інтелекту людини; він бере початок від таких
понять як: логіка, когнітивна психологія, нейробіологія, лінгвістика,
кібернетика комп’ютерна інженерія тощо. [3] Основною філософською
проблемою пов’язаною зі штучним інтелектом є можливість відтворювати
мислення людини.
У своїй книзі Ювал Ной Харарі «Homo Deus. Людина божественна. За
лаштунками майбутнього» автор стверджує, що людина – алгоритми. Раніше
вважалося, що емоції —містичне духовне явище, яке приносило користь тільки
для написання творів. Зараз, після низки досліджень, емоції вважаються
біохімічними реакціями, які контролюються певними гормонами, ферментами,
речовинами, які діють поступово, згідно з своїм алгоритмом. І штучний інтелект
– це алгоритм обробки iнформацiї. Будь – яка машина чи прилад – схожий на
роботу мозку: він має свій центр, за допомогою якого запускається робота всіх
інших частин. Також автор підтримує ідею датаїзму – релігію даних, основним
предметом якої є – інформація. Згідно з датаїзмом, люди - просто інструменти
для створення « інтернету для всього», для кожного предмету. Датаїсти вірять,
що навіть наше сприйняття можна буде підключити до потоку даних, а
алгоритми допоможуть нам з вирішенням проблем. Homo sapiens стане
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маленькою частиною системи, і як наслідок такий вид зникне. Отже, датаїзм
може зробити з людством те, що людство зробили з іншими тваринами. [2]
Іншим філософським питанням є мета створення штучного iнтелекту.
Штучний iнтелект – знищить людство чи, навпаки, врятує його? Люди, які
виступають «за» штучно створений інтелект вірять, що генетична iнженерія,
штучний інтелект зроблять життя легшим, удосконалять виробництво,
відкриють зовсім інші сегменти на ринку. Наприклад, IBM Watson –
суперкомп’ютер, який виграв у людей телевізійне ігрове шоу Jeopardy у 2011
році. Такий штучний інтелект має переваги над лікарями-людьми. Цими
перевагами є те, що він може зберегти всю інформацію про хворого, про
медикаменти, про кожну відому хворобу, про захворювання в родині та,
відповідно, буде легше вивчати можливість перебігу певної спадкової хвороби.
IBM Watson- це комп’ютер, який ніколи не втомлюється, немає життєвих
потреб. Але, щоб витіснити людей з ринку праці необхідно й мати той
специфічний фактор, що впливає на інтелект.
Ще одним прикладом може слугувати всім відомий робот Софія
створений Девідом Генсоном у 2015 році. Одні вважають, що ці роботи будуть
допомагати людям у домашніх справах, допомагати позбуватися з самотністю,
вважають створення роботів – еволюцією, іншою позицією є те, що саме вони
дадуть початок війні та, як наслідок, знищать людство. Важливим є те, що
взаємодія великої кількості складних програм може призводити до
непередбачуваних наслідків. І вихід роботів з-під контролю з подальшим ходом
науково-технічного прогресу може становити загрозу для усього людства.
На цій підставі можна зробити висновок, проблематика штучного
інтелекту є одним з напрямків філософських досліджень, предметом якого є
явище штучного інтелекту, його перспективи та недоліки, соціальні аспекти
існування, головною проблемою якого є роль штучного інтелекту в еволюції.
Розвиток штучного інтелекту та біотехнології трансформує світ, але ми не
можемо передбачити єдиного визначеного результату.
Література:
1.
Robert J. Sternberg. Intelligence. Режим доступу
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3341646/
2.
Харарі Ювал Ной Homo Deus. Людина божественна: За лаштунками
майбутнього. — К. : BookChef, 2018. — 464 с
3.
Artificial intelligence: Implications for the future of work. Режим
доступу:
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КОНСТРУЮВАННЯ ВІРТУАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ ТА ЇЇ РОЗВИТОК:
АНТРОПОЛОГІЧНИЙ ТА ТЕХНОКРАТИЧНИЙ ПІДХОДИ.
Баталіна Анна
Львівський національний університет імені І. Франка
Філософський факультет, кафедра філософії
Науковий керівник: к. філос. н., доц. Добропас І. О.
Віртуальна реальність (VR) - комп’ютерне середовище зі сценами та
об’єктами, які видаються справжніми, завдяки чому користувач відчуває, що
занурений у своє довкілля. Це довкілля сприймається через спеціальні пристрої,
наприклад VR-дисплей або шолом віртуальної реальності. VR дозволяє
зануритися у відео світ так, ніби ми є одними із персонажів цього світу та
можемо виконувати там різні функції: від звичайних тренувань та онлайн-ігор
до «другого життя» у віртуальній реальності.
Хоча це може здатися надзвичайно футуристичним, його походження є
зовсім недавнім. Одним із перших пристроїв віртуальної реальності був
«Sensorama», машина із вбудованим сидінням, яка відтворювала 3D-фільми,
видавала запахи та генерувала вібрації, щоб зробити досвід максимально
яскравим. Цей винахід датується серединою 1950-х років. Подальші
технологічні та програмні розробки, які відбувалися протягом наступних років,
спричинили за собою поступовий розвиток як самих пристроїв, так і в дизайні
їх інтерфейсу.
Незважаючи на те, що ця технологія виникла десятки років тому, багато
людей досі не знайомі з концепцією віртуальної реальності. І також досить часто
плутають термін «віртуальна реальність» з «доповненою реальністю».
Головна відмінність між ними полягає в тому, що віртуальна реальність
будує світ, в який ми повністю занурюємось, завдяки певній гарнітурі. Він
видається настільки реальним, що все, що ми бачимо, є частиною
навколишнього середовища, штучно побудованого за допомогою образів, звуків
тощо. А з іншого боку, в доповненій реальності (AR) наш власний світ стає
рамкою, в яку поміщаються предмети або зображення і все, що ми бачимо,
знаходиться в реальному середовищі, і, не є необхідним носити спеціальну
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гарнітуру. Найяскравіший і найбільш поширений приклад цієї концепції - гра
«Pokémon Go».
Однак існує й також поєднання обох реальностей, яке називається
змішаною (гібридною) реальністю. Наприклад, ми можемо бачити віртуальні
об’єкти в реальному світі та створювати досвід, в якому фізичне та цифрове
практично неможливо розрізнити.
Віртуальна реальність - одна з технологій з найбільшим прогнозованим
потенціалом для зростання. Очікується, що до 2022 року більше половини
великих європейських компаній матимуть стратегію VR і АR.
Віртуальні інтерфейси також потрібно вдосконалювати, щоб уникнути певних
дефектів та звести до мінімуму наслідки, які виробляє VR у людей, серед них
погіршення руху через запаморочення, викликаного невідповідністю руху
нашого тіла до того, що спостерігається у віртуальному світі.
Майбутнє конференцій або нарад цілком може бути у світі віртуальної
реальності. Сьогодні вже не потрібно знаходитися в одній кімнаті, щоб відвідати
зустріч чи конференцію. У майбутньому буде можливість бачити всю кімнату
через функцію показу 360 градусів на гарнітурі VR і справді відчувати, що
знаходимося в одній кімнаті для переговорів. Віртуальна реальність вже змінює
способи спілкування та взаємодії один з одним на зустрічах.
Пожежники, поліцейські, солдати - працівники, які регулярно
стикаються з небезпечними обставинами, можуть скористатися навчанням у
віртуальній реальності, щоб практикувати та покращувати власні технічні
навички, та вивчати небезпеки у віртуальному середовищі без наявних
наслідків.
Віртуальна реальність надає студентам додаткові способи вчитися поза
навчальними закладами, без підручників. Певні студенти можуть вчитися краще
віртуально на практиці, а не покладаючись на абстрактну теорію.
Поціновувачів кіноіндустрії теж торкнеться процес поширення VR у
буденному житті. Фільми у VR забезпечують наповнений відчуттями досвід,
який допомагає уявити власне перебування у іншому світі.
Ігри - ще одна сфера, де віртуальна реальність відкриється з нового
боку. Технологія віртуальної реальності дозволяє геймерам стати самим
персонажем і поринути у новий віртуальний світ, а не просто керувати ним.
Якщо й надалі говорити про віртуальні ігри, вартує навести основні тези
із серіалу «Чорне дзеркало», сезон 5, епізод 1 «Кидок гадюки». Віртуальна
реальність і використання безпровідної (портативної) техніки можуть в певний
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момент розвитку людства стати нашим «другим життям». VR - допомагає
вивільнити підсвідомі бажання, які люди не завжди усвідомлюють або не готові
здійснити у реальному житті. Також, у віртуальній реальності гендерна та гомоідентичність можуть цілком відрізнятися від реального життя.
Віртуальна реальність стає все більш доступною і поширюється вже
майже на усі сфери буденного життя. Досить скоро з’явиться можливість онлайн
покупок речей одразу із віртуальною приміркою. Розвивається й сфера
віртуального туризму, тож інші країни, тури по ним, музеї та виставки теж скоро
можна буде відвідувати не виходячи з власного дому.
Все це означає, що «віртуальна реальність» вже не є науковою
фантастикою. Це інтегровано в наше сьогодення, і в найближчі роки це призведе
до прогресу, який сформує майбутнє.
Література:
1. Краюшкин Н. ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ
[Електронний ресурс] / Николай Краюшкин // НИУ "ВШЭ" – Режим
доступу до ресурсу: https://hsbi.hse.ru/articles/virtualnaya-realnost-vobrazovanii/
2. Орехов С. И. Виртуальная реальность: Исследование онтологических
и коммуникационных основ [Електронний ресурс] / Сергей Иванович
Орехов. – 2004. – Режим доступу до ресурсу:
https://www.dissercat.com/content/virtualnaya-realnost-issledovanieontologicheskikh-i-kommunikatsionnykh-osnov
ЛЮБОВ У ВИМІРІ СЕНСУ ЛЮДСЬКОГО БУТТЯ
Біляк Анна, Кузик Юрій
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет міжнародних відносин, кафедра філософії (кафедра міжнародних
відносин та дипломатичної служби)
Науковий керівник: д. філософ. н., проф. Братасюк М. Г.
Одним з головних питань для кожної сучасної людини, безумовно, є: "У
чому сенс мого життя?" І хтось знаходить цей сенс у найщирішому та
найбільшому почутті, яке людина відчуває до іншої людини - любові.
Перш за все, потрібно визначити саме поняття любові і, таким чином можна
буде розглянути, як саме вона втілюється у вимірі людського буття. До
тлумачення аспектів любові зверталось безліч просвітителів: починаючи з
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античних мудреців та релігійних отців, закінчуючи поетами-романтиками та
постмодерними філософами.
Проте, з-посеред усіх цих тлумачень можна дійти загального висновку,
що любов дає змогу людині вийти за межі свого «Я» та споріднитись з «Я» іншої
особи, віддаючи її частину іншій людині чи Богу. Досліджуючи питання любові,
Еріх Фромм у книзі «Мистецтво любові» пише, що один з багатьох і один з
найкращих способів для людини звільнитись від "в’язниці самотності" та
відчуття відокремленості є любов, тобто злиття себе з іншою людиною та
зовнішнім світом[1, с.30]. І це не дивно, що всі так прагнуть любові, бо
усвідомлюють, що від народження, вийшовши з лона матері, людина стає
окремою, вільною, а від так й самотньою.
Людський егоцентризм дійсно став "трендом" в епоху безмірного
споживацтва та панування ринкових відносин купівлі-продажі в усіх сферах
життя людини, зсуваючи таку важливу духовну цінність людини як любов. Його
ж усунення є головною умовою справжньої любові, бо вона вимагає
задоволення не конкретно однієї особи, а обох об’єктів любові.
Можливість брати на себе відповідальність робити іншу людину
щасливою, бо дійсно хочеш цього, дарує у житті людини дійсно новий,
альтруїстичний сенс.
У час занепаду інституту сім’ї, нівелювання значення релігійних
цінностей, зростання кількості самогубств серед молоді – говорити про любов і
її значення в житті людини дуже важливо. Бо саме в любові ховається частинка
людського щастя, до якого прагне кожен, бо саме любові шукає людина, і не
усвідомлюючи того, що любов її оточує, нерідко вона зневірюється.
Любов могла б бути тотожною поняттю сенс людського життя, бо вона
є ключовим його компонентом, але не єдиним. «Сенс життя є різним для кожної
людини, щодня й щогодини» [2, c.46]. З цього випливає, що ми не можемо все
звести до знаменника любові. Де ж шукати сенс життя тоді? Відповідь на це
питання дає Віктор Франкл у своїй праці «Людина у пошуках справжнього
сенсу», де він пише про три шляхи пошуку сенсу людського існування, а саме:
займаючись улюбленою справою чи творчістю, пізнаючи світ і ближніх,
страждаючи [2, c.47]. Але важливо розуміти, що в кожному з цих шляхів любов
є провідною.
Хіба займатись улюбленою справою, а значить творити щось, не є
процес любові? Слово «улюблений» вже містить згадку про любов, а сам процес
творчості – це і є процес любові, її втілення на практиці. Хіба пізнати світ і
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оточення можна без любові? Пізнати щось зацікавлення неможливо, а цікавість
– це складова процесу любові. Хіба страждає людина не через любов до себе,
ближнього чи Бога?
Сенс життя справді є різним, для кожного своїм, але шукати його треба
насамперед у любові, розуміючи під цим словом не просте тривіальне почуття,
а найвищу силу й найсильніше почуття, що разом перетворюються в найбільш
плодоносний процес.
Література:
1. Фромм.Е. Мистецтво любові. Харків, Клуб сімейного дозвілля, 2017.
194 с.
2. Франкл В. Людина у пошуках справжнього сенсу. Харків, Клуб
сімейного дозвілля, 2016. 122 с.
DEUS SIVE NATURA: ЩО ПРИХОВУЄ НАЙВІДОМІШЕ КЛІШЕ
ФІЛОСОФІЇ БЕНЕДИКТА СПІНОЗИ
Богун Олег
Львівський національний університет імені І. Я. Франка
Філософський факультет, кафедра філософії
Науковий керівник: д. філос. н., проф. Лисий В.П.
При опрацюванні та засвоєнні спадщини філософів минулого, не
кожному з них нащадки надають вдалий та відповідний термінологічний ярлик.
У більшості випадків таке загальне означення філософії, думки чи системи
забезпечується термінами, що мають закінчення "-ізм"/"їзм" тощо (так звані
"ізми"). В кращому разі вони слугують диференційованому розумінню
відповідної філософії. Водночас саме такі кліше нерідко затуманюють уявлення
про складність теорій окремих мислителів й заохочують шаблонне,
хрестоматійне та поверхневе мислення. Подібна "етикетка" пов’язана й з іменем
Бенедикта Спінози, філософію якого часто розглядають під терміном “пантеїзм”
– причому як вітчизняні, так і зарубіжні дослідники думки нідерландського
філософа не гребують підкріпити свою аргументацію вирваним з контексту
висловом Deus, sive Natura [Бог, або Природа – прим. О.Б.], який Спіноза вживає
лише один раз у "Етиці", а самого терміну “пантеїзм” за його життя ще не
існувало взагалі. Звісно, треба розуміти, що Спіноза, як і будь-який інший
філософ минулого, не є відповідальним за закріплення подібного шаблону. Тим
не менш, варто подумати, чому саме термін “пантеїзм” і його спінозівський
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аватар Deus sive Natura, вкрай сумнівний навіть при найпершому знайомстві з
його філософією, так міцно скріплений з нею.
Для більшої ясності, необхідно здійснити певну деконструкцію цих
двох фундаментальних понять – Бога і Природи. Хто чи що є Богом у Спінози?
Що є Природою у Спінози?
Бог у Спінози, як і у багатьох його попередників, сучасників та
наступників, позбавлений тих антропоморфних ознак і властивостей, які
традиційно приписують йому у християнстві.
Докладна деконструкція
християнства та, зокрема, Святого Письма здійснена, як відомо, у “Теологічнополітичному трактаті”, з чого можна зробити висновок, що Бог для Спінози – не
канонічний церковно-християнський Бог, і навіть не схоластичний чи
картезіанський Бог, вписаний в раціоналістичне осмислення світу. Бог для
Спінози – це вроджена в самій свідомості людини Idea Dei, що лише
затуманюється “порожньою релігією, що насаджує лиш примар, душевну
скорботу та страхи” [TTP, Praefatio].
Чи означає така деантроморфізація Бога те, що натомість це поняття
Спіноза ототожнює з Природою? Першим цим питанням задався англійський
богослов і науковець Ґенріх Ольденбург, який активно листувався зі Спінозою.
У відповідь на один з листів Ольденбурґа щодо ототожнення Бога і Природи
Спіноза пише однозначно: «Якщо дехто вважає, що <...> Бог і Природа (під якою
вони розуміють деяку масу або тілесну матерію) є одне і те ж, то вони абсолютно
помиляються». Й далі у тому ж листі додає: «Я не так відокремлюю Бога від
Природи (Deum a natura non ita separem), як це робили всі, хто мені відомий»
[Ep. 73, Opera Posthuma]. Саме твердження про відокремлення природи і Бога
ставить під сумнів Deus sive Natura, чи ототожнення Бога і Природи. Зрозуміло
це й з того, як Спіноза розуміє Природу взагалі: є два типи природи natura
naturans і natura naturata – природа породжуюча та природа породжена [E, P29,
Schol.]. Якщо Спіноза й сприймає Бога як Природу, то хіба в сенсі
«першоджерела», «сутності», так само, як до прикладу, Лукрецій називає свій
твір – De rerum natura. Хоча й навколо останньої інтерпретації виникають
періодичні дискусії серед спінозознавців.
Література:
1. Spinoza, B. Opera posthuma. Amsterdam: Jan Rieuwertsz, 1677.
2. Spinoza B. Tractatus Theologico-Politicus [Електронний ресурс] / B.
Spinoza // Apud Henricum Künraht. – 1670. – Режим доступу до ресурсу:
http://spinozaetnous.org/wiki/Tractatus_theologico-politicus.
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ДИСКУРС СЕКСУАЛЬНОСТІ В 21 СТОЛІТТІ:
ЛЮДИНА І ВІРТУАЛЬНА РЕАЛЬНІСТЬ
Бондаренко Олександра
Львівський національний університет імені Івана Франка
Філософський факультет, кафедра філософії
Науковий керівник: к. філософ. н., доц. Добропас І.О.
Проблема реалізації сексуальності людини у віртуальній реальності
постає у сучасній філософській думці як одна з провідних, сучасні філософи
прагнуть зрозуміти, яким чином віртуальна реальність впливає на бажання,
ідентичність, поведінку та думки людини в контексті сексуальності.
Дослідження індивідуального, міжособистісного виміру унікального людського
досвіду, тобто сексуальності, крізь призму взаємодії людини із технологіями в
21 столітті, дозволить, по-перше, нарешті визначити: яка вона, сучасна людина
в потоці інформації, інформаційному просторі, що витісняє із людського буття
мало не все, до чого вона раніше звикла (робота, навчання, знайомства, перегляд
фільмів чи покупки в магазині – тепер це з легкістю замінює екран смартфона).
З цього можна буде виокремити, які нові характеристики притаманні людині
теперішнього, і чим стрімкий перехід реального у віртуальне загрожує в
майбутньому. Сексуальність є особливою характеристикою, важливість якої
скоріше замовчується, аніж постулюється, а ставлення до неї та її реалізації в
різних епохах щонайкраще зображає соціальні, культурні, політичні,
психологічні та релігійні зміни в суспільстві. Сучасний дискурс сексуальності
означається, зокрема, акцентуацією на текстуалізації та візуалізації задоволення
у віртуальній реальності, як основних векторів здійснення. Задоволення,
отримуване людиною під час, до прикладу, обміну повідомленнями інтимного
характеру з Іншим – це насолода від власного перебування у просторі
текстуальності. Партнер отримує роль декорації на сцені, без якої естетично
картина не буде повною, проте як суб’єкт він просто не існує. Інший потрібен,
щоб бути невидимим – в цьому моменті проглядається причина відчуження та
глибокого відчуття самотності, від яких потерпає сучасна людина, бо з такого
ракурсу, вона взаємодіє не з іншою людиною, а з текстом, чорною дірою знаків.
На принципі переносу будується вся культура, а найкращими прикладами є
релігія і політика, де через текст теж відбувається «комунікація» з ефемерним
Іншим, який робить щось за мене, поки я молюсь чи обираю кандидата –
страждає чи працює, наприклад. В контексті сучасності перенос проходить
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через текст, який на пів шляху до Іншого вбирає в себе і насолоду відправника
тексту, і роль Іншого – насолодитись фантазіями від отриманого тексту. Те, що
нібито відчуває Інший, коли отримує текст – це його власне відчуття, яке
неможливо передати таким, яким воно насправді є. Тобто ми розуміємо, що
спілкування немовби й відбувається, але фактично, обидві сторони спілкуються
із текстом, тобто віртуальним інформаційним простором, а не одне з одним. З
одного ракурсу, переміщення реального у віртуальне дозволяє людині
позбутися обмежень, комплексів, стереотипів. «Віртуальне Я» щасливіше за
реальне саме тому, що його, на противагу даним від народження біологічним
характеристикам можна змінювати так, як цього прагне людина – проектувати
себе, проте не із висоти вже існуючого тіла, а мало не з нуля. Знайомства в
мережі, наприклад, відкривають горизонт можливостей, які в реальному житті
доступні, більшою мірою, екстравертам або людям, що мають зовнішність,
вписану як ідеал в моді сучасності. Інформаційний простір урівнює шанс мати
партнера, в особливості, не тільки для дружби, а й для сексу. Також, часто густо
«віртуальне Я» має мало не терапевтичний ефект – проживання певних сценаріїв
онлайн, які в реальності могли б бути травматичними, допомагає морально
підготуватися до труднощів або ж навіть приміряти на себе те, чого в дійсності
ніколи не станеться через ряд культурних, моральних, економічних причин.
Вивільнення прихованих сексуальних бажань, наприклад, видається дієвим
методом урівноваження психіки, аніж витіснення в несвідоме. З іншого ракурсу,
анархія в кіберпросторі, однак, обертається не тільки свободою та нечуваними
можливостями, а й цілком може перерости в свавілля. Всі мають доступ до
спілкування та гри: діти, психічнохворі, збоченці, – критеріїв відбору, кому
можна знаходитися в Інтернеті, а кому ні, які сайти відвідувати та з ким
спілкуватися – немає, якісно прослідкувати за всіма просто неможливо.
Візуалізація є другим важливим аспектом реалізації людиною сексуального
потенціалу в кіберпросторі. Порнографія, різних видів і жанрів, за кілька років
перетворилася на бізнес, який, окрім того, перестав бути настільки табуйованим,
а сприймається як норма: працювати в порно-бізнесі нормально, так само як
платити, і споживати його продукти в Інтернеті. Проблема полягає в тому, що
порнографія спотворює уявлення людей про те, як виглядають реальні тіла та
гіперболізує сценарії їх взаємодії. Варто також зауважити, що порно-бізнес
підтримує об’єктивацію та вульгаризацію як жінок, так і чоловіків. Надмірна
сексуалізація актора в рекламі та кіно є одним з наслідків засилля порнографії,
адже недосяжність, а тому бажаність образу надає відчуття глядача, який ніби
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«підглядає» за об’єктом. Реалізм зображення зникає через концептуальне
розмивання, розчинення кордонів між віртуальним образом і реальним
бажанням. В сучасному світі порнографію як приклад візуалізації сексуальності
називають також мистецтвом насилля, адже вона, на противагу етиці, моралі,
фемінізму («феміністична порнографія» це абсурд, який скоріше підтверджує
вищесказане) немає жодних меж. Дисонанс полягає в тому, що якщо образи
порнографії безпосередньо зачіпають нашу чуттєвість, чому ми говоримо не
тільки про необхідність її приборкання або жорсткого контролю з боку закону,
а й про розбещеність і навіть збоченість, натякаючи на якусь альтернативну
людської природу? Людина повинна бути або доброю, або злою, і ніяк інакше –
так вважалося раніше. В 21 столітті дихотомії між хорошим/поганим,
чоловічим/жіночим, тілом/розумом стають неактуальними, важливіше
дослідити, що робить нас залежними від бінарних позицій. Порнографія і
насильство пов’язані глибинно, на рівні тваринного інстинкту людини, що
повертає її в тотальність жорстокості. Прирівнюючи сексуальний акт або дії
сексуального характеру в кадрі до протизаконних, ми підходимо до
вищезгаданого «споглядання через шпарину» як до проблеми співучасті.
Дивитися дорівнює об’єктивувати, бути безмовним співучасником монетизації
чужої тілесності. Порнографія дозволяє нам безкарно виступати співучасниками
віртуальних злочинів – зґвалтувань і вбивств смислу сексуальності. Все
витіснене – приваблює, цей психоаналітичний постулат лежить в основі
несвідомої поведінки людини. Особливістю порнографії, яка відрізняє її від кіно
чи еротичного мистецтва є те, що порно-актори займаються в кадрі реальними
практиками, здійснюють заборонені дії в зоні реальної видимості. Супутня до
сексуального акту імітація лише підсилює практично нескінченне інсценування
бажання. Кіберпростір представляє реальне через порнографію не нейтрально, а
як порушення загальноприйнятих моральних, релігійних, етичних табу.
Віртуальне провокує бажання, робить його постійним (нормою для людини є
свідоме маневрування між тим, чого вона бажає і чого не бажає) та прив’язує до
системи «гроші = секс = насильство». Свобода сексуальності, яку нібито
маніфестує порно – буде ефемерною доти, доки замість естетичної художньої
цінності порнографія буде дефініцією насильницького збагачення.
Можна зробити висновок, що візуалізація та текстуалізація є
закономірними наслідками переходу дискурсу сексуальності у віртуальний
простір, а разом з тим, і спрощення людського бажання до неусвідомлених
образів та тексту, які є віртуальними замінниками відчуттів. Людина
18

Тези щорічноіої всеукраїнської наукової конференції «Дні науки філософського
факультету 2021»

знаходиться на межі втрати не тільки зв’язку власного Я з тілом, а й інтуїтивного
розуміння Іншого, який позбувається суб’єктності, поступаючись екрану
смартфона.
ЕКЗИСТЕНЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ ВІКТОРА ФРАНКЛА: ВИКЛИК
СУЧАСНОСТІ
Брездень Юлія, Федорович Сніжана
Львівський національний університет імені І. Я. Франка
Факультет міжнародних відносин, кафедра філософії
Науковий керівник: д. філософ. н., проф. Братасюк М.Г.
Екзистенціалізм — це один із напрямів філософії XX століття, що
досліджує особистість як унікальну духовну істоту, яка здатна дати відповідь на
щоденні виклики життя. Праці Віктора Франкла, як і його метод логотерапії,
пронизані ідеєю пошуку сенсу буття через дослідження внутрішніх переживань
особистості, яка повинна зберігати свою гідність, попри всі труднощі й
страждання. У світі досі тривають кровопролитні війни, тож слід переосмислити
історичні події у філософському контексті, щоб запобігти можливості
виникнення нових конфліктів.
У своїх працях Франкл неодноразово зазначав, що “пошук сенсу
існування - це рушійна сила життя людини...” [1] Цей сенс унікальний для
кожного індивіда. Власне, екзистенціальний погляд у його філософії полягає у
тому, що сутність людського буття існує навіть у такі життєві моменти, коли все
здається безнадійним. Він зазначає, що “якщо взагалі існує сенс життя, то
мусить бути і сенс у стражданні... навіть за найважчих обставин - надати життю
глибшого сенсу”. [1] З цього можна зробити висновок, що страждання є також
невід’ємною частиною буття, так само як доля і смерть, а відтак потрібно вміти
страждати гідно.
Промовистим є вислів: «Той, хто знає, навіщо жити, може витримати
будь-яке як!» Людина, яка має на меті виконати якесь завдання, ніколи не
втратить надію: вона боротиметься із навіть найважчими обставинами, які
трапляться на її життєвому шляху. [1] Водночас раптова втрата надії згубна для
людського існування, адже нездійснене очікування здатне завдати такого
душевного розпачу, що призведе до смерті. Автор закликає людство до
переосмислення поняття сенсу як основного феномену людського буття. Його
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метою було відновити втрачений рукопис, який створив підгрунтя для
формування нової філософської думки.
Важливо не те, чого людина очікує від життя, а те, що життя - від неї:
вона повинна вміти реагувати на життєві виклики. Під час молодіжної
конференції у Нью-Йорку 1972 р. Франкл виголосив промову «Why Idealists Are
Real Realists»: «Якщо ми приймаємо людину такою, якою вона є, ми робимо її
гіршою, але якщо беремо людину такою, якою вона повинна бути, ми робимо її
здатною стати тим, ким вона може бути». Саме це, на його думку, стає іскрою,
що дозволяє особистості досягати вищого та знайти власний сенс. Отже,
вирішальними повинні бути не події, а наша реакція на них. [2] Коли людина
навчиться жити за таким принципом, то кожен виклик стане для неї можливістю,
адже вона зобов’язана сама обирати свій шлях.
У випадку зникнення сенсу життя, людина прагне знайти негайне
гедоністичне задоволення, що лише поглиблює пустку у душі. Це Франкл
називає екзистенційною фрустрацією. У сучасному світі молодь хоче
задовольнити цю потребу, перебуваючи у наркотичній та алкогольній
залежності. Філософ зауважує, що сенс життя можна віднайти трьома шляхами:
займаючись творчістю; спілкуючись з людьми і обираючи власне ставлення до
неминучих страждань. Врешті, любов - це найвища мета, до якої повинна
прагнути людина.
Отже, за В. Франклом страждання є невід’ємною складовою людського
буття, однак людина може побороти усі труднощі, знайшовши сенс свого
існування. Це є основою його екзистенціальної філософії. Ідеї, описані
Франклом, спонукають сучасну людину задуматися над вічним питанням: що
означає сенс життя для мене? Це допоможе людству переосмислити мету свого
існування та змінити світ на краще.
Література:
1. Франкл В. Людина в пошуках справжнього сенсу. Психолог у
концтаборі / пер. з англ. О. Замойської. Харків, 2016. 160 с.
2. Frankl V. Why Idealists Are Real Realists Toronto Youth Corps, 1972
[Електронний ресурс] Режим доступу:
https://www.youtube.com/watch?v=loay2imHq5E
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ЛЮДВІГ ФОЄРБАХ: КЛЮЧ ДО ЩАСТЯ ЧЕРЕЗ РЕЛІГІЇ ЧИ
ФІЛОСОФІЮ?
Величко Анастасія
Львівський національний університет імені І. Я. Франка
Філософський факультет, кафедра філософії
Науковий керівник: д. філософ. н., проф. Лисий В.П
«Скільки людей – стільки ключів до щастя» - ця думка протягом століть
турбувала філософів у пошуках того самого загадкового ключа, істинного
джерела пошуку людського щастя. Людвіг Фоєрбах, німецький філософ, був
точно не виключенням, адже його думки, щодо щастя були тісно пов’язані із
людськими релігіями, а саме з їх критикою, розуміння причини втрати
авторитетності та пошуку нової світоглядної парадигми.
Свою задачу філософ вбачав у повернені самої людини до себе та пошук
шляху до щастя, яке і має бути ціллю життя. Він критикував релігії та аналізував
їх вплив на людські почуття та емоції, адже саме релігія породжувала
найкращий шлях до внутрішньої гармонії. Фоєрбах розумів, що люди шукають
у Богові не лише заспокоєння та захист, а й майбутнє щастя, тобто усе своє
зацікавлення вони переносять на сам культ Бога. Але чи можливо у
постхристиянський час знову віднайти щастя в обличчі релігійності? Як віра
впливала на людський розум та думку, як підпорядковувала сотні тисяч людей,
та чи можливе існування нової релігії?
Людвіг Фоєрбах робить огляд світових історичних релігій, а також
розділяє їх на духовні та природні, в залежності від культу чи об’єкта
поклоніння. Тобто основа кожної з них були почуття залежності від соціальних
чи природніх явищ, які самі люди бажали взяти під контроль та бути вільними.
Таке бажання контролювати лише збільшило бажання відчувати себе щасливим,
отримувати те, що приносить стан повної внутрішньої гармонії. Якщо у
природних релігіях людина возз’єднувалася з природою та намагалася зрозуміти
через неї – себе, то у духовній релігії культ Бога ставав центром та головною
задачею у досягненні його розуміння, а потім і в розумінні власної мети, що
приносить омріяне щастя.
Тобто критикуючи та аналізуючи релігію філософ приходить до думки,
що тільки внутрішні переконання людини, її природна тяга до підкорення та
контролю збуджує внутрішній інтерес до віри, таємничості та загадки, яку
потрібно вирішити, аби здобути щастя. Таким чином релігія перестає бути
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чимось «для людей від Богів», адже її початок, основа та завершення завжди
зосереджене на людині, що можна підкорити. Фоєрбах ставить антропологію, як
істину приховану мету релігій у світі, психологію – як те, що підштовхує до її
створення, а гносеологію – як матеріал для структурованості. І сміливо робить
висновки, що уся філософія Нового Часу – повертається до питань людини, до
антропології. І саме ця наука повинна стати універсальною, переглянути усі
моральні та етичні принципи через засади, на яких вона побудована.
Якщо соціум сам породив релігії, а зараз, на думку філософа, сам
намагається позбутися від неї, то чи може існувати нова світоглядна парадигма,
що замінить центральне місце у житті людей? Людвіг Фоєрбах вважає, що це
може зробити тільки філософія. Саме вона повинна замінити релігію у своєму
запереченні її пост цінностей, але повинна дотримуватися тих усталених переваг
релігії, що і заволоділи думками та серцями людей. Фоєрбах пояснює це через
проаналізовані сильні сторони усіх релігій, а саме світоглядну ефективність на
маси, зосередження на внутрішніх якостях та почуттях людини, а також на
особистісному зацікавлені на собі. Хоча, критикуючи релігію, сам Людвіг
Фоєрбах не відкидав її, а лише пропонував створення «нової» релігії людини,
якою стане «нова філософія». Центром нової віри повинна стати людина, а не
боги.
Література:
1. Німецька класична філософія. Часть 2. Гегель, Фоєрбах. Парапан, 2004
– 544 с.
2. Сутність християнства. Л. Фоєрбах. Москва, 2012;
3. Філософський словник. М.О. Булатов. «СТИЛОС», 2009 р;
4. Філософія: інтерактивний курс лекцій: Навчальний посібник. О.М.
Губар. Центр учбової літератури, 2007 — 416 с.
ГЕНДЕРНА ДИСКРИМІНАЦІЯ ЖІНОК У СУЧАСНОМУ
СУСПІЛЬСТВІ
Волошин Василина
Львівський національний університет імені Івана Франка
філософський факультет, кафедра філософії
науковий керівник: асист. Янкович Т. Я.
Сучасне нам суспільство, часто характеризують епохою технологій та
роботів, в тому числі людиноподібних. Проте, ми досі живемо в суспільстві,
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яким правлять багатші та сильніші. На жаль, досі є багато верст населення, які
зазнають дискримінацій. Становище жінки в сучасному суспільстві, на нашу
думку, і далі викликає занепокоєння.
Попри те, що більшість вважає, що жінки і чоловіки давно мають
одинакові права і сучасний фемінізм не потрібен (навіть у вигляді
кіберфеменізму), та насправді це не так. Жінки у сучасному суспільстві
зазнають дискримінацій і принижень. Гендерні стереотипи настільки сильно
вкорінились в свідомість людей, що ми можемо навіть не помічати, коли
зазнаємо дискримінації, або дискримінуємо, і часто приймаємо це за норму.
Починається все, як завжди, з дитинства. Нам з найменшого віку
нав‘язують гендерні стереотипи про те, що хлопчики не повинні плакати, а
дівчатка мають бути красивими і хазяйновитими. По факту, з дівчат буквально
виховують обслуговуючий персонал - ти повинна вміти готувати, ти повинна
прибирати, ти маєш за собою доглядати, ти повинна скромно одягатись, ти маєш
слухатись чоловіка. В той час поки хлопчикам купують енциклопедії про
космос, дівчаткам - кулінарні книги, або ляльок барбі, красивих ляльок, які
повинні ідеально виглядати, ідеально, на думку чоловіків.
Нам з дитинства говорять, що дівчина повинна вийти заміж. Що для
жінки головне, щоб чоловік був щасливим. Після таких установок жінки, які
бояться залишитись самі, терплять чоловіків, які їх часто б‘ють та принижують.
В Україні проблема домашнього насильства дуже поширена. За даними
Міністерства соціальної політики України кожна 5 жінка в Україні стикається з
тією чи іншою формою насильства. Протягом 2019 року зафіксовано понад 130
тис. звернень громадян з приводу домашнього насильства, що на 15 % більше у
порівнянні з аналогічним періодом минулого року, з них 88 % - від жінок, 10 %
- від чоловіків. Від дітей надійшло 1055 звернень. Одна з двох загиблих жінок
чи дівчат була вбита партнером або родичем. Водночас серед чоловіків таке
співвідношення 1 до 20. Загалом щороку через насильство у світі помирають 1,4
мільйона людей; Лише 52% жінок у світі, які перебувають у шлюбі або
стосунках, можуть самостійно вирішувати, чи матимуть сексуальний контакт та
чи користуватимуться контрацептивами. Близько 750 мільйонів жінок і дівчат
вийшли заміж до 18 років. Близько 200 мільйонів пройшли жахливі операції на
жіночих статевих органах. Щороку в Україні від домашнього насильства гинуть
600 жінок [1].
В таких випадках домашнього насильства, часто можемо почути фразу:
«А чому ти просто не підеш від нього?!» Та не все так просто. Існує такий
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феномен, як синдром жаби в кип‘ятку. «Якщо воду нагрівати дуже-дуже
повільно, не більше ніж на 0,02 градуса в хвилину, то жаба відчує загрозу для
життя тільки в останній момент, але сил для стрибка у неї вже не залишиться.
Якщо ж нагрівати воду трохи сильніше, вона зрозуміє небезпеку і вистрибне»
[2]. Так само із людьми. Коли людина вступає в токсичні стосунки, це не одразу
помітно, і не обов‘язково вони одразу токсичні. Та з часом люди міняються,
часто в гіршу сторону, або просто проявляють себе. Зазвичай це незначні зміни,
які дуже важко помітити. Та в той час, коли стає помітно, вже пізно. В жертви
просто немає сил та ресурсів вийти з таких стосунків.
Ще однією важливою проблемою є сексуальна об‘єктивація жінок.
Сексуальна об&apos;єктивація ‒ акт поводження з людиною виключно як з
об&apos;єктом статевого потягу. Ширше об&apos;єктивація означає
відношення до людини як до товару чи об&apos;єкта без поваги до її особистості
чи гідності, тому це поняття тісно пов‘язане з гомофобією. Говорячи про
об‘єктивацію варто згадати проблему відмови. Чоловіки дуже часто не
розуміють слова «Ні». Яскраво ілюструє це «народна мудрість» — «Якщо жінка
каже ні, то має на увазі так». Часто дівчатам замість відмови доводиться казати
«Вибачте, але у мене є хлопець/чоловік». І в більшості випадків це працює.
Можна побачити, що жінка в такій ситуації сприймається як річ, яку не можна
чіпати, тільки якщо в неї вже є господар. І це справді принизливо. Бо жінка це
не річ, і не сексуальний об‘єкт, жінка – це повноцінний член суспільства!
Ще однією важливою, як соціальною, так і морально-психологічною
темою є аборти, навіть в сучасному суспільстві аборт є чимось поганим і
табуйованим. В деяких країнах світу аборти заборонені, але навіть в тих країнах,
де вони дозволені законом, суспільство ставиться до цього негативно, та є безліч
людей, які вважають аборт вбивством. Недавні події у сусідній Польщі (марші і
страйки жінок проти заборони абортів на державному рівні) є відображенням
такого протиріччя щодо ролі жінки у сучасному суспільстві, коли навіть її
власне тіло не належить їй. Таке ставлення, часто називають репродуктивним
рабством, адже в такій ситуації жінка не може сама вибирати, що робити зі своїм
тілом, і стає буквально «інкубатором». Жінки часто не можуть зробити аборт,
навіть якщо дитина була зачата в наслідок зґвалтування. Адже зґвалтування
може бути здійснене не тільки незнайомою людиною, а й законним чоловіком.
В нашій країні зґвалтування чоловіком взагалі таким не вважається, адже у нас
побутує поняття «подружнього обов‘язку». Проте воно повинне зникнути, адже
штамп в паспорті не дає нікому права розпоряджатись тілом іншої людини.
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Загалом, можна описати ще безліч виявів дискримінації жінок, від
зґвалтувань і звинувачень в провокаціях цього, до феномену «скляної стелі» та
невідповідної заробітної плати, від нав‘язування певної поведінки, до цькування
за небажання мати дітей. В сучасному суспільстві досі панують сексизм і
подвійні стандарти. І хоч фемінізм як боротьба за рівність активно розвивається
і його здобутки є колосальними в 21 столітті, але жінки стають жертвами
насильства та зґвалтувань. Жінки мають право голосувати, працювати і
вибирати ким хочуть бути. У порівнянні з минулими століттями, жінка стала
повноцінним членом суспільства, та досі зазнає дискримінації. Нам дійсно є за
що дякувати фемінізму, проте, є ще за що боротись і в 21 столітті.
На останок хотілось би додати, що не залежно від статі, треба перш за
все бути людиною. І приниження людини за будь-яким критерієм не є нормою,
і з цим потрібно боротись, як на законодавчому, так і на суспільному рівні. Ми
доти не зможемо називатись цивілізованим суспільством, доки стать, сексуальна
орієнтація або колір шкіри будуть важливішими ніж те, яка ти людина, доки при
прийомі на роботу будуть звертати увагу на колір волосся, або наявність
татуювань. Доки жінка «повинна» мити посуд, а чоловік «повинен» заробляти
гроші, ми не можемо називатись цивілізованим суспільством!
ФІЛОСОФСЬКІ РОЗДУМИ В.І.ВЕРНАДСЬКОГО ПРО СУСПІЛЬСТВО І
ПРИРОДУ І ЇХ ЗНАЧИМІСТЬ ДЛЯ ГЛОБАЛІЗОВАНОГО СВІТУ
Гарасимик Андрій, Хохлов Юрій
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет міжнародних відносин, кафедра філософії (кафедра міжнародних
відносин та дипломатичної служби)
Науковий керівник: д. філософ. н., проф. Братасюк М.Г.
У теперішньому світі, який наповнений новітніми технологіями та
інтенсивним ритмом життя, люди забувають про їх взаємоповязаність з
біосферою. Давно відомо, що виникнення життя не випадковість: це стало в
результаті еволюції матерій. Тому природа є головним чинником для еволюції
та духовного, фізичного буття людини.
В.І. Вернадський визначив біосферу як частину землі на якій існує
життя, проте відмовився від даного терміну, тому що воно може мати різний
мотив. Він замінив його на поняття “жива речовина”. Вчений наголошував про
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важливість живих речовин на землі, адже вони беруть головну роль у
геохемічних процесах та є ключовими у перетвореннях живого на Землі.
Вернадський у своїх працях вивчав організм як самобутність та
індивідуальність, існування якого полягає у постійній взаємодії із енергією та
навколишнім середовищем. Якщо брати філософську точку зору, то потрібно
розглянути питання еволюції біосфери. Протягом багатьох років вивчення даної
теми, вчений з&apos;ясував, що біосфера еволюціонувала протягом всієї історії.
Вернадський прийшов до думки, що людська діяльність також є природним
етапом цієї еволюції і, в результаті, наша біосфера може змінитися на ноосферу
(сферу людського розуму). Вернадський найбільше розкриває поняття
“ноосфера” у праці “Наукова думка як планетарне явище”.
На початку 20 ст. вчений дослідив вплив людини на біохімічні,
генетичні, геохімічні процеси нашої планети. Він намагався з’ясувати реальні
причини утворення ноосфери. Вернадський визначив основні причини
створення ноосфери:
1.
Людство перестало бути роздробленим і почало об’єднуватись.
Людська діяльність охопила всю планету.
2.
Для функціонування ноосфери необхідно створити надійний та
швидкий спосіб обміну інформацією по всьому світу.
3.
Для підтримання діяльності ноосфери потрібно надзвичайно багато
енергії, яку зараз надають завдяки атомним технологіям.
4.
Ноосфера створюється і функціонує за допомогою людської діяльності.
Однак для подальшого розвитку необхідно залучати людський ресурс зі всієї
планети.
5.
Ноосфера є плодом діяльності всіх людей, тому вона не може бути
привілегією якоїсь окремої нації.
6.
Війни є найбільшими перешкодами для ноосфери, отже їхні
продовження зроблять практично неможливим подальший розвиток ноосфери.
Ключові ідеї у роботах Вернадського були гуманістичні та етичні
напрямки людської думки. Вчений вважає, що для функціонування ноосфери
необхідна єдність всіх людей у світі. Він з’ясував, що 20 ст. докорінно змінить
значення науки для суспільства та те, що цей фактор буде прогресувати разом із
людьми. Також прогрес науки відбувається за допомогою матеріальної сфери та
діяльності людини, а тому сильно впливає на сучасність та майбутнє природи і
людства.
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Вернадський вивчав біоссферу та пояснював її перехід у новий стан ноосферу. Він вважав, що ноосфера буде розвиватися під впливом науки та
праці людини. Також вчений вважав за необхідне гармонізацію еволюції
природи, соціально-економічної та екологічної діяльності людства. Тобто
розглядав людство не лише як індивідів, а як нову геологічну силу; а людська
думка - як планетарне явище.
Проаналізувавши матеріал, можна з’ясувати, що передумова
формування ноосфери залежить від синтезу науки, моралі та філософії. Також
створення біосфери залежить від формування суспільних відносин, а також
охопленням суспільно-моральних, природних та філософських аспектів.
Вернадський говорив про зародження “нової людини”, яка буде пов’язана з
новою енергією та відсутністю війни. Також новою проблемою ноосфери, яка
відрізняється від біосфери, є відсутність контролю. Теорія Вернадського, хоча
була розроблена близько 100 років назад, залишається актуальною і зараз та на
ближче майбутнє.
Література:
1. В.І, Вернадський – учений, мислитель, організатор. А. Г.Загородній, С.
В. Волков, О. С. Онищенко, В. М. Шестопалов. Вісник Національної
академії наук України. 2013. №3. С. 8–37.
2. Сова А. Вчення І. Вернадського про біосферу та перехід її в ноосферу.
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
2013. №62. С. 47–50.
ПРОБЛЕМА ЛЮДСЬКОГО БЕЗСМЕРТЯ
Гнатко Вікторія, Олійник Лілія
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет міжнародних відносин, кафедра філософії (кафедра міжнародних
відносин та дипломатичної служби)
Науковий керівник: д. філософ. н., проф. Братасюк М.Г.
Сенс життя, смерть і безсмертя – ці питання були, і будуть залишатись
важливими. Оскільки людина – істота розумна, її постійно не покидають думки
про те, чи можливо жити вічно. Саме емоції породжують віру y загробне життя,
конкретніше страх конечності, загибелі. Проте смерть надає сенсу існуванню.
Якби люди були безсмертні, то безконечно відкладали б свої вчинки на
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безмежний час, але знаючи, що рано чи пізно настане кінець, кожен намагається
максимально не втратити можливості наповнити своє життя.
З давніх - давен люди мріяли про безсмертя, що найшло своє
відображення y міфах багатьох народів світу, і зазвичай було пов’язано з вічною
молодістю. Наприклад, давні китайці вірили y існування країни безсмертя, a
саме п’ять священних гір, які плавали y Східному морі і їх підтримували п’ять
черепах. І як стверджує розповідь, на одному з цих островів існувало джерело
білого вина кольору нефриту, будь – хто випивши це вино зможе жити вічно. Ця
легенда здобула широкого розголосу і правителі один за одним споряджали
великі кораблі, прагнучити роздобути джерело вічного життя. Міф про богиню
Еос та її коханого Тифона Рожевоперста, свідчить про роздуми наших предків,
щодо безсмертя. Проте, кінець цього міфу є печальним, адже незважаючи на
дароване богами Тифону вічне життя, герой всеодно зустрічає свій кінець і
перетворюється на цвіркуна, бо стає старим і любов Еос остигає.
Також неодноразово y міфах згадувались «еліксири молодості», або ж
«еліксири безсмертя». В багатьох стародавніх книгах, навіть, існували рецепти
приготування цього напою. Проте, як ми можемо зрозуміти нікому так і не
вдалось приготувати це чудодійне питво.
Отже, суспільство завжди цікавило поняття «вічного життя». Зараз
вчені, намагається прагнуть знайти спосіб досягнення безсмертя . Одним із
способів, на їхню думку, може бути пересадка головного мозку. Другий шлях –
це досягнення вічного життя за допомогою генної інженерії. Зокрема, y
Оскфордському університеті з клітини епітелія з жаби була вирощена нова жаба,
яка була копією попередньої. Третім способом досягнення безсмертя є
замороження тіла, допоки технології майбутнього не допоможуть повернутись.
Перед людством y майбутньому чітко постануть питання, чи готові люди до
вічного життя? Як вирішити, кому саме дарувати безсмертя? Чи не призведе це
до словживань різними суспільними групами?
Сучасне суспільство не готове до вічного життя.. Часто ми забуваємо
про те, що над нами є щось вище, чи це природа, чи це Бог, і те, що не ми
володіємо цим світом, a він нами. Отримання безсмертя може лише погіршити
цю ситуацію, бо ж безпідставно засуджувати аморальні вчинки, неробствo,
пусту трату часу, цькування, жорстокість - адже попереду у такої людини ціла
вічність, щоб вона зрозуміла і виправилася. Проте людина смертна…
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Література:
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ІДЕЯ ПОСТ-МЕТАФІЗИЧНОГО БОГА У ТВОРІ «БОГ БЕЗ БУТТЯ»
ЖАНА-ЛЮКА МАРІОНА
Гнатів Андрій
Львівський національний університет імені І. Я. Франка
Філософський факультет, кафедра філософії
Науковий керівник: д-р. філософських н., проф. Карась А. Ф.
Серен К’єркегор вкладаючи в уста Івана Ліствичника слова «Бог не є
іменем, але концептом» описує парадокс антиліствичникого твердження, у
якому свобода Бога від будь-якої концептуалізації конституює істоту
присутньої в ній de facto екзистенції в акті творіння речей у світі, світу та буття
у світі (essentia involvit existentiam) [4, c. 41]. Закладена інтуїція даної проблеми
розкривається в роздумах Фрідріха Вільгельма Шеллінга, який задається
питанням про «свободу Бога по відношенні до притаманної йому екзистенції»
[5, c. 10]. Змагання «як уникати мовлення» (як не говорити) про Творця
категоріями буття та «vocabulaire» філософських концепцій історично
закоренилося в основах метафізичних варіацій, які по-різному одягали
космічний логос мовою буття. Спроби розмежувати теологію (богослов’я) від її
участі в метафізично-онто-тео-логічному ототожненні Бога та буття
простежуються у гайдеґерівському задумі Quadriparti (земля та небо, смертні та
боги), який віднаходять своє продовження у подоланні (Überwindung)

29

Львівський національний університет імені Івана Франка

метафізики французьким філософом Жаном-Люком Маріоном. Серцевиною
запиту Маріона у творі «Бог без буття» (1982) являється співвідношення між
Богом та буттям [1, c. 507-510], їхнє «вимушене» подружжя в атеїстичній
теології онтологічної різниці. Маріон зіставляє історичну панораму подібних
аналогій, коли зважає на кальковане Кантом «божество розуму», розвинуте
Томою Аквінським переконання щодо «Бога буття» та залишене осторонь
ніцшеанську есхатологію «Gott ist tot» неморального «Бога моралі». Твір
Маріона «Бог без буття» певною мірою витісняє буття від Бога, подібно, як
Андерс Нігрен у «Ерос та Агапе» (1930) вибудовує радикальну прірву
неминучої розлуки агапе та еросу. У назві «Бог без буття» (Dieu sans l’être),
означений артикль «l’» озвучує не тільки дієслово «бути», але первинно
привертає собі статус займенника відносно слова «Бог», який «не буде тим, ким
є або тим, ким є без бути собою (Бог без буття Богом, без буття, Бог без буття):
Бог із та без буття» (il ne serait pas ce qu’il est ou serait ce qu’il est sans l’être (Dieu
sans être Dieu, sans l’être, God without being God): Dieu avec et sans l’être (without,
with and without) [2, c. 40]. Дерріда зауважує, що для Левінаса, Маріона, як і для
нього самого, вторинність буття знівечує «буття без буття» та послаблює мову
«як уникати мовлення про буття» ((comment ne pas dire l’être (how to avoid
speaking of being?) Твердження «Бог як буття» актуалізує «Бога по відношенні
до чогось, що є для буття буттям (що має бути буттям)» [3, c. 344]. Наслідком
Маріонового заперечення являється фраза з гайдеґерівського періоду після
Kehre: «Бог є … коли він є – сущим, та постає, як суще в Бутті» [3, c. 345]. Маріон
вважає, що гайдеґерівському буттю супротивляться не Бог, а Агапе, яка
підкреслює правду про те, що «Бог є любов» (1 Ів. 4. 8). Первинність агапе не
узгоджується у статусі з місцем «перед» чи «після» буття, але впроваджує відлік
іконічності обличчя поза ідолатрією онтологічної різниці «буття богом». Як
видно у першому розділі твору «Бог без буття»», Маріон, розрізняє ідол від
ікони, щоб завдяки інтерпретації погляду (regard) егоїстичного гусерлівського
(Sicht/gaze) деконструювати дієслово «вдивлятися» (voir) очима буття.
Іконічність Христа, за словами Маріона, розкриває нескінчену глибину «образу
невидимого Бога» [5, c. 28]. У другому розділі, Маріон входить в полеміку із
«подвійною ідолатрією» онтологічного бога, вписаного в категорію ipsum esse
subsistens Томи Аквінського [5, c. 279-332] та декартівської себе-причинності
Бога. Зміст третього розділу маріонівського твору описує першість добра перед
буттям за Діонісієм Ареопагітом у трактаті «Божественні імена», що дозволяє
французькому феноменологові здійснити перехід від добра до любові. Однак
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злука добра та любові одразу викриває відстань між буттям та любов’ю завдяки
досвіду «марноти» (L’envers de la vanité), нудьги, онтологічної байдужості, які у
четвертому розділі вписані в гравюрі «Меланхолія» Альбрехта Дюрера (1514)
[5, c. 191]. У сутті меланхолії відривається феноменологічна редукція, яка
поєднується із текстуальною герменевтикою священних писань та
трансформується в частині «Hors texte» (V-VII розділи) [5, c. 197-277] з низкою
теологічних роздумів, що унаочнює для Маріона гайдеґерівську мрію, коли
«двері залишаються відкритими для неметафізичного Бога»
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ПОТЕНЦІЙНІ ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПРАВОВОЇ
ФІЛОСОФІЇ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ
Дяків Анна
Львівський національний університет імені І. Я. Франка
Філософський факультет, кафедра історії філософії
Науковий керівник: д. філос. н., доц. Дахній А. Й.
Штучний інтелект є об’єктом дослідження численних царин знання.
Науково-технічному прогресові дедалі складніше залишатись поза увагою: він
породжує нові й актуалізує старі запитання, потребуючи сучасних відповідей.
Цим, а також визнанням штучного інтелекту не лише об’єктом, але й суб’єктом
правовідносин, використанням новітніх технологій для автоматизації завдань,
виконуваних людиною, питаннями свободи волі та відповідальності тощо,
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зумовлюється необхідність поєднання, зокрема, філософського, етичного та
правового аспектів проблематики теорії штучного інтелекту.
Результати екстраполяції теорії штучного інтелекту можуть
проявитись, наприклад, у зміні методології філософії права та трансформації
предмету її дослідження з огляду на дедалі більше значення властивостей
інтелектуальних систем при створенні та застосуванні правових норм [1, p. 2].
Методологічно правова філософія може бути вдосконалена шляхом
застосування комп’ютерних симуляцій правових явищ як своєрідного виду
формалізованого мисленнєвого експерименту. Очевидною перевагою,
незважаючи на потенційну складність конструювання комп’ютерних симуляцій,
є збільшення масштабу можливих моделей, що може бути використано при
одночасному дослідженні відповідних явищ у різних суспільствах,
довготерміновому прогнозуванні результатів дій чи розвитку сучасного стану
справ тощо [1, p. 4-6].
Змістовно ж діалог з іншими дисциплінами надасть філософам права
можливість, беручи до уваги вплив розвитку штучного інтелекту, переоцінити
правові концепти, окреслити нові завдання та по-новому підійти до вирішення
вже існуючих. Невпинність науково-технічного прогресу змушує науковців,
дослідників проблематики штучного інтелекту, правників, чий погляд
звернений у майбутнє, ставити за мету використання потенціалу
міждисциплінарності наукового та практичного знання. Відповідно до
положень Концепції розвитку штучного інтелекту в Україні [2], одними із
завдань у сфері науки є сприяння застосуванню технологій штучного інтелекту
за напрямами науки, а також проведення міждисциплінарних досліджень на
перетині галузі штучного інтелекту та інших галузей науки.
Що стосується практичного аспекту – досвід інших країн у
використанні штучного інтелекту в системі правосуддя свідчить про існування
різних підходів: у Сполучених Штатах Америки та Китаї алгоритми штучного
інтелекту активно застосовуються при вирішенні різних категорій судових
справ, а в європейських судових системах це здебільшого залишається
ініціативою приватного сектору і нечасто інтегрується в державну політику. В
Україні ж планується запуск пілотного проєкту на базі одного суду першої
інстанції в частині автоматизованого розгляду системою із застосуванням
штучного інтелекту судових справ щодо найбільш поширених малозначних
адміністративних правопорушень із формальним складом (статті 122 та 152-2
Кодексу України про адміністративні правопорушення), що дасть можливість
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створити уявлення про практику застосування штучним інтелектом норм права,
труднощі в їх судовому тлумаченні, помилки та інші заходи з метою їх
подолання, а також знизить рівень навантаження суддів.
Практичне значення поєднання окреслених аспектів проблематики
теорії штучного інтелекту складно переоцінити: від теоретичних напрацювань
безпосередньо залежать результати нововведень, наявність чи відсутність
негативних наслідків, майбутнє людства та правових систем. Перспективність і
потенціал використання результатів науково-технічного прогресу у системі
правосуддя не виключають необхідності дотримання фундаментальних
принципів, таких як верховенство права, справедливість, неупередженість,
недискримінація, безпека тощо, які були і залишаються актуальними в контексті
наукових розвідок.
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ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ ЛЮБОВІ У ПРАЦІ ЕРІХА ФРОММА
«МИСТЕЦТВО ЛЮБОВІ»
Зеленська Олександра, Приведа Анастасія
Львівський національний університет імені І. Я. Франка
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дипломатичної служби
Науковий керівник: д. філос. н., проф. Братасюк М.Г.
Любов, як явище, завжди цікавила усіх людей, незалежно від статі та
віку. Її образ є центральним у будь-якому мистецтві: її описують у книгах,
показують у фільмах, їй присвячують пісні та оспівують у поезіях. Але любов –
це теж саме мистецтво, опанування якого веде до змістовного та щасливого
життя.
Еріх Фромм у своїй праці «Мистецтво любові» вважає, що якщо любов
дійсно є свого роду мистецтво, то вона потребує усіх знань та зусиль, щоб їй
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навчитись. «Процес оволодіння мистецтвом можна розділити на два зручні
етапи: опанування теорії та її закріплення на практиці» [1, с. 26]. Третя
обов’язкова умова: опанування мистецтва має стати пріоритетом над усіма
іншими справами.
У праці автор наголошує: «Будь-яка теорія любові мусить походити з
теорії людини, людського існування» [1, с. 29]. Найсильнішою потребою
людини є бажання «злиття» з іншою особистістю, і неможливість її досягти
сприймається людиною як певне божевілля. Любов – це неймовірна сила, що
руйнує стіни між людьми та допомагає людині перебороти відчуженість і бути
собою. Це можливо тільки якщо любов зріла, тобто якщо «це єдність за умов
збереження цілісності особистості» [1, c. 47].
Фромм розглядає різні типи любові, і залежно від об’єкта, що його люблять, він
виділяє такі види: братня любов, материнська любов, еротична любов, любов до
себе і любов до Бога. «Братерська любов – це відчуття зв’язку з усіма людьми,
людська солідарність, людська єдність» [1, c. 80]. Автор наголошує, що коли ми
поверхнево оцінюємо людину, то сприймаємо та звертаємо свою увагу лише на
відмінності, що відокремлює нас один від одного, а коли ж людина вникає в саму
суть, то відчуває спільність, самий факт братерства, що всі ми є рівні та схожі.
Материнська любов вважається вищим видом любові. «Справжнє
досягнення материнської любові полягає не в любові матері до немовляти, а в її
любові до дитини, яка росте» [1, c. 84]. Кожна матір має прагнути відокремлення
її дитини від неї, вона має тільки спостерігати, як вона щасливо зростає та стає
незалежною особо.
«Еротична любов є прагненням до повного злиття, єднання з іншою
людиною. Це одна з найбільш оманливих форм любові» [1, c. 87]. Так як
статевий потяг у розумінні більшості людей пов&apos;язаний з ідеєю любові,
вони легко впадають в оману, приймаючи фізичний потяг за любов. Еротична
любов має властивість обирати об’єкт кохання , і обравши, вона любить усе
людство всередині цієї людині.
І останнім типом любові є любов до Бога. Фромм розглядає з різних
позицій розуміння бога У підсумку все зводиться до наступного: «природа
любові людини до Бога співвідноситься з природою її любові до людей.
Справдешня якість її любові до Бога й людей часто є підсвідомою – прихованою
та раціоналізованою,» [1, c. 124].
У сучасному суспільстві, на думку філософа, ринок регулює усі
економічні відносини, а отже й соціальні теж. Тому він безпосередньо впливає
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на сприйняття образу любові суспільством. «Сучасна людина відчужена від
самої себе, своїх побратимів і природи» [1, c. 128]. Можна стверджувати, що
результатом сьогоднішніх ринкових відносин є те, що людина чекає
взаємовигідного обміну і не задумується над безкорисною віддачею любові.
Отже, феномен любові і знання її теоретичного аспекту є вирішальним
для щастя та благополуччя людини. Сучасна людина сильно залежить від
економічних ринкових відносин, а отже сприймає образ любові як товар. Наш
спосіб життя потребує радикальних змін особливо світоглядних, для того, щоб
любов була визначальною цінністю соціуму
Література:
1. Фромм Е. Мистецтво любові / пер. з англ. В. Кучменко. 3-тє вид.
Харків : Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2019. 192 с.
ІДЕОЛОГІЯ ІСЛАМСЬКОГО ФУНДАМЕНТАЛІЗМУ:ВИТОКИ І
СУЧАСНІСТЬ
Коркін Дмитро, Мельник Володимир
Львівський національний університет імені І. Я. Франка
Факультет міжнародних відносин, кафедра філософії
Науковий керівник: д. філос. н., проф. Братасюк М.Г
Ісламський фундаменталізм – це система релігійно-філософських
поглядів, втілених у формі політичної практики. Його прихильники виступають
за повернення до істинного ісламу часів пророка Мохаммеда, що на практиці
передбачає утворення єдиної ісламської держави і регулювання життєдіяльності
суспільства згідно з приписами Корану та Суни. Зараз дуже часто
фундаменталізм ототожнюється з тероризмом. Проте ми хочемо розібратися чи
тотожні ці речі і простежити еволюцію цих ідей. Ісламський фундаменталізм
зовсім не нове явище, швидше навпаки - його витоки прослідковуються ще з
часів становлення ісламу. Хариджити (від арабського слова «хараджа» –
«виходити», «виступати проти когось», «повставати») стали основою
опозиційного до всіх халіфських династій руху, вважаючи своїх противників
лицемірами, проти яких слід боротися як проти невірних.
Основною ідеєю хариджитського вчення стало суворе дотримання
чистоти релігії і її канонів та повернення до первинного ісламу. Однією з основ
їхніх поглядів був нововведений постулат про «великий» і «малий» гріх. На
їхню думку, мусульманин, що зробив великий гріх, виводиться з ісламу і
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прирівнюється до невірного. Проте постійні переслідування і розправи над
хариджитами та посилення розбіжностей всередині самого руху призвели у
кінці VII століття до розколу цієї течії на групи ібадитів, азракітів і суфритів.
Наступний великий фундаменталістський рух започаткувався за часів
правління халіфа Аль-Мамуна (813-833), який вперше намагався ввести як
державну релігію вчення мутазилітів. Насильне впровадження цього вчення
призвело до протестів серед традиціоналістично налаштованих богословів та
масових репресій з боку влади. Пізніше богослов Ібн Теймія, рішуче засуджував
бід’а (нововведення, внесені в релігійні практики ісламу після пророка
Мохаммеда та його сподвижників), передусім культ святих і паломництво до їх
гробниць, доводив, що Коран наказує здійснювати хадж лише до трьох святинь:
до Мекки, до Єрусалима і на могилу Пророка, критикував спроби залучення в
іслам елементів філософії. На відміну від своїх попередників, Ібн Теймія
головну увагу зосередив на протидії трьом явищам: наближення до Аллаха за
допомогою праведників і святих; прохання про допомогу й обрання
посередниками мертвих і живих; відвідування могил пророків і праведників з
метою шанування і отримання благодаті. Його ідеї були покладені в основу
відродження цієї ідеології в XVIII столітті Мохаммедом ібн Абд аль-Ваххабом.
Він вважав що справжній іслам практикувався тільки трьома першими
поколіннями послідовників пророка Мохаммеда і протестував проти усіх
наступних бід’а в ісламі.
ХІХ століття ознаменувалося Нахдею (відродженням). Вироблялися
нові ідеологічні установки. основним завданням для них було відродження
колишньої могутності арабів у економічній, політичній і культурній сферах.
Як теоретична концепція і політичний рух, сучасний ісламський
фундаменталізм пройшов в своєму розвитку три етапи: ранній (кінець 20-х –
початок 50-х років минулого століття) У наш час прихильники ісламського
відродження також поділяються на поміркованих і радикалів, що зумовлено
їхніми різними методами діяльності, а не відмінними ідеологічними поглядами.
Звісно, існують, певні розбіжності у трактуванні тих чи інших питань, та основні
концепції ісламського фундаменталізму однакові для усіх його прихильників.
Ідеологія сучасного ісламського фундаменталізму тісно пов’язана з іменем
арабського мислителя Хасана аль-Банни, засновника організації «Братимусульмани. Згідно із вченням Хасана аль-Банни, «ісламський порядок»
передбачає нероздільність політики та релігії, оскільки «іслам – це віра і
суспільство, мечеть і держава [...] Головна політична мета – свобода та
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незалежність, [...] створення всесвітньої ісламської держави [...] Основне
економічне завдання держави – розвиток економіки, [...] ліквідація соціальної
нерівності за умови поваги до приватної власності, якщо вона сприяє спільному
благу».
Література:
1. Абдо-Ясінська Ліна Імад “Ідеологія і міжнародна практика
ісламського фундаменталізму”
«НАЙНАДІЙНІШИЙ НАСТАВНИК У ЖИТТІ – ЦЕ НАУКА»: ВПЛИВ
ФІЛОСОФІЇ НА СВІТОГЛЯД МУСТАФИ КЕМАЛЯ АТАТЮРКА
Кость Назарій
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Однією з нових тенденцій на міжнародній арені є дипломатичне
зближення України та Туреччини, зокрема підписання низки угод про
співпрацю та максимально полегшені умови перетину турецьких кордонів для
українців. Окрім цього, у нашій державі Туреччина є одним із найпопулярніших
туристичних напрямів, випереджаючи країни Євросоюзу та залишаючи далеко
позаду решту мусульманського світу. Звідси виникає питання – як турецькій
нації вдалося подолати культурну прірву та інтегруватися у західну цивілізацію?
Головним творцем цього успіху вважають Мустафу Кемаля Ататюрка –
видатного державного і політичного діяча Туреччини, турецького генерала;
першого президента Туреччини; лідера Турецької війни за незалежність проти
поділу колишньої Османської імперії після 1-ї Світової війни. Таку роль в історії
та сучасному житті Туреччини Мустафа Кемаль відіграв у першу чергу завдяки
своєму філософському світогляду та був удостоєний прізвища Ататюрк (у
перекладі з турецької - батько турків).
Дитинство та юність Мустафи Кемаля в Салоніках стали
космополітичним досвідом, у якому поєдналися різноспрямовані етноси
(головно турецький, єврейський та грецький) та релігії (іслам, іудаїзм та
християнство). Відбиток такого середовища плекав та зміцнював переконання
зрілого Мустафи Кемаля про неминучий розпад подібної полікультурної
держави.
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Становлення поглядів майбутнього очільника Туреччини відбувалося
протягом тривалого часу і складалося з багатьох етапів. Він був представником
освічених верств населення: навчався в релігійній школі й військових школах,
коледжі та академії, належав до молодотурків (борців проти режиму
османського султана), захоплювався західними філософськими вченнями.
Особливу цікавість в Ататюрка, як і в його побратимів-молодотурків, викликала
тогочасна німецька філософія матеріалізму, спрощена версія якої лягла в основу
сучасної турецької держави. Почесне місце серед переконань Ататюрка
посідали знову ж-таки західні догми сцієнтизму, позитивізму, а також
пантюркізму. Про глибокі сцієнтистські переконання, виходячи з яких, Мустафа
Кемаль дійшов висновку, що наука підштовхує прогрес, в той час як релігія –
стримує, свідчить один із його головних афоризмів «Найнадійніший наставник
у житті – це наука»[1];
Ататюрк, напередодні 1-ї світової війни будучи підполковником у
відставці, після її завершення обійняв посаду почесного представника султана,
що стала трампліном для політичного злету першого президента Туреччини.
Мустафа Кемаль очолив і спрямував турецьку націю у новому й невідомому
напрямі, ставши реформатором. Він перетворив мусульманську імперію на
світську республіку, зокрема скасував теократичну форму правління – халіфат,
- що поклало кінець багатьом мусульманським звичаям; видозмінив
законодавство, використавши як взірець Швейцарський цивільний кодекс;
встановив рівні права для чоловіків і жінок; переніс столицю зі Стамбула до
Анкари, що символізувало кінець імперії; запровадив григоріанський календар;
перевів турецьку мову з арабо-перського письма на латиницю та призначив
вихідним днем неділю замість п’ятниці [1]. Президентство Ататюрка було
авторитарним - не існувало опозиційної сили, здатної йому протистояти, - проте
такий стиль управління державою був відповіддю на потребу турецького
суспільства у реформах.
За 600-річного правління династії Османів об’єднувальним чинником
був іслам, який не сповідували і не визнавали представники окремих
розрізнених етносів багатонаціональної держави. Натомість Ататюрк заклав
підвалини сучасної Туреччини, громадян якої єднає не що інше, як національна
ідентичність – «турецькість» [1].
Довго можна розмірковувати про успіхи та невдачі Мустафи Кемаля
Ататюрка, та це не змінить головного - величі його постаті на тлі турецької та
світової історії, за якою стоїть погляд на світ через філософську призму
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сцієнтизму, що став визначальним для самого президента та його
співвітчизників. Безумовно, Ататюрк не був мислителем на кшталт Карла
Маркса. Тим не менш, він усвідомлював, що неможливо скористатися
науковими інструментами пізнання буття, властивими сцієнтизму, без належної
освіти, яка визнає здобутки не лише власної культури, а й чужих. Мустафа
Кемаль, за 20 років реформувавши власну Батьківщину, втілив ідеї сцієнтизму,
а також багатьох інших філософських теорій у життя, зруйнувавши стереотипне
уявлення західного світу про турків лише як про султанів, пашів та яничар.
Література:
1. Ататюрк: біографія мислителя / М. Шюкрю Ганіоглу ; пер. з англ. О.
Галенка. –Київ : Ніка-Центр, 2018. – 240 с. ISBN 978-966-521-716-9
ТЕМА СЕНСУ ЖИТТЯ В ПРАЦЯХ ФІЛОСОФІВ ХХ СТОЛІТТЯ
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Львівський національний університет імені І. Я. Франка
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Науковий керівник: д. філос. н., проф. Братасюк М.Г
Роздуми про сенс життя можна зустріти в роботах чи не кожного
філософа, та й навіть психолога чи письменника також. Питання полягає в тому,
чи відрізняються погляди філософів на цю вічну проблему, якщо їхні роботи
належать до одного століття? Саме це я і розгляну в своїх тезах.
Почати я б хотіла з розгляду філософії Мартіна Бубера. Центральним її поняттям
є діалог, спосіб буття людини через встановлення відносин з Богом та світом.
Саме в діалозі людина здобуває своє істинне “Я”. Робота, у якій діалогічна
філософія досягає яскравого вираження, називається “Я і Ти”. Для філософа
сенсом життя є Бог. Він визнає, що саме слово “Бог” є найбільш емоційно
навантаженим серед усіх слів, вживаних людьми і додає, що саме тому сам Бог
є найбільш нетлінним та необхідним. Бог є кінцевим “Ти” та сенсом життя.
Людське життя не створюється почуттями та чимось матеріальним: воно
виникає через присутність Духа (“Ти”). “Ти” - це не річ; це присутність, дух,
центр життєвих стосунків, джерело справжнього спільного та особистого життя.
Життя духу може бути задушене тягою до влади, до прибутку та ставленням до
маніпуляцій до інших.
Ствердження “Ти” як джерела смислу є цілком зрозумілим: “лише від
присутності духу може з’являтися сенс і радість”. Дух у житті людини має
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смислотворчий потенціал та роль. “Ти” є джерелом смислу, усвідомлення
повноти життя. Згідно з його працею “Затьмарення Бога”, два основні погляди
(“Ти”, “Це”) разом будують людське існування, однак “Ти” повинен залишатися
“архітектором” способу життя. А згідно з твором “Пізнання людини”,
становлення людини, її найглибший розвиток здійснюються у ставленні “Ти” до
інших, у стосунках між людьми.
Ще одним філософом 20 століття, який зачіпав у своїх роботах тему
сенсу життя, є Мартін Гайдеггер. З часом його погляди змінювалися, тож
можемо розрізняти світогляд “раннього” та “пізнього” Гайдеггера. У своїй
ранній праці “Буття і час” питання про сенс життя – це питання, як ми можемо
жити “справжнім” життям, тобто таким, яким хочемо бачити його ми, а не
суспільство, яке нас оточує. Відповідь філософа полягає в тому, що “жити
осмисленим життям означає жити справжнім життям”. Ми повинні самі
визначати своє життя, а не звертатися до того, що диктує нам соціум.
“Автентичність - це пояснення Хайдеггера про те, що означає жити осмисленим
життям”. Аби жити автентично, потрібно бути вірним своїй спадщині та історії.
Пізніше Гайдеггер змінює погляди і стверджує, що сенс життя полягає
в тому, що ми повинні бути “охоронцями світу”. Людина має зрозуміти, що світ
є священним місцем, тож його надмірна експлуатація суперечить сенсу життя,
адже він полягає в піклуванні про світ.
Філософ Жан-Поль Сартр також змінював свої погляди протягом життя. У своїй
праці “Буття і ніщо” (1943) виступав за світогляд, у якому життя трактується як
абсурдне. Він зауважував, що ми переслідуємо цілі, які насправді не мають
значення. Однак ми продовжуємо поводитися так, ніби вони важливі, і тому
наше життя абсурдне. Також філософ був переконаний, що суспільство заважає
нам переслідувати власні цілі.
Пізніше він відстоював дещо інші погляди, які полягали в тому, що
“наша основна життєва мета - подолати свою “непередбачуваність”, стати
основою нашого власного буття”. Головною перешкодою, як і раніше, він
вважав інших людей, які мають свої цілі та нав’язують їх іншим. Наприклад, у
своїй п’єсі “За зачиненими дверима” він пише, що: “Пекло – це інші люди”.
Люди не підтримують його ідеї так само, як і він чужі, і в результаті може
виникнути війна. Загалом Сартр переконаний, що ми можемо надати своєму
життю певний сенс, але наш вибір не має значення, адже життя за своєю суттю
є безглуздим.
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Останнім філософом, думки якого я хотіла б розглянути, є Віктор
Франкл. У своєму житті він стикався з багатьма труднощами, що визначили його
світогляд і надали його філософії глибшого сенсу. Для нього сенс життя це те,
що ми визначаємо самі. Є три основні шляхи знаходження цього сенсу, про які
чоловік згадує у книзі “Людина у пошуках справжнього сенсу”. Першим є
творчість та вчинки людини, другим – праця та почуття до інших, зокрема,
кохання. А найважливішим є третій шлях, який полягає в тому, що “навіть
безпомічна жертва в безнадійній ситуації, перед обличчям долі, якої не змінити,
може повстати проти себе, перерости себе і таким чином змінитися. Вона може
обернути особисту трагедію на тріумф”. Запитання про сенс життя повинно бути
поставлене самій людині, і відповісти на нього вона може відповідаючи за
власне життя. Тобто сутність людського існування полягає у відповідальності, а
сенс життя у всіх різний.
У підсумку хотілось би сказати, що, як можна помітити, ставлення до
сенсу життя у філософів 20 століття різниться. Хтось у своїх працях доводить
те, що він полягає в опіці над світом, хтось твердить, що він є в Богові, а дехто
взагалі вважає життя безглуздим. Тож, можливо, варто погодитися із
твердженням Віктора Франкла, що кожна людина сама визначає сенс свого
життя і цілком природнім є тим, що він буде в усіх різним.
ЧОМУ РЕАЛЬНІСТЬ ПОСТАЄ ПЕРЕД ЛЮДИНОЮ ЯК
ВПОРЯДКОВАНИЙ І ЗРОЗУМІЛИЙ СВІТ?
Максимів Степан, Палійчук Юліана
Львівський національний університет імені І. Я. Франка
Факультет міжнародних відносин, кафедра міжнародних відносин та
дипломатичної служби
Науковий керівник: д. філософ. н., проф. Братасюк М.Г.
Більшість людей майже не задумуються, чому світ, у якому ми живемо,
побудований саме так, а не інакше. Однак над цим замислювалися Декарт, Г’юм,
Кант та Дюркгайм, намагаючись зрозуміти «Як із хаосу виникає порядок?»
Ці філософи відштовхуються від спостереження, що навколо себе ми
бачимо порядок, тобто сприймаємо речі у вигляді предметів, а не хаосу вражень
і відчуттів, відповідно наше суспільство не є анархічним.
Будучи основоположником раціоналізму, Рене Декарт вважав, що сприйняття
людиною реальності може бути істинним лише тоді, коли вона відокремлюється
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від поглядів суспільства, звичаїв та традицій. Тобто, вивчати структуру світу
варто неупереджено, забувши про нав’язані соціумом погляди. На його думку,
порядок виникає внаслідок примусу ясних і чітких ідей, а також завдяки
усвідомленню, що Бог існує і він є добрим. Декарт робить висновок, що ми
живемо у досить комфортному світі.
Шотландський філософ Девід Г’юм частково продовжив справу
Декарта, але дещо змінив напрям міркувань. «Г&apos;юм віддавав перевагу
роботі асоціації та звички. Він повернувся до звичаю, рішуче відкинутого
Декартом. Для Г’юма звичай є життєво важливим – але звичай універсальний,
характерний для людського розуму взагалі, не конкретний звичай конкретного
суспільства»[1.]. Філософ приходить до висновку, що перехід від мізерної бази,
простої сукупності уявлень про зовнішнє до впорядкованого світу є ненадійним.
Люди, що виконали цей перехід зробили це не зовсім з власної волі, а швидше
лише тому, що таким є звичай.
Певні відмінності можна знайти в поглядах Іммануїла Канта. Його
бачення базувалося на апріорних ідеях розуму, прикладом яких може виступати
причинність, субстанція. Він стверджував, що усвідомлення того, як збудований
світ не може прийти до людини ззовні, відповідь на це варто шукати в собі. Кант
вважав, що розпочав «Коперніканську революцію» у філософії, змінивши
колишні спроби відшукати потрібне обгрунтування в зовнішньому світі на
спроби знайти його в людському розумі.
Еміль Дюркгайм у своїй філософії повністю заперечує погляди Г’юма
та вважає, що філософія Канта є більш істинною, хоча й незавершеною.
Дюркгайм вбачав джерело примусу до порядку в спільному ритуалі: «ті
моральні примуси, завдяки яким ми, власне, і стаємо людськими та соціальними
істотами, виробляються у нас за допомогою ритуалу. І хоча кожне суспільство
має свої ритуали, вони всюди відіграють основну роль»[1.]. Саме погляди
Дюркгайма є найбільш актуальними в сучасному світі. Нашому суспільству
притаманні як певні релігійні «ритуали», так і звичні святкування, що є певними
ритуалами, які впливають на соціум.
Протилежною є філософія постмодерну, у якій світ не тільки не
піддається людським зусиллям його переробити, але й не вкладається ні в які
теоретичні схеми, критикується абсолютизація раціонального пізнання та
ігнорування інтуїції, уяви. Людина вже не сприймає себе як хазяїна своєї долі, а
вірить у гру випадковості, раптову, несподівану удачу.
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Отже, Декарт вважав єдиним правильним джерелом пізнання чіткі та
ясні ідеї, що не підпадають жодному сумніву. Однак, Г’юм і Кант,
проаналізували наші внутрішні ресурси та з&apos;ясували, що вони не годяться
для створення світу згідно вказівкам Декарта. Г’юм у своїх міркуваннях вважає
звичай важливим фактором упорядкування світу, на думку Дюркгайма, Кант
бачив проблему, яку емпірики чи то iгнорували, чи то недооцінювали, однак не
спромігся надати їій вирішення. Він у свою чергу запропонував більш
правдоподібне і менш “етноцентричне” пояснення «яке враховувало культурну
неоднорідність суспільства»[1].
Література:
1. Ернест Гелнер . Розум і культура, історична роль раціональності та
раціоналізму.Харків, 2004. 268 с..
СУТНІСТЬ ДУХОВНОГО ЖИТТЯ СУСПІЛЬСТВА
Михайлик Даяна, Мудрик Віта
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет міжнародних відносин, кафедра філософії (кафедра міжнародних
відносин та дипломатичної служби)
Науковий керівник: д. філософ. н., проф. Братасюк М.Г.
У наш час надзвичайно важливого значення набуває збагачення
духовного життя суспільства та суб’єкти суспільних відносин людини. Одним з
основних завдань, яке стоїть перед суспільством у духовній сфері – це створення
умов для освоєння людиною багатогранного потенціалу світової та української
духовності й культури.
Духовне життя суспільства відіграє велику роль у світі. Воно охоплює
практично всі сфери життя, включаючи в себе почуття, ідеї, уявлення людей, а
також різноманітні погляди. Носіями духовного життя суспільства є суб’єкти, а
точніше індивіди, народи та етноси. Соціальна філософія твердить, що
існування ідеї не може існувати без суб’єкта, але суб’єкти – це люди, а вони
смертні. Тобто нові ідеї породжуються і передаються з покоління в покоління
через освіту, культуру тощо. Саме духовний світ людини становить основу
внутрішнього життя – її світоглядні орієнтації, духовні цінності. Не можна
розділяти духовний світ окремої людини та суспільства, оскільки кожна
особистість становить певну єдність, а саме суспільство.
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Духовне життя суспільства складається з трьох основних складових:
духовне виробництво, духовна культура та суспільна свідомість. Духовне
виробництво – це духовні потреби людства. Вони завжди були, є і будуть, хоча
колись людські потреби були менші ніж сьогодні. Духовна культура – це досвід
соціальних суб’єктів щодо освоєння в соціумі та всебічна самореалізація, також
це цінності, знання, норми та традиції. Суспільна свідомість – це теорії, почуття,
судження, ідеї, які творять і відображають суспільне буття. Варто зазначити, що
суспільна свідомість не може існувати без людини чи певної спільноти, бо саме
вони є її носіями.
Виходячи з багатогранності явища духовності, можна виокремити
низку ознак, які і є критеріями цього явища. Існує декілька таких визначальних
груп:
Першою групою є ставлення до інших - тобто схильність до добрих
справ, бачення людини лише з хорошої сторони, повага до людської гідності і
звичайно ж чуйне ставлення до слабких людей.
Другою групою є ставлення до себе – це здатність визнання і прийняття
власних помилок, це докладання усіх можливих зусиль для праці над собою, це
турбота про своє здоров’я.
Третьою такою групою є ставлення до громадянських цінностей та
різних явищ суспільного життя. Сюди входять патріотичні почуття, повага до
інших етносів та народів, усвідомленість традицій, звичаїв і мови власного
народу, а також дотримання суспільних норм.
Четвертою групою є ставлення до особистісних характеристик людини
– це негативне ставлення до нав’язливих дій і отримання чогось будь-якою
ціною, це про справедливість і толерантність.
Останньою п’ятою групою є ставлення до усвідомлення сенсу життя –
це віра у щось величне, потреба участі у добрих діяннях, віра в Бога і готовність
до покаяння.
Тема духовного життя є актуальною й сьогодні, оскільки духовність і
моральність - це те, що може об‘єднати, забезпечити злагоду і мир у сучасному
суспільстві. Нині люди забувають про цінності, які живуть всередині нас.
Духовно жити - це не тільки ходити до церкви, а це мати добрі думки, робити
добро, допомагати і бути вдячним за все. Кожна людина повинна цінувати, те
що має. Світ стане кращим, якщо кожен зрозуміє, що хоче насправді та буде
робити те, що подобається, зважаючи на «Іншого» поряд себе.
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Література:
Філософія: Навчальний посібник. За ред. І.Ф.Надольного. К.:
Вікар,1998. 624с.
Виховання духовності особистості: Навчально-методичний посібник/
[М.Й.Боришевський, Л.І.Пилипенко, О.І.Пенькова та ін.] ; за заг. ред.
М.Й.Боришевського. Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013.104 с.

ПРОБЛЕМА ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ФІЛОСОФІЇ ФРІДРІХА НІЦШЕ У
КОНТЕКСТІ КУЛЬТУРИ Й ПОЛІТИКИ ХХ СТ.
Передрій Богдан
Львівський національний університет імені І. Я. Франка
Філософський факультет, кафедра історії філософії
Науковий керівник: д. філос. н., доц. Дахній А. Й.
Наприкінці ХІХ ст. філософія Фрідріха Ніцше спричинила
інтелектуальну революцію у Європі, встановивши нову парадигмальну
традицію мислення. Цей резонанс видозмінив базові передумови розвитку ідей
у ХХ ст. одразу у низці сфер – власне у філософії, у політичній думці та у
поглядах на культуру. Цілком закономірно ми можемо вважати філософію
Ніцше джерелом водночас цілої низки шкіл та традицій західної філософії.
Зокрема, намагаючись окреслити цей вплив, ми знайдемо відголоски у
політичній теорії як «справа», так і «зліва» – мову тут слід вести про інтеґрацію
ніцшеанських концептів у націонал-соціалістичну теорію для її ідейної
леґітимації, про феномен «нових правих» та, на противагу цим двом традиціям,
рецепцію ніцшеанських ідей «новими лівими». Водночас останні дві згадані
традиції та постмодернізм як напрям філософії змогли вибудувати й нові моделі
культури на основі вчення Ніцше. Поряд із цим, Фрідріх Ніцше залишається не
менш впливовим у царині власне філософській, слугуючи джерелом ідей для
таких мислителів як Мартін Гайдеґґер, Герберт Маркузе, Мішель Фуко, Жиль
Делез тощо та, водночас, виступаючи передвісником трансгуманістичного
дискурсу: його вплив ми знаходимо як в ядрі ідеї трансгуманізму як феномену,
так і в радикальних формах футурологічного мислення, як-от у акселераціонізмі.
Такий значний вплив, у свою чергу, провокує і значну, місцями нищівну
критику в сторону німецького філософа. Саме тому актуальність дослідження
спадщини Ніцше забезпечує ключ до прочитання, аналізу та критики ідей та
ідеологій ХХ ст. й надає настанову до передбачення викликів ХХІ ст. У даному
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дослідженні ми ставимо за мету поглянути, як базові концепти філософії Ніцше
змінюються під впливом різних векторів їх прочитання, вказавши на основні
розбіжності поміж ними.
Першочерговим розпочати варто із ідеї, котру можна вважати початком
революційного для філософії мислення, що супроводжує традиції ніцшеанства
– це ідея виділяти два начала: «аполонічне» та «діонісійне», ототожнюючи їх із
раціональним та ірраціональним відповідно. Проте даний концепт може бути
прочитаним не лише з точки зору домінуючого типу Логосу, але здатний
розглядатись через, зокрема, містичну, психоаналітичну та культуротворчу
призми. Легітимність даних інтерпретацій передбачається збереженням
вихідного значення концептів. До прикладу, коли ми говоримо про містичне
прочитання – то можемо звернутися до мітологем, що лежать в основі цих начал
– Аполлона та Діоніса, або ж, за надання символьної інтерпретації – Сонця,
денного начала та нічної традиції містерій, відповідно. Внаслідок цього ми
отримуємо вихід на інтерпретативну модель, що опирається на базові архетипи,
опір на котрих споконвіків розвивав культури та цивілізації, будучи основною
протиставною парою будь-якого мітологічного (чи, згодом, і релігійного
світогляду). У філософії Ніцше прослідковується збереження традиції
усвідомлення солярного культу, як чогось впорядкованого, структурованого та
раціоцентричного. У той же час культ ночі зближається із чимось поза межами
безпосереднього пізнання, пов’язується із ірраціональним, хаотичним,
містерійним та, щонайважливіше, шлях діонісійного черпає силу із глибини
людського духу, із його свободи й, певною мірою, із його здатності до «діїсупроти».
Водночас, ми можемо поглянути на цей феномен, здійснивши певну
редукцію містичного прочитання – тоді аполонічне та діонісійне у призмі
протистояння впорядкованого тат хаотичного може показати нам підґрунтя до
психоаналітичного фокусу – де, відповідно, можна спостерігати конфлікт
Свідомого та Несвідомого чи то Я та Тіні. З такої точки зору філософія Ніцше
дає нам шлях до осмислення вагомості психічного джерела людини, даючи,
умовно кажучи, вибір між слідуванням розсудкові, Системі чи то соціально
узгодженим наративам, що керують людиною через її свідомість та шляхом «із
себе», де людина насамперед стає для-себе-творцем світоглядної матриці та
моделі поведінки. Діонісійство з погляду психоаналізу набуває характеру
внутрішнього опанування людиною власних пристрастей та витворення себе-ізсебе шляхом зміцнення духу. Врешті-решт, один із метафоричних образів,
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висловлений вустами Заратустри у притчі «Про дерево на горі», характеризує
людину подібною до дерева: «Чим більш прагне вона догори, до світла, тим
глибше впиваються корені її вниз, у пітьму й глибину – до зла» [1, 30]. Даний
уривок демонструє нам, наскільки тема світла й пітьми тісно переплітається між
собою, підкреслюючи суперечливу природу самої людини.
Насамкінець, якщо ми поглянемо на інтерпретовані нами концепти поза
межами антропологічної прив’язаності інтерпретації, то можемо використати
поняття аполонічного та діонісійного в якості моделей культури. Важливою
заувагою є те, що в даному контексті «погляд поза межами» є радше
розширенням горизонту, адже на основі певних антропологем діонісійного,
котрі можна вивести чи то з погляду метафізично-містичного, чи
психоаналітично-естетичного існує змога створити певну ідеологію та систему
цінностей у тому значенні, у котрому таку систему установок ми
розглядатимемо як культуру. Саме на цьому етапі загострюється вагомість
вибору прочитання протиставлення «аполонічно-діонісійне» й з даного процесу
спостерігається розведення інтерпретацій Ніцше загалом, інспіруючи, водночас,
диференційоване трактування усієї системи «ніцшеанських концептів» та
інтеґруючи культурний і політичний аспекти інтерпретації філософії німецького
мислителя.
Певною мірою ми можемо схилятися до того, що переломним моментом
розподілу інтерпретацій стає вибір категорії, котра виставляється центральною
у прочитанні філософії Фрідріха Ніцше. Наприклад, праве крило
інтерпретаторів: від консерваторів як Е. Юнґер та М. Гайдеґґер до постатей
більш радикальних, як-от Ю. Евола та від «нових правих» до неореакціоністів
схильні вбачати поняття духу як певну струну, натягнуту крізь філософію
Ніцше. Таке прочитання стає більш онтологічним поглядом на спадщину цього
мислителя та загострює, відповідно, питання пов’язані із устроєм та
вкоріненістю, водночас шукаючи підхід до вибудови нової «онтології Духу», не
обмеженої поступом до нігілізму, котрий діагностує Ніцше європейській
метафізиці.
В той же час лейтмотивом філософії Ніцше для «нових лівих» та
постмодерністів стає практична сторона його філософії: гносеологічні, етичні та
аксіологічні аспекти як такі, на основі котрих виводиться система нового
бачення. В даному ракурсі спадщина філософа підводить до трактування
приходу Надлюдини через перетворення світу, що оточує людину та звільнення
її духу від обмежень, внаслідок чого повинна досягатися свобода проявлення,
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інспірована новою культурою. Це контрастує із уявленням про прихід
Надлюдини як наслідок самоперевершення та дисциплінування бентежного
духу, що стає мотивом для мислителів-опонентів. Наведені нами приклади –
лише узагальнене, базове розмежування трактувань філософії Фрідріха Ніцше –
але їхній опис уже надає розуміння глибинної герменевтичної проблеми у
дослідженні всієї спадщини цього філософа.
Таким чином ми можемо спостерігати, як зміна акценту призводить до
зміни системи і наскільки разючою виглядає ідея практичного втілення таких
трактувань. Певною мірою справедливо було б зазначити, що протистояння ХХ
ст. та виклики початку ХХІ ст. пов’язані із неоголошеним внутрішнім
протистоянням способів осмислення спадщини Фрідріха Ніцше. Саме у даному
контексті для нас, як дослідників, актуальною стає проблема аналізу усіх точок
зору та постійної референції до джерела, намагаючись надати філософське
осмислення проблемам соціо-культурного та політичного характеру, котрі
стають предмета дискурсу сьогодення.
Література:
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Издание сочинений в двух томах. Т. 2 / Фридрих Ницше. – М.:
Издательство «Мысль», 1990. – С. 5 – 237.
«ФІЛОСОФІЯ СЕРЦЯ» П.ЮРКЕВИЧА ТА СУЧАСНІСТЬ.
Польна Юлія, Павлюк Анастасія
Львівський національний університет імені І. Я. Франка
Факультет міжнародних відносин, кафедра міжнародних відносин і
дипломатичної служби
Науковий керівник: д. філософ. н., проф. Братасюк М.Г.
Памфіл Данилович Юркевич один із найславетніших українських
філософів, який виклав основні ідеї та принципи «філософії серця» у праці
«Серце і його значення в духовному житті людини за вченням слова Божого».
«Філософія серця» П. Юркевича є вагомим внеском у світову філософію, який
аналізують чимало філософів і дотепер. Вивчаючи різноманітні ідеї про «серце»
П. Юркевич доповнює цю концепцію своїми характеристиками. Ще на ранніх
стадіях розвитку філософії з’явилися концепція про «серце», проте настільки
глибокий та детальний аналіз цієї теми виклав саме Памфіл Юркевич, тому його
вважають по праву засновником «філософії серця».
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Зважаючи на сутність людини, це “центр всього тілесного і духовного
життя”, серце це хранитель та носій усіх тілесних сил людини і є пізнавальним
місцем дій душі. За власним баченням «філософії серця» П. Юркевич відзначає
«серце», як найважливішу основу людини, її моральне та духовне джерело,
обрис її душі та сутності. Серце допомагає людині засвоїти її душевний та
духовний розвиток, всю її моральну, пізнавальну, релігійну діяльність. Серце
постає головним поняттям, який розкриває особистий та неповторний світ
людини, який утворює цілісність та взаємозв’язок усіх елементів людини
(духовного, чуттєво-емоційного, морально- етичного, діяльно-вольового,
пізнавального, суспільно-соціального), який поєднує душевні та духовні прояви
людини. У серці людини зароджуються її бажання та наміри, саме у серці
з’являється рішучість. Серце - це місце, де сховані справжні жадання та почуття
людини. Також серце є центром людської сутності, тому що воно є осереддям
багатоманітних душевних почувань, хвилювань та пристрастей. Саме серцеві
властиві усі міри радості, усі міри скорботи та суму, міри ворожості, ревності та
заздрості.
Сферу духовного життя П. Юркевич позначає символом “серце”, що є
насамперед виразом душевного стану людини. Душа знаходиться в глибині
серця, вона є вічною. Завдяки своєму серцю людина виявляє власну,
індивідуальну особистість у загальних, притаманних усьому людському роду,
формах духовного життя. Розмірковування, за Біблією, є пропозиція або порада
серця; сприйняти серцем значить зрозуміти; пізнати всім серцем – зрозуміти
цілковито. Таким чином, «станом серця виражається весь душевний стан, але
ніколи зовнішні вияви слова, думки і справ не вичерпують цього джерела».
Щодо педагогічної спадщини П. Юркевича, то вона зацікавила
сучасних українських та російських дослідників та стала предметом наукового
дослідження. В їхніх дослідженнях виділяються деякі аспекти філософськопедагогічних ідей П. Юркевича. А саме: вивчення індивідуальності дитини та її
темпераменту, врахування особливостей внутрішнього світу дитини, її
емоційності та сфери «серця», поєднання духовного та фізичного розвитку
дитини, спрямоване виховання дитини на розвиток моральних якостей та
самореалізації та необхідності створення педагогічних умов, які сприяють
активізації потенційних можливостей особистості[ 1].
Отже, «філософії серця» Памфіла Юркевича постають гранично
актуальними саме сьогодні, саме тепер, коли відбувається становлення
інформаційної цивілізації. Таким чином, як ми побачили, філософсько-
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педагогічне значення «філософії серця» полягає у тому, що адекватне розуміння
дійсної ролі і місця серця в структурі людської суб’єктності неминуче приводить
до думки про необхідність іншого педагогічного мислення. Ідеї «філософії
серця» не імплантуються у старе, розсудково уражене мислення, на цьому рівні
вони залишаються лише благими побажаннями, які жодним чином не змінюють
існуючий стан речей.
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They called it "Utopia,"
a Greek word which means
"there is no such place."
Quevedo
Наша методологічна розвідка направлена на усвідомлення предметності
проблеми утопічної спільноти. Ця розвідка є раціональною розвідкою, тобто
такою, що ставить перед собою задачу виявити гносеологічні засади
функціонування утопічної спільноти, зокрема в політичній рефлексії. Нас
цікавить питання як утопічна спільнота осмислюється, виникає і функціонує в
низовій політичній рефлексії. Яким чином і за допомогою яких конструкцій
мислення утопія набуває саме такого значення. Також нас хвилює питання за
допомогою яких конструкцій мислення і типу політичної рефлексії утопія, може
набути інших значень в низовій політичній рефлексії, а найголовніше
інституалізуватися в політичній практиці.
Методологічна лінія, яку ми хочемо витримати, в цій розвідці
ґрунтується на позиції, що політика є тотожною політичній рефлексії. Політичне
виникає і живе в мисленні людей, які усвідомили певні явища як політичні і
наділені таким, а не іншим значенням. Саме тому рефлексія над утопічною
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спільнотою це передусім актуалізація утопічних практик в сьогоденному
політичному, оскільки ‘’ми знаходимо ряд ситуацій в яких – об’єктивно –
політична рефлексія вже є і політичною дією‘’[1, c. 33]. Те на чому, ми хочемо
наголосити, це беззмістовність спроб помислити утопічні проекти як ідеологічні
програми, або політичні доктрини. Утопія – це в першу чергу, якщо і звернутись
до семантики цього давньогрецького слова: місце якого немає.
Якщо звернутись до функціональних характеристик цього поняття, то
ми можемо простежити, що утопія повністю вислизає з політичної практики, яка
є регламентованою та будується на існування правових приписів. Політика – це
система взаємовідносин, які ґрунтуються на низці приписів і договорів.
Політична реальність є абстрактною і відірвана від будь-якого природного
життя, будучи штучним, механістичним утворенням, де існують закони її
існування, правила гри і об’єктивна даність. Політика невід’ємна від політично
структурованого часу і простору, що стають її атрибутами. Тоді як утопія не є
доктриною, або набором політичних приписів, оскільки вона виникає не в
політиці. Як зазначає В. Денисенко :‘’утопія, репрезентуючи собою політичні
погляди ірраціонального сенсу, власне, не відображає самої сутності феномену
політики, адже в традиційному розумінні її як відносин між інститутами влади,
суб’єктами політичної дії, соціальними групами і т.п., взагалі в модельованому
нею (утопією – Я. П.) суспільстві не існує.[2, c. 226]’’
Утопія є позачасовим і позапросторовим утворенням, оскільки час і
простір в ній перестають існувати як структуровані елементи. Час і простір
утопії розмиваються конкретикою теперішнього місця і моменту, в якому не
виникають минуле, майбутнє, або територія. Заради яснішого розуміння цих
характеристик, вартує звернути увагу, що політика виникає в Новий час, тобто
тоді, коли оформлюються самі рефлексивні процедури. Виникає логічне
мислення, яке будується на лінії часу розподілену на минуле, теперішнє і
майбутнє. Логічне поняття рухається по цій лінії, проходячи різні проміжки
часу, що можуть бути раціонально визначенні. Саме на здатності визначення і
розрізнення ґрунтується логічна рефлексія. Вона визначає і розрізняє речі за
допомогою наділення їх об’єктивними характеристика. Фактично світу і речам
приписується характеристика, або, якщо застосувати сучасну соціологічну
термінологію ідентичність. Новоєвропейська політика виникає в руслі цієї
рефлексії і відповідно до неї структурує час, простір, людей і речі. Тому ми і
проводимо знак тотожності між правовим приписом і політичним, оскільки
політичне приписує себе людині, а доволі часто приписує людині її людське
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життя, роблячи це, звісно, не завжди за допомогою насильства. Тоді постає
питання: де виникає утопія?
Місце, де виникає утопія, а фактично ‘’місце якого немає’’ – це є місце
фантазії. Вона виникає на перехресті логічного і чуттєвого. Фантазія наділена
тими характеристиками, які відповідають характеристикам, котрим наділений
сон. Ці характеристики доволі умовні, зважаючи, що рефлексувати і сприйняти
будь-що без наділення цього характеристикою не можна. Але, коли ми
звертаємось до них, то помічаємо відсутність будь-яких, прямих характеристик.
Місце де виникає фантазія і утопія відповідає теперішньому моменту, який
неможливо прорахувати, визначити, передбачити.
Звісно, що суспільства в утопічних проектах, що мали місце в історії і
були описані – є доволі структурованими і визначеними. Але нас цікавить не
зміст утопічних творів, який може цікавити мислення, яке існує в наявній
політичній рефлексії, що націлене на структурування і припис дійсності. Наша
методологічна лінія будується, також на твердженні, що політична дійсність не
є приписом, або законом. Ці її характеристики не є об’єктивними, або фізичними
законами політичної дійсності, а свавільним її визначенням.
Ми виходимо з позиції, що політичне є відкритим простором свободи,
а сам припис і виникає за рахунок попереднього існування свободи.
Якщо повернутись до предмету нашої розвідки, то ми можемо
наголосити, що місце фантазії, свободи і утопії є тотожними. Також ці речі є
ірреальними, тобто такими, що не відповідають дійсності як приписаному
порядку речей. Утопія і свобода, пов’язані більше з грою, аніж з порядком речей.
Саме тому частіше всього утопічні проекти виникали як такі, що
протиставлялись існуючому порядку денному і були зухвалістю їх авторів.
Фантазія і гра є неприйнятною в приписаному світі, а, отже ірреальною. В той
же час ми вбачаємо в утопічних проектах, можливі політичні альтернативи, які
потенційно можуть привести до іншого типу політичної рефлексії, який не буде
замкнутий приписами.
Таким чином в цій методологічній розвідці ми окреслили контури
поняття утопічної спільноти і дійшли висновку, що утопія виникає в ‘’місці
якого нема‘’, тобто в місці, що вислизає за рамки рефлексивної процедури. Це
місце є місцем фантазії і свободи, а тому є ірреальним для політичної дійсності,
що є приписаною рефлексією дійсністю. В той же час утопія володіє сильною
політичною потенцією, оскільки є тенденцією до іншого способу політичної
практики.
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Проблема тілесності може займати одне з найважливіших місць в
дослідженнях європейських мислителів від початку 20 століття, що було
зумовлено зміною ставлення людини до власного тіла. Тілесному поворотові
сприяли такі соціальні трансформації, як поширення нових практик турботи про
тіло, віртуалізація соціального життя, посилення впливу феміністичних,
екологічних, ЛГБТ-рухів тощо.
Феномен тілесності є предметом вивчення багатьох наук, зокрема
психології, соціології, культурології, філософії. Багатодисциплінарний характер
дослідження тіла та тілесного досвіду зумовлений тим, що вони є
«багатошаровими, деталізованими, складними та багатогранними об’єктами
аналізу» [6]. Особливого значення проблема тілесності набуває у сучасних
феміністичних студіях.
Феміністична теорія, яка виникла у середині 20 століття, зробила
вагомий внесок у визначення понять статті та гендеру, біологічного та
соціального у вивченні тілесного. У її рамках був проведений аналіз впливу
патріархальної культури на сприйняття жінками власного тіла та тілесних
практик. Варто зазначити, що феномен тіла у патріархальній культурі охоплює
структуру бінарних позицій, де чоловік є суб’єктом, а жінка – об’єктом.
Об&apos;єкт – це щось, що не може говорити за себе, але приречено на
обговорювання суб&apos;єктом. Жіноче тіло у академічній філософській
традиції завжди сприймалося як «деструктивний, стихійний і темний початок,
що негативно впливає на цілісність культури, завдяки чому поширилося явище

53

Львівський національний університет імені Івана Франка

мізогонії, або виключення жіночого початку з раціонального епістемологічного
мислення та системи суспільного життя» [5].
Беззаперечно, існує чимало феміністичних теорій, які зображують
вплив домінування соціальних уявлень чоловіків на самосприйняття тілесності
жінок: К. Макмілан, яка переконана, що обриси жіночої тілесності та деякі її
розміри підкоряються певному соціальному норматуванню, що добре
«ілюструється відомою формулою «90-60-90» або прагненням до збільшення
тих чи інших частин тіла: бюста, сідниць, ніг» [5]; Ш.Файєрстоун, представниця
радикального напрямку фемінізму, вважає, оскільки жінка народжує дітей, то
вона змушена бути залежною від чоловіка у аспектах захисту та матеріального
існування, і «єдиним способом визволення жінки є відмова від традиційної сім’ї
одночасно із вмонтованими в цей інститут відносинами домінації» [3].
Патріархат сприймається як «соціальні практики, завдяки яким
чоловіки мають систематичну можливість за рахунок свого соціального статусу
просувати групові інтереси у різноманітних сферах, які виявляються згубними
та небезпечними для жінок» [2]. Зовнішня тілесна дискримінація
перетворюється у внутрішню дискримінацію, оскільки жінки інтеріорізують
патріархальні стереотипи та починають дивитися на власне тіло через призму
цінностей та очікувань чоловіків.
Згідно з традиційними патріархальними нормами жіноче тіло
розглядається як «репродуктивне, або ж материнське», (тобто як ресурс для
відтворення населення, наприклад, у радянському суспільстві [4]), адже
репродуктивна функція – один з найвагоміших важелів соціальної регуляції
жіночого тіла у суспільстві. Тіло жінки у такому випадку перетворюється на
джерело вразливості. Стандартна чуттєва насолода обмежується ризиком
вагітності. Такий важкий тягар материнства та домашньої роботи виключає
жінку з публічної сфери, пов’язує її з родиною та робить одержимою тілесною
реальністю. Інший підхід до жіночого тіла у патріархальному суспільстві
розглядає його як сексуалізоване, об’єктивоване тіло. У контексті культури
споживання (культури консюмеризму) жіноче тіло стає певним видом товару
[1]. У дискурсі сучасного постмодерного суспільства можна спостерігати
перехід від репродуктивного, сексуалізованого тіла до символічного жіночого
тіла. У міру того як жінки все більше реалізують себе у публічній сфері,
будуючи кар’єру, досягаючи успіхів у навчанні і бізнесі, знищуються старі
форми сприйняття репродуктивного тіла. Проте такі форми домінування та
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упослідження, як бачення жіночого тіла лише в якості сексуального,
залишаються.
Суспільні стереотипи нормативної фемінності викликають опір як у
представниць академічного фемінізму, так і у представниць його практично
дієвого напрямку. У сучасній феміністичній теорії жіноче тіло сприймається як
втілення суб’єктивності як переживання власного екзистенційного досвіду.
Пошук власної фемінної ідентичності містить у собі віднайдення неповторності
буття особистісного тіла.
Підсумовуючи вищезазначене, можна зробити висновок, що жіноча
тілесність у дзеркалі феміністичної теорії розглядається із безпосереднім
впливом патріархальної культури, що спостерігалося протягом усього
історичного розвитку. Наразі така тенденція починає змінюватися у зв’язку із
обставинами та умовами сучасного постмодерного суспільства, хоча вплив
патріархату у розгляді жіночої тілесної ідентичності продовжує охоплювати
велику кількість сфер життєдіяльності та відображатися у багатьох соціальних
практиках.
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СЕКЦІЯ КУЛЬТУРОЛОГІЇ
САМОРОЗВИТОК ЯК ШЛЯХ ДО САМОРЕАЛІЗАЦІЇ
ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА
Балан Юлія
Львівський національний університет імені Івана Франка
Філософський факультет, кафедра теорії та історії культури
Науковий керівник: канд. іст. наук, доц. Сурмач О.І.
Процес саморозвитку особистості переважно визначається як якість, що
розширює можливості свідомості, вивільняє місце для духовного зростання,
самоактуалізації, дозволяє розкрити людині свою суть. Дослідженню цього
феномена присвячені праці Р. Бернса, І. Беха, М. Боришевського, М. Боуена, Г.
Ковальова, І. Кона, Г. Костюка, А. Маслоу, Ю. Орлова, К. Роджерса, Л.
Рувинського та ін.
Саморозвиток
як
засіб
самореалізації
особистості
тісно
пов&apos;язаний із такими процесами як самопізнання, самовдосконалення,
самоздійснення,
самостворення,
самовизначення,
самоідентифікація,
самоствердження, саморегуляція, самовираження, самовиховання, самоосвіта та
самоорганізація. Унікальність і цінність особистості полягає саме в умінні
досконало вивчити свої можливості, постійно їх самовдосконалювати та знайти
напрямки використання.
А. Маслоу стверджував, що людина, яка прагне до самореалізації,
більшою мірою живе в реальному світі, ніж у світі абстрактних ідей або
стереотипів [1]. Український філософ, поет Григорій Сковорода вважав, що
ідеальним є тільки те суспільство, в якому кожен має можливість реалізувати
свої задатки у «сродній праці» [2].
В Українській хартії вільної людини, яка сьогодні стала життєвим
орієнтиром для нашого суспільства, зазначено: «Перше. Відповідальність за
своє життя, а отже, його успіх, добробут і щастя нікому не може бути
переданою. Ми самі несемо відповідальність за себе. Друге. Мораль і духовні
цінності не можуть бути відкладеними на завтра. Вони завжди потрібні
сьогодні. Третє. Ми будуємо те, що уявляємо, а отже, від глибини, масштабу і
творчого хисту нашої уяви залежить наше майбутнє» [3].
Провідними чинниками самореалізації особистості студента є:
діяльність у колективі (навчальна, громадська, волонтерська тощо); оволодіння
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такими універсальними навичками ХХІ століття як креативність, вміння
адаптуватися,
управляти
часом (time-management); опанування
інноваційних технологій навчання і ефективного спілкування; формування
адекватної самооцінки своїх можливостей, рівня їх розвиненості. Слід
зазначити також захисну функцію самооцінки, яка проявляється у забезпеченні
її відносної стабільності і автономності, без викривлення отриманого досвіду з
негативним впливом на подальший розвиток.
Прикладом самореалізації особистості студентів факультету
міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана
Франка може бути ініціатива створення «Вісника Студентської ради»,
яка полягає у тому, аби донести до молодих людей увесь спектр можливостей,
відкритих у роки навчання, щодо програм обміну, стажування, наукових
конференцій, освітніх поїздок Україною та за кордон шляхом публікації
найбільш актуальних пропозицій, інформативних матеріалів та інтерв&apos;ю
на каналі у Телеграмі, підготовці тематичних випусків Вісника. Тут
проявляється така складова забезпечення саморозвитку як самопрогнозування механізм, за допомогою якого особистість визначає можливості свого розвитку,
виокремлює вимоги, на які необхідно орієнтуватися.
Варто зазначити, що досягнення людиною поставленої мети, спонукає
її не зупинятися на досягнутому, адже бажання саморозвитку лише
підсилюється успіхом. Самореалізована особистість наповнює свій життєвий
простір набутими компетенціями на професійному, особистісному та
суспільному рівнях.
У сучасному світі той, хто постійно самовдосконалюється та
самостверджується зможе, за потреби, легко адаптуватися до нових умов,
вирішувати нестандартні ситуації, змінювати сферу діяльності, якщо
володітиме універсальними і корисними для будь якого виду діяльності, так
званими, м’якими навичками (soft skills). Перелік їх змінюється, розширюється,
залежно від сфери використання. Наприклад, згідно досліджень компанії
Microsoft, щоб опанувати ТОП-60 найоплачуваніших професій сьогодні
необхідно володіти ораторськими та комунікативними здібностями, офісними
програмами, вміти створювати презентації, здійснювати менеджмент проектів і
мати високий рівень самоорганізації.
Тому саме саморозвиток дозволить самореалізуватися особистості,
оскільки у його процесі відбувається процес розкриття потенціалу людини, її
поведінки на різних часових етапах особистісного онтогенезу.

57

Львівський національний університет імені Івана Франка

1.
2.
3.

Література:
Маслоу А. Мотивация и личность. СПб.: Евразия, 1999. 479 с.
Сковорода Г. Харківські байки. К.: Укр. держ. вид-во, 1946. С. 27-28.
Українська хартія вільної людини. К.: 2012. URL: http://112.org.ua/ukrajinska-khartija-vilnoji-liudyny (дата звернення: 09.05.2021).

ФРАГМЕНТИ ІНТЕРВ’Ю З ВИКЛАДАЧЕМ КАФЕДРИ САКРАЛЬНОГО
МИСТЕЦТВА ЛЬВІВСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МИСТЕЦТВ,
МИСТЕЗТВОЗНАВЦЕМ, ІКОНОПИСЦЕМ, ЧЛЕНОМ «УКРАЇНСЬКОЇ
СПІЛКИ ІКОНОПИСЦІВ» БОГДАНОМ ЗЯТИКОМ НА ТЕМУ:
«СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ІКОНА»
Баліцка Мар’яна
Львівський національний університет імені Івана Франка
Філософський факультет, кафедра теорії та історії культури,
Науковий керівник, доцент каф. теорії та історії культури Васьків А.Ю.
Український сучасний іконопис, зі своєю символічною мовою,
стилістикою, тяглістю традицій та наголошенням на розмові з Богом має
надзвичайне значення у духовній культурі нашої країни.
За словами викладача кафедри сакрального мистецтва Львівської
національної академії мистецтв, мистецтвознавця, іконописця та члена
«Української спілки іконописців» Богдана Зятика, сучасна українська ікона є
частиною Церкви та є пошуком мови, яка буде зрозуміла людині ХХІ століття.
Тобто сучасне сакральне мистецтво шукає певні способи донести богословську
думку до людини. Як це було чи не в кожному столітті. Змінювалася стилістична
мова від часів середньовіччя та до часу нової доби.
Б.М. Які нові особливості з’явилися в українські іконі в часи нашого
сьогодення, у добу постмодернізму?
Б.З. Це творення новітньої іконографії, зображення новомучеників ХХ
століття, духовенства греко-католицької та православної церков. Варто
підкреслити, що не кожен іконописець насмілюється вводити щось нове, бо є
ризик зіштовхнутися на несприйняття суспільством та духовенством.
Сучасний виставковий іконопис, якщо він не суперечить тому, що написано у
Святому Письмі, має повне право знаходитися в церкві, і весь сакральний
простір та інтер’єр можуть бути оформлені в такому ключі. Прикладом є церкви,
які розписував чи проєктував Юрій Новосільський (церква у Білому Борі до
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прикладу). Це, на мою думку, надзвичайно позитивно, бо кожна епоха має
створювати щось нове та має свій притаманний стиль, і зараз теж потрібно
створювати нове, не можна просто займатися копіюванням. Це ж було б не
цікаво. Бог не створив нас однаковими, і ми повинні творити різне та унікальне,
щоб наближало людей до Бога. Власне це і робить наше сакральне мистецтво та
сучасні іконописці, випускники нашої кафедри, викладачі, студенти та й загалом
фахівці зі всієї України, які навчаються та удосконалюють свої знання та
техніку. Якщо розглядати це питання крізь призму світового контексту, то
маємо багато різних гарних шкіл, до прикладу грузинська, румунська, грецька,
болгарська, македонська і т.д., вони всі є цікаві. Яскравим прикладом є ікона, на
якій зображено масову страту християн мусульманами у Сирії. Здавалося б ми
живемо в сучасному світі, проте, на жаль, мають місце і такі жорстокі речі. В цій
іконі простежується ритміка святих та їх катів, які стоять над ними.
Б.М. Ми зачіпаємо зараз вплив соціокультурного та суспільнополітичного на творення ікони, на вашу думку, як викладач кафедри та
неодноразовий керівник дипломних робіт студентів, чи спостерігаються такі
впливи на роботу ваших студентів чи колег, як, і чи можете навести яскраві
приклади?
Б.З. Однозначно, що впливає. Кожна людина живе у соціумі, і будь-які
процеси, які відбуваються – впливають на людину. Так само і студенти нашої
кафедри, вони не є відмежовані десь окремо від того, що відбувається в країні,
місті, світі чи середовищі. Більше того, ми стараємося цього навчати студентів,
а саме історії сакрального мистецтва від самих початків виникнення та перших
століть зародження християнства, закінчуючи ХХІ століттям, розвитком
сучасного іконопису. Ми вивчаємо соціокулькультурні впливи на іконопис.
Яскравими прикладом є поліхромія каплиці Стрітення Господнього
Українського католицького університету, яку розписувала п. Іванка ДимидКрип’якевич, жінка-іконописець (не маємо обмежень за статтю). П. Іванка
зобразила на стінах каплиці, крім традиційних святих, які є в календарі, і яких
ми шануємо, канонізованих Новомучеників Церкви, а також людей, які не є
канонізовані, і не визнані святими, але вони є гарними прикладами для
наслідування духовного життя. Наприклад Микола Леонтович, 337 кобзарів та
лірників, які були знищені радянськими окупантами, Артемій Ведель, о. Андрій
Бандера - батько Степана Бандери, подружжя Гургул, мученики Голодомору і
ще багато таких людей. За задумом авторки було бажання ще зобразити і Василя
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Стуса, Івана Світличного, Аллу Горську, Георгія Гонгадзе – мучеників за
правду…
Б.М. Чому не втілився цей задум до кінця?
Б.З. Тому що, на жаль, замовник ще не був готовий до того, щоб цих
святих бачити в сакральному просторі каплиці. Деколи іконописці
випереджають богословську думку далі, ніж самі богослови. І дуже добре, коли
є співпраця богослова та іконописця, коли богослов вкладає богословську
концепцію (бо іконописці не зобов’язані продумувати повністю всю концепцію,
а вже виконують її і технічно знаходять стилістичну мову). Таким позитивним
прикладом є каплиця Redemptores Mater (Матері Божої Неустанної Помочі) у
Ватикані, де богослов о. Томаш Шпідлік закладав богословську концепцію, а
художник Іван Рупнік викладав її у мозаїці. І цікавим є сюжет, де Св. Тома з
ноутбуком.
Пишучи наукову статтю на тему «Відображення стилістик модернізму
у храмах Львова», доя свого дисертаційного дослідження: «Поліхромії храмів
Львова 1990-2020 рр. Іконографія та художні особливості», намагався
зрозуміти, це явище, як воно впливає на сучасний іконопис, і в чому воно
відображено. І до цієї стилістичної групи, ми відносимо розписи Іванки ДимидКрип’якевич у каплиці Стрітення, про яку я вже згадував, які мають характерні
риси постмодернізму. До слова, я ще не знаходив матеріалів, у яких дослідники
намагаються стилістично простежити сучасне сакральне мистецтво на предмет
впливів модернізму. Та є окремі дослідження про вплив модернізму чи
постмодерну на мистецтво, і вже аналізуючи ці характеристики порівнював з
тими сакральними творами, які є у нас. І чому я до цієї групи відношу творчість
п. Іванки та творчість Святослава Владики, який відштовхується великою мірою
та надихається творчістю Юрія Новосільського. Юрій Новосільський зробив
цілу революцію у сакральному мистецтві ХХ столітті, надихаючись нашим
давнім
українським
іконописом,
який
переосмислив
і
створив
оригінальну неповторну самобутню стилістику. І це ми можемо назвати
модернізмом. І творчість Святослава Владики – це модернізм. А те, що творить
п. Іванка це вже постмодернізм, та його яскравий приклад у сучасному
сакральному мистецтві. Модернізм, за теоретичним осмисленням має сучасні
форми, його можна пояснити, але він є завершений і зрозумілий глядачеві. А
творчість пост модернізму має риси незавершеності, недомовленості. До
прикладу, коли художник не завершує свій твір, і дає можливість глядачеві
домислити, що буде у кінці, примушує до комунікації між собою та твором.
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Стилістика п. Іванки є Non-finito ( є такий розділ в мистецтві), незавершене
мистецтво. (Іконописець мені сама це розповіла, а їй в свою чергу про це сказала
польська мистецтвознавиця Ева Рибалт). Вона малює у ескізному стилі, її
стінописи, поліхромії, ікони виглядають ескізно легкими. Кілька мазків, і є вже
ікона. Кілька плям, і вже прочитується силует. Здавалося б можна
продовжувати, але ні. Авторка вважає, що художник сам ставить крапку і каже
"finito". Творість п. Іванки це високий рівень осмислення мистецтва і
богослов&apos;я, і щоб його сприйняти, треба бути готовим, і мати певне
знання, відкрите серце, щоб до тебе це мистецтво промовляло. Бо не кожна
людина це зрозуміє, ймовірно через брак знань в мистецтві, іконописі та
богослов’ї. Сама авторка з цією проблемою неодноразово стикалася, були
непорозуміння із замовниками. Така біда трапляється із багатьма іконописцями:
не розуміння рівня думки іконописця, який мислить вже значно дальше ніж
деякі сучасні замовники, які ще не готові це сприйняти. Свого часу багато хто
не розумів і не розуміє досі творчості Юрія Новосільського. Зрештою так було
завжди. Були традиціоналісти і були новатори. Не можна сказати що щось є з
того добре, а щось погане. Добрим є і одне і інше, якщо воно виконує місію, яка
покладена на сакральне мистецтво - проповідувати Слово Боже.
ФЕНОМЕН «АВТОРСЬКОГО» В УКРАЇНСЬКОМУ ПОЕТИЧНОМУ
КІНЕМАТОГРАФІ
Бринь Еріка
Львівський національний університет імені І. Я. Франка
Філософський факультет, кафедра теорії та історії культури
Науковий керівник: канд. філос. н., доц. Ліщинська О. І.
Важливим етапом становлення будь-якої національної кінематографії є
поява жанру авторського кіно, який характеризується певними
концептуальними елементами та візуальними особливостями. Авторське кіно –
кінофільми, у яких художньо-естетичні та ідейно-інтелектуальні, філософські
аспекти виразно домінують над комерційними цілями кіновиробництва.
Паралельно до дефініції «авторське кіно» також вживають такі синонімічні
форми: інтелектуальне кіно, альтернативне кіно, режисерське кіно,
експериментальне кіно, авангард [1].
Різниця між авторським та масовим кіно є дуже вагомою для
осмислення в кінематографічному дискурсі. Вона полягає в тому, що в
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авторському художні та ідейні пошуки, а також образні елементи є результатом
унікального бачення автора-режисера та його творчої незалежності. На
противагу авторському, масове кіно має колективну та комерційну прерогативу.
Авторське, чи так зване «режисерське кіно», має обмежене коло
«виробників» та «споживачів» цього культурного продукту, оскільки знімається
порівняно невеликими кіностудіями та розраховується на вузьке коло глядачів.
Одним із найважливіших аспектів жанру є його «соціальна» та «філософська»
орієнтованість, що піднімає та розриває глибокі онтологічні питання людського
світогляду, опираючись на серйозний інтелектуальний зміст [2].
В Україні відображення жанру авторського кіно репрезентує напрямок
українського поетичного кіно, що розвивався в хронологічних межах 1960-70-х
років. Фільми напрямку стали загальновизнаною вершиною розвитку
кінематографічної думки у цілому світі.
Особливості кіностилістики напрямку вплинули на поетизацію та
естетизацію фільмів, а підняття тем історичного та етнічного характерів
перетворили напрямок на імпульс відродження уваги до національних рис
українського народу. Польський кінознавець та автор терміну «українське
поетичне кіно» Януш Газда, найбільш об’ємно означив риси притаманні
стрічкам напрямку: «захоплення давньою народною традицією, захоплення
фольклором, прагнення до того, аби елементи фольклору й народних легенд
піднести до рангу узагальнень, зробити з них форму вираження
загальнолюдських драм, схильність до документалізму деталей, але водночас до
синтезу й пошуків метафоричного змісту, культ прекрасних речей, в яких
криються людські й народні драми, суворість і жорстокість, але водночас і
ліризм, естетична рафінованість і віра в силу образів фільму – в мистецтво
мислячого зображення» [3, с. 186].
Дещо ліберальні настрої періоду «відлиги» створили сприятливе тло
для активних змін в кінематографі. Їх втіленням стала кінопоетика, яка
характеризувалась проявами етнографізму, акцентами на українській
минувшині та етнічному есенціалізмі, що відвертав типовий образ радянської
людини та повертав її до власного коріння.
Поетичний стиль подачі нового кінематографічного напрямку в Україні
формується на основі побутуючих у суспільстві соціальних, культурних та
національних питань і проблем. Оскільки, поетичне кіно схильне до
етнологічної тенденції, то для висловлення своїх ідей використовує «народні»
художні форми, такі як притча, звернення, легенда. Широка стилістична
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образність твору досягається способом використання таких художніх елементів
як гіперболи, метафори, паралелі та алегорії. Що, знову ж таки, що притаманно
етнологічними витокам напрямку, одними з джерел поетичного кінематографу
були казки та народний театр [4]. Українське поетичне кіно характеризується ще
однією яскравою особливістю – використанням музичного супроводу, що часто
замінювала слова в фільмах та перегукувалась із архаїчною народною
пісенністю.
Першопроходець поетичного напрямку О. Довженко виразив власну
естетичну позицію висловленням «Я належу до табору поетичного» та окреслив
проблеми стагнації мистецтва, і, зокрема, кінорежисерського ремесла:
«Причини сірості, безкрилості, нудної буденності нашого мистецтва полягають
головним чином у тому, що автори творів стоять холодні і байдужі в одній
площині з фактами, з предметами своїх творів» [5].
Напрям українського поетичного кіно став «новою хвилею», свіжим
подихом в кінематографії, слідом за своїм французьким відповідником. Хоча
його феноменологічна суть «народилася» умовах політичної замкненості та
ідеологічного контролю, напрям зосередився на зверненні до етнічного
натуралістичного начала та відкритті архаїчних пластів культури, через повне
філософське осмислення фольклорних елементів. Стрічки кожного з режисерів
занурювалися у різні історичні епохи, формували різні типи художніх образів та
підіймали нові психо-філософські питання. Однак, всіх їх об’єднує національна
ідея самобутності та незалежності українського народу.
Література:
1. Велика українська енциклопедія [Електронний ресурс]. Режим
доступу до ресурсу:
https://vue.gov.ua/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0
%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B
D%D0%BA%D0%B0
2. Алієв Е. Авторський кінематограф та його особливості. [Електронний
ресурс]. Режим доступу до
ресурсу: http://journals.hnpu.edu.ua/index.php/philosophy/article/view/998
3. Газда Я. Українська школа поетичного кіно // Поетичне кіно:
заборонена школа. . [Електронний ресурс]. Режим доступу до
ресурсу: https://elib.nlu.org.ua/view.html?&id=2882 . – С. 186
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кінематографа. [Електронний ресурс] Режим доступу до
ресурсу: http://archive-ktm.ukma.edu.ua/show_content.php?id=1337
Брюховецька Л. Прорив до вічного. [Електронний ресурс] Режим
доступу до ресурсу: http://archivektm.ukma.edu.ua/show_content.php?id=814

«СОЮЗ УКРАЇНОК» ЯК РЕПРЕЗЕНТАНТА УКРАЇНСЬКОГО
ЖІНОЧОГО РУХУ В МІЖВОЄННОМУ ЛЬВОВІ ХХ СТ.
Ватуляк Оксана-Марія
Львівський національний університет імені І. Я. Франка
Філософський факультет, кафедра теорії та історії культури
Науковий керівник: канд. філос. н., доц. Ліщинська О. І.
Український жіночий рух активно діяв і в довоєнні часи. Це були низка
жіночих організацій, які дали потужну основу для післявоєнних жіночих
товариств: «Українська захоронка», «Марійське товариство пань», гурток
«Рідної школи» ім. Ганни Барвінок, товариство «Будучність», Товариство жінок
з вищою освітою та багато інших. Після Першої світової війни розвиток
жіночого руху лише посилювався, крім бажання подолати соціальну нерівність,
до ряду головних ідей додалися незалежність і рівність прав в культурній,
освітній, економічній і політичній сферах. Продовжували діяти деякі згадані
раніше організації, з’являлися нові. Наприклад, ще з 1904 року у Львові діяло
«Товариство Марійських Дружин», яке продовжувало свою діяльність і в
міжвоєнний період, але 1920-х роках з’явилось «Марійське Товариство
Молоді». Загалом «Марійська Дружина» - це була релігійна організація, яка
головними своїми цілями вважала поширення християнства і його цінностей,
поваги до святої Євхаристій, доброчинна діяльність, організація реколекцій.
Також Ольга Бачинська – голова товариства – порушувала питання виховання і
освіти, яке здійснюється через сім’ю і віру в Господа. Продовжувало у
міжвоєнний період свою діяльність і товариство «Українська захоронка», яке
опікувалося
українськими
малозабезпеченими
дітьми
і
сиротами, організовували дитячі садочки, де вони отримували захист,
належний догляд, також там займалися освітою українських діток і їхнім
національно-патріотичним вихованням. Цим товариством опікувався сам
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митрополит Андрей Шептицький, а головою довгий час була громадська діячка
Софія Ракова [3].
«Союз українок» – напевно найактивніше жіноче товариство
міжвоєнного періоду на українських землях, а також найчисельніше – за
кількістю учасниць сміливо могло конкурувати і з європейськими жіночими
організаціями. Ця організація об’єднала різні жіночі товариства Галичини, і
однією з найвідоміших була «Жіноча громада». «Союз Українок» з’явився ще
в 1917 році, коли менші жіночі товариства з’єдналися в спільну організацію, а в
1921 році на офіційному з’їзді було затверджено назву «Союз Українок» і їхній
статут з постійним розташуванням у Львові.
«Союз українок» мав на меті згуртувати жінок різного віку,
віросповідання, верств населення і суспільно-політичних поглядів. В товаристві
панувала толерантність до різних поглядів і релігій, бо всі розуміли, що
збираються для головної мети – розвитку і незалежності українського народу.
Діяльність Союзу включала найрізноманітніші сфери: культурнопросвітницька діяльність, поширення і пропаганда жіночого руху серед
найширших верств суспільства, залучення жінок до промислово-виробничих
об’єднань, насамперед кооперативів, відкриття різних курсів і шкіл, охорона
жіночого здоров’я і просвітництво в цій сфері та багато-багато інших аспектів.
Все це було згруповано по чотирьох секціях, у яких велася робота, а конкретно
виниклі питання вирішували окремі комісії. «Союз українок» сформував чітку
структуру організації, в якій найвище був центральний львівський осередок,
далі йшли філії у містах і містечках, а нижче були вже місцеві сільські гуртки.
На початок діяльності товариства у 1921 році діяло 14 філій і гуртків, а в 1939
році їх кількість зросла до 82 і 1022 відповідно, що свідчить про надзвичайне
поширення діяльності «Союзу українок» і їхню популярність в народі [2].
Поступово «Союз українок» почав виступати за те, щоб жінки були залучені до
суспільно-політичного життя, а не лише до доброчинної та релігійної діяльності.
Бо в післявоєнний час політична діяльність жінок була швидше дивиною і
винятком, ніж нормою, але поступово ставлення до цього змінювалося. «Союз
українок» у своїй програмі задекларував себе як позапартійну організацію, в
якій не було важливо до якої партії ти входиш, а також вони виступали проти
жіночих секцій при політичних партіях. На той час серед всіх
західноукраїнських партій, позитивно до входження в їхні лави жінок ставилися
Українське національно-демократичне об’єднання і Українська соціалістичнорадикальна партія. Відтак до УНДО напередодні виборів увійшло дев’ять жінок,
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включаючи відомих діячок Мілену Рудницьку і Олену Федак-Шепарович, а
серед членок УСРП виділялася Іванна Блажкевич. Вибори 1928 і 1930 років були
найпродуктивнішими для українського жіночого руху, бо Мілена Рудницька І
Олена Кисілевська стали презентувати його у сеймі та сенаті, а також вони
ввійшли до Української парламентської організації, що лише поліпшувало
становище українського жіночого руху, і «Союзу українок» зокрема [2].
«Союз українок» протягом міжвоєнного періоду налічував майже 60
тисяч учасниць, до нього входили письменниці і поетеси, освітяни, мисткині,
лідерки кооперативного руху, лікарки, підприємиці та інші. В різні часи
головами «Союзу українок» були Євгенія Макарушка, Катря Гриневичева,
Марія Білецька, Олена Федак-Шепарович, Марія Бачинська-Донцова, Іванна
Витковицька. Та напевно найвідомішою очільницею цього великого об’єднання
була Мілена Рудницька. Вона стала яскравою представницею українського
варіанту феміністичного руху. Вона вважала, що культуру впродовж багатьох
віків формували саме чоловіки, тому вона була неповною, а з розвитком
феміністичного руху, людський культурний досвід стане повноцінним, бо буде
доповнений поглядами і цінностями жіноцтва. Також вона визначає, що поява
жіночого руху була зумовлена і економічними причинами, коли технічний
прогрес жінок, які починали працювати ставало все більше. Рудницька вважала,
що жіночі організації можуть створюватися лише тоді, коли вони потрібні суто
для задоволення жіночих інтересів, а жіночі товариства у суспільнополітичному житті є немислимими, бо в таких сферах навпаки потрібна
консолідація жінок і чоловіків. Мілена Рудницька сформувала власне бачення
феміністичного руху, через який червоною ниткою має проходити ідея
загальнонаціонального об’єднання, яке було б вище будь-яких релігійних
поглядів. Також однією з найважливіших проблем її діяльності була залучення
жінок до участі в політичному житті. Вона розуміла, що жінка на рівні з
чоловіком має брати участь у розбудові власної держави. Сама вона була
впливовою політичною діячкою: стала частиною Українського національнодемократичного об’єднання, від нього ж у 1928 році стала депутаткою
польського Сейму. У Лізі Націй виступала з доповідями про політику
пацифікації Польщі щодо нацменшин, про голодомор в Радянській Україні.
Завдяки листуванням тримала зв’язок з європейськими політичними і
громадськими діячами і це сприяло включенню українського жіночого руху в
європейський контекст [1].
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Отже, міжвоєнне двадцятиліття стало часом активізації жіночих рухів,
зокрема українського. Жінки почали об&apos;єднуватись у товариства і разом
відстоювати свої громадські, освітні, політичні права. «Союз українок» став
одним з найчисельніших жіночих організацій і гуртував жінок не тільки Львова,
але й всієї Галичини. А Мілена Рудницька була визначною лідеркою «Союзу
українок», якій вдалося потрапити до Сейму і представляти там українських
жінок і їх інтереси.
Література:
1. Барбара Л. Ідеологічні основи політичної діяльності Мілени
Рудницької. Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серія 6:
Історичні науки. 2013. №10. С. 209-210.
2. Дядюк М. Змагання за представницьку рівність: політична діяльність
жінок у міжвоєнній Галичині. Уривок з книги «Українські жінки в
горнилі модернізації» / За заг. Редакцією О. Кісь. Х.: КСД. 2017.
Режим доступу: https://genderindetail.org.ua/library/politika/z-knigiukrainski-zhinki-v-gornili-modernizatsii-134171.html
3. Кочкодан В. Газета «Діло» про діяльність українських жіночих
товариств Східної Галичини у міжвоєнний період. Режим доступу:
file:///C:/Users/Aser/Downloads/Nikp_2015_27_43%20(2).pdf
МЕДІАМИСТЕЦТВО – СУЧАСНИЙ ФЕНОМЕН У
ВІЗУАЛЬНІЙКУЛЬТУРІ УКРАЇНИ
Витівська Марія
Львівський національний університет імені І. Я. Франка
Філософський факультет, кафедра теорії та історії культури
Науковий керівник: канд. філос. н., доц. Ліщинська О. І.
Медіа-арт – новітній феномен в українській візуальній культурі, що
використовує для свого створення та репрезентації новітні технології.
Сформувавшись наприкінці ХХ ст., сьогодні медіамистецтво зайняло міцну
позицію в арт-просторі України, відіграючи дуже важливу роль для розвитку
сучасного візуального мистецтва. Будучи порівняно новим явищем в культурномистецькому просторі, яке, до того ж, перебуває в постійному розвитку, медіаарт ще недостатньо вивчений, тому його теоретичне осмислення є надзвичайно
важливим.
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Поширення новітніх візуальних технік на теренах України відбувається
наприкінці ХХ ст., коли відбувається розпад Радянського Союзу, а наша
держава здобуває свою незалежність. Тоді мистецтво звільнюється від
ідеологічного тиску, а митці починають активно експериментувати. У цей час
візуальність стає художньою домінантою української культури. При цьому,
візуальна культура активно використовує засоби нових медіа, новітні, цифрові
технології, які, зрештою, відіграли важливу роль для утвердження саме цього
типу культури.
У 1990-тих роках виникає український медіа-арт, ставши частиною
візуального мистецтва. Попри те, що в Україні становлення медіамистецтва
відбувається пізніше, ніж в Європі та Америці, де медіа-арт виникає в 1960-х
роках, сьогодні воно зайняло дуже важливе місце в українській візуальній
культурі.
Дослідниця медіа-арту Я. Пруденко виділяє п’ять основних центрів
становлення та розвитку українського медіа-арту [2] – Київ (О. Гнилицький, Г.
Сенченко), Львів («Фонд Мазоха», П. Старух), Одеса (О. Ройтбурд, Г. Катчук),
Харків («ТОТЕМ») та Херсон («Група Швидкого Реагування»), – що характерні
своїми мистецькими особливостями. Варто зазначити, що українське
медіамистецтво не є гомогенним явищем, а історія його розвитку характерна
регіональністю, а також несистематичністю. У цей ж час, на прикладах
знаменних витворів українського медіа-арту, а також фестивалів й проєктів,
присвячених йому («KIMAF», «NonStopMedia», «МедіаДепо» тощо), було
виявлено, що українське медіамистецтво активно розвивається, має доволі
поважну історією інституалізації (пов’язану, зокрема, із діяльністю ЦСМ
Сороса), яка потребує подальшого вдосконалення, а також воно неодноразово
було гідно представленим на світовому рівні.
Українське медіамистецтво виражає в собі риси візуальної культури
доби постмодерну (плюралізм, адогматичність, мультимедійність та ін.), а
також – загальносвітові риси медіа-арту (інтерактивність, експериментальність,
віртуальність та ін.). Окрім цього, воно має потужну національно-культурну
основу та глибокі історично-мистецькі корені (що виражається в такій його рисі
як живописоцентризм). Український медіа-арт часто характеризується також
провокативністю, епатажністю, пробудженням гострої реакції у глядача [1, c. 79].
Отже, медіа-арт є актуальним різновидом візуального мистецтва
України, що представлений у різноманітних жанрах, формах (відео-арт, нет-арт,
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інтерактивна інсталяція та ін.), виявляючи себе в різноманітних проєктах
(«Origin/Початок», «Синонім до слова “чекати”», «Grammar. Fix» тощо) та
митцях, які їх творять (О. Чепелик, А. Лінік, С. Петлюк, Т. Грідяєва, О.
Хорошко, І. Світличний, С. Рябченко та ін.). Сучасні медіамитці – новатори,
що змушують нас «дивитися зовсім інакше на речі, що видавалися простою
декорацією або були надто буденними» [3, c. 11]. Сьогодні медіа-арт, що
характеризується своїми особливими рисами, займає надзвичайно важливе
місце в соціокультурному просторі України, піднімаючи різнотипні актуальні
питання сучасності, впливаючи на розвиток української культури та
розширюючи межі світогляду українського суспільства.
Література:
1. Ліщинська О. Медіа-арт в українському візуальному мистецтві:
філософсько естетичні ідеї та вияви. 13 с. Режим доступу:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2013_78_80
2. Пруденко Я. Історія медіа-арту в Україні. Досвід архівування.
Відкритий архів українського медіа-арту. Режим доступу:
http://www.mediaartarchive.org.ua/publication/dosvid-arkhivuvannya/
3. Сидоренко В. Візуальне мистецтво від авангардних зрушень до
новітніх спрямувань: розвиток візуального мистецтва України ХХ-ХХІ
століть. К.: ВХ [студіо], 2008. 188 с.
ВПЛИВ СКАНДИНАВСЬКОЇ МІФОЛОГІЇ НА ТВОРЧІСТЬ ДЖ. Р. Р.
ТОЛКІНА
Данилів Владислава
Львівський національний університет імені І. Я. Франка
Філософський факультет, кафедра культурології
Науковий керівник: Ліщинська О.І.
Джон Толкін спробував створити власну міфологію, що пояснювала б
походження англійської історії та культури. Оскільки Толкін був лінгвістом, то
і його створений світ базувався на мові, а отже міфах і культурі. Для цього були
взяті здебільшого скандинавська та кельтська міфології.
Більшість імен, що їх автор використовує у своїх творах: Дурін, Двалін,
Даїн, Біфур, Філі, Кілі й Гендальф - запозичені зі “Старшої Едди”, розділу
“Пророцтво Вельви”[1]. Відомий чарівник Гендальф в творчості Толкіна мав
ознаки Одіна,бо вони обоє були носіями мудрості. До того ж багато створінь, які
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зустрічаються на сторінках творів професора взяті зі скандинавських міфів.
Прототипами гномів Толкіна стали скандинавські карлики[1]. Літературні
гноми теж майстри ковальства, як і міфічні, але в скандинавських текстах вони
не були воїнами і їх зовсім не важко було обдурити [2], а скоріше, як і гноми в
Середзем’ї, жили переважно під землею і виготовляли вироби з коштовного
металу й зброю.
В “Едді” також описані альви - духи, що за віруваннями скандинавів
опікувалися природою та були схожими на людей й мали певні риси асів. В
міфах, як і в Толкіна ельфи бачили світ з перших днів його створення, до того ж
їхні дії призводили до Рагнарьоку (в Середзем’ї до Дагор Дагорраху - Битві
битв).Вони описані як прекрасні створіння, як у міфах скандинавів
(“прекрасніше сонця”), так і у творчості Толкіна. Щоправда, мали вони і
відмінності: міфічні альви отримували свої магічні предмети з допомогою
цвергів, коли ельфи Середзем’я могли і самі користуватися магією. Якщо в
скандинавів альви мешкали в небесному Альфхеймі [1], то в творах професора
Толкіна вони отримали землі Заокрайнього Заходу. Саме місце пробудження
ельфів в творах автора позначало рай, натомість, Альфгейм у віруваннях
скандинавів був місцем життя цих істот: за рай вони мали небесну Вальхаллу.
Властивість перетворюватися в камінь у скандинавській міфології мали
не тільки тролі але й дверги. Епізод, що показаний у “Гобіті...” , де Гендальф
обдурює трійко тролів сильно перегукується з “Промовами Альвіса”[1], де Тор,
задаючи все нові і нові питання намагається протриматися в його будинку до
сходу сонця і йому це вдається, бо з першими променями всезнаючий дверг
закам’янів: "В жодному серці/не бачив я стільки/древньоï мудрості!/Чимало
питань/я ставив тобі,/та денне сонце/дверга заскочило/сяйвом у залі"[1].
Гобіти, що були улюбленцями професора теж запозичені зі
скандинавського фольклору. Їхніми прототипами стали домашні духи ніссе.
Вони, як і літературні гобіти, любили чистоту тютюн і свою домівку.
Висновок: скандинавська міфологія мала значний вплив на творчість
письменника. Багато персонажів, звичаїв і вірувань було запозичено саме звідси.
Але, при цьому професор не втрачав самобутності й оригінальності своїх творів,
що надовго залишається в світовій пам&apos;яті, як приклад високого письма і
геніальності Толкіна.
Література:
1. Старша Едда. Пісні про богів/ пер. В. Кривоніс [Електронний ресурс] Режим доступу: http://edda.in.ua/teksti/starsha-edda
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Энциклопедия. Скандинавская мифология// пер. К.Королева. Москва:
2007. – 590 с.Режим доступу: http://docplayer.ru/35569466-Kirillkorolev-skandinavskaya-mifologiya-enciklopediya.html
Дж.Р.Р.Толкін. Гобіт, або Туди і звідти// Джон Толкін, пер. Олена
О’Лір. Львів,2015 - 384 с.

СПЕЦИФІКА МЕТОДІВ ЗБЕРЕЖЕННЯ МАТЕРІАЛЬНОЇ СПАДЩИНИ
ЮНЕСКО
Ковальська Олена
Львівський національний університет імені Івана Франка
Філософський факультет , кафедра теорії та історії культури
Науковий Керівник : кандидат філософських наук, доцент Ліщинська О.І
Збереження матеріальної спадщини певного міста (місця), держави чи
регіону – це збереження його культури, історії, ідентичності та мистецької
унікальності.
Про важливість збереження матеріальних об’єктів культури,
зазначалося ще у документах стародавніх царств близького сходу, у добу
античності також існувало усвідомлення цінності архітектурних об’єктів. Це
усвідомлення розвивалося і в подальші епохи, проте методики збереження
архітектурних об’єктів з’явилися лише у XIX столітті, і початком епохи
наукової реставрації та наукової методології збереження пам’яток архітектури
можна вважати початок ХХ століття [3, с. 272-274; 10, с. 26-28, 34-39].
Принципи збереження матеріальної спадщини було викладено у ряді
документів, серед них варто виділити наступні: Міжнародну хартію збереження
та реставрації пам’яток (Венеційську хартію) 1964 року, Конвенцію ЮНЕСКО
«Про охорону всесвітньої культурної та природньої спадщини» 1972
року, Керівні принципи щодо освіти та навчання збереженню ансамблів та
пам’яток видані ІКОМОС 1993 року, Хартію ІКОМОС про просторову
спадщину 2000 року [10,с. 218-246].
Головними методами збереження матеріальної культурної спадщини
ЮНЕСКО є консервація та реставрація.
Консервація передбачає збереження стану об’єкту та запобігання його
подальшого руйнування. Консервація керується принципом «мінімізації
втручання», тобто передбачає мінімальне фізичне втручання в структуру
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пам’ятки, відсутність доповнень та використання сучасних матеріалів (якщо
вони не є необхідними для збереження пам’ятки) [4, с. 678; 9, с. 790-793].
Реставрація, має на меті відновлення споруди, розкриття естетичної та
історичної цінності пам’ятки, гарантується на принципі максимального
збереження та використання автентичних матеріалів та технік, проте для
відновлення також застосовуються сучасні матеріали та техніки. Процес
реставрації в цілому передбачає використання таких основних прийомів, як
зміцнення, розкриття, заміна, відтворення, доповнення, додання [2, с. 286-288].
Окрім консервації та реставрації до методів збереження пам’яток
культурної спадщини ЮНЕСКО також належать реновація, копіювання та
заміна елементів, технічне підтримання стану будівлі, ремонт та стабілізація,
реабілітація та модернізація, реконструкція, відбудова (повна реставрація) та
релокація.
Реновація має на меті оновлення структури та вигляду історичних
будівель, часто перебуває на межі реставрації та консервації [7, с. 273].
Заміна елементів виконується лише у випадках строгої необхідності,
оскільки заміна великої кількості елементів споруди призводить до втрати нею
автентичності [7, с. 275-278].
Технічне обслуговування – не має чітко визначених хронологічних
рамок виконання, як реставрація та реновація, і передбачає постійне
обслуговування пам’ятки. Включає засоби очищення елементів споруди,
незначні ремонтні роботи [11, с. 21-23].
Ремонт та стабілізація є методами подібними до реставрації, проте є
більш локальними. Метод стабілізації охоплює обширний спектр дій, до яких
належить захист покривних шарів від негативного зовнішнього впливу,
збереження пігментів, матеріалів. Метою стабілізації є максимальне збереження
автентичних матеріалів під час проведення ремонтних робіт [11 ,с. 23].
Реабілітація та модернізація включають широкий спектр заходів, що в
основному націлений на пристосування пам’яток до сучасних умов
використання [5, с. 61-62].
Реконструкція зруйнованих частин спадщини має на меті достовірне
відтворення втраченої частини з використанням автентичних матеріалів та
технік [5, с. 74; 8, с. 22].
Відбудова відбувається при повній руйнації споруди, за дотримання
вимог автентичності та традиційності методології [5, с. 75].
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Релокація пам’ятки, тобто її переміщення, також належить до заходів
крайньої необхідності, може бути дозволеною лише за умови руйнації
автентичного середовища пам’ятки, та якщо її залишення в автентичному
середовищі призведе до неминучого зруйнування пам’ятки [5, с.78].
Серед сучасних методів, що використовується для збереження пам’яток
культурної спадщини ЮНЕСКО, можна визначити такі: метод лазерного
сканування, 3D моделювання, 3D друку, 3D мапування.
Лазерне сканування використовується для обстеження будівлі,
вимірювання, її площі та об’єму, а також для відтворення деталей споруд у
найкращій точності [1, с.113].
3D моделі високої чіткості, є виявом цифрової консервації будівлі,
оскільки фіксують її точний стан в певних часових точках, що може бути
використано як і для збереження образу будівель, так і для дослідження
динаміки їхніх змін впродовж значних часових періодів [1, с.114; 6, с. 48].
3D друк застосовується для відновлення частин або компонентів, які
містять багато деталей [6, с. 64-68].
3D мапування використовується для відтворення високоточного
вигляду великих форм Всесвітньої культурної спадщини, таких як ансамблі та
історичні центри [6, с. 82-84].
Отже, усвідомлення цінності матеріальної спадщини зародилося ще у
давні часи, проте засади її збереження науково оформились у ХХ столітті.
Принципи збереження матеріальної культурної спадщини були викладені у ряді
міжнародних документів, чільне місце серед яких займають ті, що були видані
ЮНЕСКО та ІКОМОС. До головних методів збереження матеріальної
спадщини належать : консервація, реставрація, реновація, заміна елементів,
технічне обслуговування, ремонт, стабілізація, реабілітація, модернізація,
реконструкція, відбудова, релокація. Серед сучасних методів варто виділити
метод лазерного сканування, 3D моделювання, 3D друку, 3D мапування.
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ТРАДИЦІЙНА ОБРЯДОВІСТЬ СВЯТВЕЧОРА У СВІТОГЛЯДІ
СУЧАСНИХ УКРАЇНЦІВ
Кольцова Вікторія
Львівський національний університет імені І. Франка
Філософський факультет, кафедра теорії та історії культури
Науковий керівник: д. філософ. н., проф. Кашуба М.В.
У наш час все більш виразною стає необхідність чіткішого розуміння
здобутків культурних та релігійних цінностей, що водночас і співіснують між
собою, і асимілюються. Зимова, а саме різдвяна обрядовість є однією із
найцікавіших у календарі українських свят. Вона поєднує у собі і прагнення
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забезпечити добробут на майбутній рік, і піклування про родину та
господарство, водночас насолоджує естетичними елементами як справжнє
театральне дійство.
У сучасному дискурсі таке багате на обрядові та театральні дійства
свято як Святвечір не втратило своєї чарівності. Основною функцією Святого
вечора було згадування, поминання та вшановування предків. В язичницькі часи
померлим предкам приділяли більше уваги, тому що вважалося, що вони мають
глибший зв’язок із живими родичами, впливають на долю та побут, можуть
перевтілитися у звірів, здатні «прилітати» на свята тощо. При панівній у
нинішньому суспільстві християнській релігійній свідомості вважається, що під
час Святвечора найбільше поціновується духовне спілкування між живими та
померлими родичами, а повага і пам’ять про них висловлюється у формі
молитви [1].
Певним чином нині змінилося значення та роль символів і обрядодійств
у родині. Якщо у дохристиянські часи обряди мали магічне забарвлення, таїли
певну надприродну силу, то з приходом християнства і у наші часи у свідомості
українців обряд вважається засобом спілкування з Богом, наближенням до
божественного світу. Наприклад, «дідух» колись мав величезне символічне
значення – він приховував у собі присутність померлих родичів, його частували
кутею, з часом він перейшов у значення «духа діда», тобто душ предків. Цей
сніп символізував достаток хліба і паші аж до нового врожаю. Але в наші часи
цей сніп поступово набув чисто декоративного й мистецького вигляду та
значення. Тепер він може бути і у вигляді дерева, і людини, і обвішаний
прикрасами, але, як і в давнину, широко розповсюджений у народних
масах. Також здавна на Святу вечерю готували близько 12 страв, обов’язково
пісних. Це асоціювалося із кількістю місяців у році, або з погляду християнських
вірувань – з кількістю апостолів. Але з початку ХХ століття і до сьогодення таку
кількість дотримують не всі і не скрізь в Україні. Хоча традиційними
залишаються кутя та узвар, а також господині переважно готують вареники з
картоплею й капустою, пампухи, страви з грибами та рибою [1].
Загалом нині Святвечір стає приводом для того, щоб вся родина, іноді
навіть не віруюча, могла зібратися разом та провести спільно час, але він вже не
має такої містичної чи навіть релігійної складової. Проте, як у давні часи, так і
зараз таке відзначення родинних чи традиційних свят має великий вплив на
підростаюче покоління. У такі миті сім’я виконує функцію формувальника
національної свідомості дітей та передачі культурних цінностей. За допомогою
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звичаїв батьки забезпечували і донині забезпечують продовження передачі
сімейних традицій із покоління в покоління, а це також таїть у собі певну
виховну функцію. [1]
Не забутим є такий важливий обряд Святвечора як колядування. Від
найдавніших часів колядувати починали ще від жнив: коли господарі нажинали
перший гречаний сніп, то сідали на нього та співали колядки. Саме з того часу
народні колядки містять у собі хліборобські мотиви. Загалом це є позацерковний
обряд, але з часом він християнізувався. До жниварської тематики додалися
релігійні мотиви, а пізніше до них додалися мотиви мисливські, військові та
любовні. У найперших колядках побутували казкові та фантастичні елементи, а
в церквах вже переважали біблійно-релігійні колядки, в яких оспівувалося
народження Божого сина. Саме такі пісні дійшли та виконуються у наші дні.
Молодь і нині колядує в селах, але все ж таки сприймаючи це як веселощі та
розваги, а також легкий спосіб трохи підзаробити та весело провести час. Але
не можна забувати, що ці звичаї допомагають нам, сучасним, і тепер усвідомити
свою історичну самобутність, психологію давніх людей, розкривають
послідовний розвиток старовинної української культури, її початкові види, в
яких закладені «результати правильної шкали цінностей», що є запорукою
здоров’я нації [2].
Свого часу обробкою колядок та щедрівок займались такі відомі
композитори як Микола Лисенко, Станіслав Людкевич та інші. Не можна не
згадати відомий на весь світ «Щедрик», який у наш час став невід’ємним
атрибутом Різдва. Український композитор Микола Леонтович віднайшов текст
створеної ще за часів Київської Русі щедрівки, написав до неї музику, і у 1916
році цей твір прозвучав в Києві, принісши автору грандіозний успіх. У 1921 році
Щедрик прозвучав у «Карнегі-Холл» у Нью-Йорку. Цей твір дуже сподобався
американцям, і Пітер Вільговський, американський композитор українського
походження, створив англійську версію «Carol of the bells». Ця українська
народна пісня стала саундреком до багатьох голлівудських фільмів, у тому числі
«Міцний горішок», «Сам удома», «Гаррі Поттер» [2].
У контексті Святвечора варто згадати і вертеп, який є відображенням
уславлення Бога через театральні дійства та комічним зображенням побутових
перипетій. Це поняття з’явилося та активно існувало у XVI-XIX столітті, коли
наша держава ще не існувала як окрема поміж багатьох інших країн та була
розділена, але тим не менше, вертеп відіграв велику роль у формуванні
українського театру та літератури. Тепер це явище є також актуальним, воно
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відроджується на теренах Центральної та Західної України у вигляді вертепних
композицій у костелах та на площах міст, у вертепних театрах на дитячих
святах, «живих» вертепах тощо. Проводиться велика кількість майстер-класів та
гуртків з виготовлення фігурок персонажів вертепу з паперу та дерева.
Серцевиною вуличного вертепу в Україні також є фестивалі, метою проведення
яких є духовне та культурне збагачення населення. Сучасний вертеп
також характеризується політичною спрямованістю чи ідеологічною
заангажованістю, тут «виступають» нові персонажі, часто вони доповнюють
традиційні, але іноді їх замінюють цілком, відображаючи актуальний
політичний момент. Такий вертеп нині популярний та виграє за рахунок
розквіту патріотизму й українізації, пошуку чогось нового у давній скарбниці
звичаїв та традицій. [3].
Варто пригадати, що українська різдвяна обрядовість знаходить свої
відголоски і в сучасній кіноіндустрії. Наприклад, документальний фільм
«Святвечір», створений Національною телекомпанією України спільно з
Українським центром народної культури «Музей Івана Гончара» у 2002 році.
Участь у цьому кінопродукті взяли Ніна Матвієнко, Петро Гончар, Олена
Чебанюк та інші. У процесі зйомки детально оповідали про колядування,
святкові страви Святвечора, дідуха тощо [2].
Слушно також зауважити, що усе давнє адаптується до теперішнього і
майбутнього, але культура, яка постійно розвивається, зазнає змін та
підлаштовується під сучасні реалії, ніколи не згасне, якщо шанувати її та мудро
користуватися. Єдність цих компонентів буде сприяти розвитку майбутніх
поколінь.
Отже, традиційні українські обряди Святвечора у сучасному світі є
дещо трансформованими, укутані світськістю, позначені втраченою
містичністю, але не забуті і збережені. Ще у наші дні на Святий вечір ходять
колядники, прославляючи Христа та бажаючи господарям доброго року.
Різдвяний вертеп також не втратив своєї популярності, а й навпаки набув нових форм. Проводяться різноманітні фестивалі та створюються гуртки,
а наші щедрівки знає весь світ. І ми нині з усією відповідальністю повинні
ставитися до формування високого національного ідеалу, гуманістичного за
своїм спрямуванням і змістом, розмаїтого і багатого формами і способами
вираження.
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АРХІТЕКТУРНИЙ МОДЕРНІЗМ У ФОРМУВАННІ
КУЛЬТУРНОГО ЛАНДШАФТУ ЛЬВОВА В РАДЯНСЬКИЙ ПЕРІОД
Коряга Павло
Львівський національний університет ім. І. Франка
Філософський факультет, кафедра теорії та історії культури
Науковий керівник: к. філос. н., доц. Дарморіз О. В.
Привернення уваги до теми радянського архітектурного модернізму в
Україні на сьогоднішній день є дуже важливим. Через неправильне розуміння у
суспільстві процесу декомунізації та нерозуміння цінності для української
культури об’єктів архітектурного модернізму радянської доби – відбуваються
незворотні процеси знищення цих пам’яток. На сьогоднішній день важливим є
дослідження, актуалізація значимості цих творів мистецтва та їх включення в
контекст української культурної спадщини. Більшість пам’яток радянського
періоду були створені українськими архітекторами та часто містили українські
традиційні мистецькі мотиви. Також, в контексті розвитку в Україні
архітектурного модернізму радянського періоду є важливість розуміння того,
що світова культура і на той час сучасні модерністські і вже згодом –
постмодерністські течії, попри залізну завісу і відмежування офіційного
радянського мистецького дискурсу від тенденцій буржуазного мистецтва, все ж
мали вплив на мистецтво СРСР. Більшість українських митців різними
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шляхами намагалися отримати інформацію про розвиток мистецтва за кордоном
і застосовувати ці знання у власних мистецьких проєктах, особливо, коли це
стосується архітектурного модернізму, який є невід’ємною частиною
культурного ландшафту наших міст [3].
Якщо говорити про поняття «культурний ландшафт», автором якого
вважається німецький географ Отто Шлютер, то можна стверджувати, що
культурний ландшафт – це матеріальна єдність природних і культурних
об&apos;єктів, доступних сприйняттю людини, яка має ключову роль у його
генезі. Важливим внеском у розвиток концепції поняття культурного
ландшафту також вніс американський географ Карл Зауер, який в книзі
«Морфологія ландшафту» визначив його як просторове відображення
еволюційно накопичених культур в певній місцевості, своєрідну проекцію
культури на природний ландшафт. У центрі уваги, згідно з концепцією Зауера,
повинні перебувати «нашарування» способів життя, які людина залишає в
ландшафті. При цьому культура трактується як цілісність людського досвіду,
основна сила, що формує рукотворний образ земної поверхні [1].
Архітектурний модернізм радянської доби – термін для позначення
одного з трьох радянських архітектурних стилів будівництва (стоїть поряд з
конструктивізмом та сталінським неокласицизмом) та охоплює архітектуру
періоду з 1955 до 1991 рр. Важливу роль у формуванні терміну відіграли
світлини французького фотографа Фредеріка Шубіна, які були зроблені на
початку 2000-х в країнах колишнього СРСР. Сам термін був запропонований у
2010 році російським архітектором Феліксом Новіковим, який видав книгу під
назвою «Радянський модернізм: 1955-1985». Основною початковою точкою
відліку радянського модернізму є постанова ЦК КПУ СРСР «Про усунення
надмірностей в проектуванні та архітектурі», яка була видана у 1955 році за
правління Микити Хрущова. Постанова заборонила так званий сталінський
неокласицизм та дала поштовх до створення будівель в стилі радянського
модернізму. І хоч конкретної характеристики основних ознак стилю наразі
немає, проте можна виділити певні особливості: використання облицювальних
матеріалів (мармур, пісковик, кераміка тощо); декоративність – наприклад,
наявність мозаїчних панно, барельєфів та інших модерністських
елементів оздоблення монументального мистецтва; а також - масове скління
поверхонь будівель, яке частково нагадує конструктивізм [5].
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Першими прикладом архітектури радянського модернізму стала будівля
Московського палацу піонерів, зведена в 1958 році за проєктом архітекторів
Віктора Єгерєва, Володимира Кубасова, Фелікса Новікова. Серед інших
будівель, які стали взірцями даного стилю, зокрема у Москві, стали:
Кремлівський палац конгресів, Останкінська телевежа та мікрорайон «Північне
Чертаново» [4]. Серед перших будівель радянського модернізму в Україні,
зокрема в Києві, є будівля Київського річкового вокзалу, побудована у 1961 році
за проєктом архітекторів Вадима Гопкало, Вадима Ладного, Григорія Слуцького
та будівля Київського центрального автовокзалу, побудована у 1961 році за
проєктом архітекторів Авраама Мілецького та Едуарда Більського [2].
У
Львові
однією
з
перших
пам’яток радянського
модернізму стала будівля готелю «Львів», зведена у 1965 році за
проєктом Анатолія Консулова, Павла Конта та Людмили Нівіної, котрі значно
переробили типовий проект на 400 місць розширивши його прибудовою до
вмістимості 685 місць. Серед інших: будівля колишнього кінотеатру «Мир»
(тепер – нічний клуб «Малевич»), яка була зведена у 1965 році за проєктом
архітектора Станіслава Соколова, будівля Управління статистики, Державного
комітету земельних ресурсів та Машинолічильної станції (тепер – Управління
земельних ресурсів), яка була зведена в 1967 році за проєктом архітектора
Мирона Вендзиловича та будівля Львівського державного цирку 1969 року,
авторства архітекторів Адольфа Бахматова і Михайла Каневського. Вже у 70-ті
роки у Львові активно розширюють Національний університет «Львівська
політехніка» та будують комплекс нового академічного містечка, яке включає
корпуси №1, 2, 3, 4 і 5 та корпуси студентської їдальні, наукової
бібліотеки. Також у 70-ті роки, крім активної житлової розбудови міста та
зведення панельних будинків за типовими проєктами, будується низка
громадських будівель: готель «Турист» (1970 р.), поліграфічний комбінат
«Вільна Україна» (1974 р.), готель «Росія» (тепер «Власта», 1976 р.) та кінотеатр
«Орлятко» (тепер – кіноцентр «Горіховий», 1978 р.). У 80-ті роки з активною
розбудовою житлового масиву «Південний» на розі вулиць Наукова, Княгині
Ольги та Володимира Великого виникає комплекс будівель, початково
задуманий як громадський центр південного житлового району за проєктом
архітекторів Зіновія Підлісного, Василя Каменщика, Юлії Верблян та Віталія
Петелька. Комплекс включав у себе будівлі універмагу «Львів», автостанції,
палацу водних видів спорту (сьогодні – аквапарк «Пляж»), готелю «Супутник»
та будинку культури ЛАЗу, який так і не було добудовано. Зокрема, будівля
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універмагу «Львів» стала в ті часи найбільшою торгівельною будівлею у всьому
СРСР. У 80-ті роки були збудовані: автовокзал «Львів» (1980 р.), рибний
магазин «Океан» (сьогодні – ТДЦ «Океан, 1982 р.), готель «Дністер» (1982 р.),
Палац культури і техніки заводу ЛОРТА (1982 р.), Палац піонерів (сьогодні –
Центр творчості та юнацтва Галичини, 1984 р.), будинок інституту
«Містопроект» (1987 р.) та академічне містечко Львівського національного
університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. Ґжицького (кінець
1980-х). Останнім представником радянського модернізму можна вважати
будівлю Державної фіксальної служби, будівництво якої почалося ще у 1980-х,
але через політичну, економічну кризу та розпад СРСР, завершилося вже за
Незалежності у 1990-х роках. Проєкт будівлі належить авторству львівського
архітектора Василя Каменщика та задумувалася як велика адміністративна
будівля для облвиконкому та інших місцевих органів влади [6].
Отож, без сумніву можна зазначити, що за часів перебування радянської
влади у Львові – місто змінило свій вигляд та культурний ландшафт. Адже для
формування «правильної» радянської людини необхідно було створити
відповідний «правильний» простір. Тож, починаючи кінця 1940-х років – Львів
із багатокультурного богемного міста починає перетворюватися у місто простих
робітників та пролетарів з «правильно» спланованим міським простором. І хоч
сама архітектура була дієвим засобом пропаганди правлячої партії з одного
боку, проте, з іншого боку, тогочасні архітектори намагалися вкладати в свої
проєкти актуальні віяння світового модерінзму.
Безперечно, що перелік будівель радянського модернізму у Львові є
неповним, проте за допомогою нього можна зрозуміти всю обширність
тематики в контексті нашого міста. Кожна з вище перелічених будівель є
унікальним архітектурним твором львівських архітекторів, ба більше, майже
кожна з них є впізнавана серед містян. На сьогодні, для нас, як львів’ян –
важливо зрозуміти високу цінність та унікальність цих споруд, адже не тільки
так звана класична ренесансна чи сецесійна забудова Львова, але й радянський
архітектурний модернізм є частиною нашого повсякдення та культурного
ландшафту міста.
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МІРКУВАННЯ КАНТА ПРО ПРИВАТНЕ ТА ПУБЛІЧНЕ
ВИКОРИСТАННЯ РОЗУМУ ТА ЙОГО ПОНЯТТЯ КУЛЬТУРИ
Крат Наталія
Львівський національний університет імені Івана Франка
Філософський факультет, кафедра теорії та історії культури
Науковий керівник: доцент, к. філософ. н., Пасічник І. Я.
Іммануїл Кант є представником однієї з доволі сильно суперечливих і
обговорюваних, а також ще недостатньо вивчених епох, яку називають
Просвітництвом та зазвичай охоплюють термінологічними рамками від 1650-го
і до кінця 1800 року. Просвітництво зазнавало постійних звинуваченнь з боку
романтиків та представників німецької класичної філософії, які відгукувалися
про поняття Просвітництва негативно. Геґель, наприклад, охарактеризував його
як "поверхневе, нудне, абстрактне поняття ні про що" («Феноменологія духу»).
Однак сьогодні стереотипи про Просвітництво 19-го та 20 ст. поволі долаються.
Цьому сприяє також ґрунтовніше дослідження термінів та понять філософії цієї
епохи. У цьому тексті ми коротко проаналізуємо Кантове розуміння культури, а
також поняття публічного та приватного використання розуму, що є важливими
у контексті його концепції культури.
Поняття культури Кант тлумачить у досить незвичний для свого часу
спосіб, а саме – чітко розрізняє його з цивілізацією. Тому стверджує, що сучасне
йому суспільство є вже до надміру цивілізованим (у сенсі досягнень мистецтв та
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наук), але ще не достатньо культурним (тобто не достатньо моральним: у сенсі,
що воно не досягнуло достатнього рівня у практичному використанні свого
розуму). Загалом культуру Кант тлумачить як розвиток суспільства у прагненні
до встановлення законів моралі і справедливості. Важливим елементом тут є
свобода. Поняття свободи Кант вживає у контексті поняття розумності. І таким
чином культуру він розуміє також як боротьбу з інстинктами, з тваринним
началом людини.
Для Канта слабкість свободи полягає у її необмеженості: необмежена
свобода приречена зруйнувати суспільство, бо тоді вона межує з
безвідповідальністю. Людина, яка є частиною суспільства, крім того, що
отримує блага, має також обов’язок виконувати його правила та закони. Це
стосується справ, що здійснюються задля громадського інтересу: «потрібен
особливий механізм, з допомогою якого окремі ланки суспільства мусять
поводитись виключно пасивно, для того, щоб через штучну одностайність уряду
вони були скеровані на публічні цілі, або принаймні стримувалися від
руйнування цих цілей.» [2, С. 159]. Кант називає це приватним використанням
розуму. У публічному використанні свобідне висловлення своєї думки вже не
має таких обмежень. Під публічним використанням розуму Кант має на увазі
таке використання, яке не обмежене рамками певної функції у суспільстві.
Тобто солдат на службі мусить виконувати наказ (приватне використання
розуму), але як науковець може критикувати принципи влаштування війська чи
суспільства (публічне використання розуму).
Свобода, розумність та відповідальність – є за Кантом невід’ємними одне
від одного. Тою мірою якою людина є свобідною, вона є відповідальною за
наслідки власних дій, а отже раціонально осягає необхідність певного
обмеження індивідуальної свободи заради блага всього суспільства. Людина за
Кантом стоїть на шляху Просвітництва, якщо вона має мужність користуватися
власним розумом, але при цьому визнає необхідність обмеження його
приватного використання. Кант також зазначає, що його епоха є епохою
Просвітництва, але ще не є просвіченою епохою.
Згідно з Кантом, моральність – це ціль, яка набуває найбільшої своєї
цінності і сили лише як усвідомлена засада розуму. Принципи моральності
матимуть вагу не через страх перед структурами влади (як духовної, так і
світської), а через власне визнання їх такими на раціональному рівні прагнення
людини до вдосконалення. На основі цього Кант говорить також про релігію в
межах розуму. А Бог (як регулятивна ідея) наче створений для того, щоб
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підтвердити моральність. Таким чином релігія (а також культура загалом) має
слідувати за моральністю: «Якщо ж в цій дисципліні народу мораль не передує
релігії, то релігія починає панувати над мораллю і статуарна релігія стає
інструментом державної влади (політики), підтримуваної, яку підтримують
деспоти віри; це зло неминуче спотворює характер і спонукає правити за
допомогою обману (який називають державною мудрістю)» [1, С. 375].
Тож культура, за Кантом, є результатом моральності, яка в стою чергу
невід’ємна від розумності та свободи. Культура та моральність постає на основі
конфлікту, який закладений у чуттєвій природі людини, а тому розвиток
суспільства та свободи у ньому передбачає певне обмеження індивідуальної
свободи. Тож Кантова теорія приватного та публічного використання розуму є
одним з основних елементів у розумінні його поняття культури.
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ВАСИЛЬ СТУС – СИМВОЛ БОРОТЬБИ ЗА УКРАЇНСЬКУ
ІДЕНТИЧНІСТЬ
Мирошниченко Владислав
Львівський національний університет імені І. Я. Франка
Філософський факультет, кафедра теорії та історії культури
Науковий керівник: канд. філос. н., доц. Ліщинська О. І.
В Україні у другій половині 50-х років минулого століття організувався
дисидентський рух, який був спрямований на захист української мови, держави.
Потім людей цього руху назвуть шістдесятниками, які були опозицією до
радянського тоталітарного режиму. Основну частину цього руху складали
відомі митці: Алла Горська, Іван Дзюба, Іван Драч, Ліна Костенко, Василь
Симоненко, В’ячеслав Чорновіл, та ін. Один з найактивніших дисидентівшістдесятників ─ поет Василь Семенович Стус.
Василь Стус народився 6-го січня 1938 року на Вінниччині. В родині
був четвертою дитиною. Коли поетові було півтора роки його сім’я переїжджає
в Сталіно (нині Донецьк). Раннє дитинство Василя Стуса припало на роки війни.
Упродовж 1942─1943 років, задля того аби вижити, батькам Василя довелося
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зміняти на харчі все, що мали. Наприкінці окупації родина остаточно опинилася
в злиднях. Не було полегкості й після визволення. Ставлення до «осіб, які
перебували на окупованій території» в Радянському Союзі було доволі жорстке.
Проте, якими б важкими не були обставини життя, уже під час навчання в школі
Василь усвідомлює, що змінити життя на краще може кожен, треба лише посправжньому захотіти [3, с. 3─6].
Срібна медаль звільнила від складання іспитів на українське відділення
Сталінського педагогічного інституту у 1954-му році (нині Донецький
національний університет імені Василя Стуса).Наймолодший у групі, Василь
швидко завоював авторитет поміж студентів, самотужки вивчив латинську
мову, добре знав німецьку, читав Гайне в оригіналі. Відповідав тільки
українською мовою.
Побачивши наполегливість і працездатність студента, Василеві почали
давати книги окремі викладачі. Це допомогло йому вже в середині 1950-х
познайомитися із забороненою й замовчуваною українською класикою: ранніми
творами Павла Тичини та Максима Рильського; творчістю заборонених тоді
Михайля Семенка та Миколи Зерова; прозою Миколи Хвильового, Валер’яна
Підмогильного та Володимира Винниченка; драмами Миколи Куліша.
Порівняно менша пильність (зі студентами Києва чи Львова)
радянських каральних органів до студентів-україністів, які навчалися в цьому
зрусифікованому краї, позитивно позначалася на їх становленні. Залишався
більший простір «дозволеного», що активізувало спілкування. На останньому
курсі інституту Василь Стус готує свою першу справжню добірку віршів, яку
було надрукована в «Літературній газеті», коли він перебував на військовій
службі.
З грудня 1961-го Василь Стус починає викладати українську мову та
літературу в середній школі №23 м. Горлівки. Молодий учитель, нехтуючи
програму, читав школярам власні вірші та розповідав цікаві епізоди з
української історії. Але він хотів серйозно займатися літературою, і 1-го
листопада 1963-го року його було зараховано до аспірантури Інституту
літератури АН УРСР
ім. Т. Г. Шевченка. Почався новий етап життя. Нові
знайомства вселяли оптимізм і давали надію на більш інтелектуальне коло
взаємин, чого так бракувало в Донецьку.
Василь Стус зблизився з Леонідом Селезненком, Іваном Світличним та
Михайлиною Коцюбинською. Світличний став у Києві для поета тією людиною,
яка остаточно допомогла сформуватися Стусу─поету і Стусу─громадянину. Це
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зближення допомогло Василеві ввійти до кола шістдесятників та зблизитись з
Клубом творчої української інтелігенції, яка жила тими самими болями й
надіями, що й він.
Наприкінці літа 1965-го Україною прокотилася хвиля арештів. Поміж
заарештованих був і Іван Олексійович Світличний. 4 вересня 1965 р. у кінотеатрі
«Україна» відбувся громадський перегляд фільму С. Параджанова «Тіні забутих
предків». Там поет і довідався, що заарештовано Івана Світличного. Стус
підтримав публічний протест В’ячеслава Чорновола щодо арештів журналістів.
«Піднявся Василь, ─ згадує Іван Дзюба. ─ Це не було заплановано, ніхто про це
не говорив… ніхто тоді навіть не думав, що Василь це зробить, і ніхто до нього
не звертався… Просто така була атмосфера, суміш і трагізму, і гіркоти, і оцеї
брутальності, коли глушать сиренами і хапають за руки. І він крикнув: «Хто
проти диктатури ─ встаньте!» [1, с. 107─112]
Цей виступ визначив подальшу Стусову долю: відразу був виключений
з аспірантури. Відтоді КДБ прискіпливо слідкувало за кожним його кроком. З
того часу життєві обставини дедалі більше примумушували ставати в жорстку
опозицію до влади [2, с. 116─117].
Офіційна література не помічала неофіційну. На поетичних вечорах
густішала атмосфера страху, а відтак Стусові довелося зосередитися переважно
на літературознавчій та перекладній праці. Успішно пройшовши відбір
конкурсу до Московських сценарних курсів, він так і не поїхав туди вчитися,
адже українське ЦК було категоричним: Стус ─ націоналіст. У Києві Стусові
твори припинили друкувати навіть під псевдонімами.
Проти 1970-го прямої загрози арешту ще не було. Однак коли у
Василькові 28 листопада 1970 року було вбито Аллу Горську, Василь Стус
підписав собі вирок. У мовчанці, що запанувала над могилою, Василь Стус
захлинаючись говорив про те, що смерть Горської ─ свідоме вбивство, коли
їхніх лав підло вибивають кращих… Після цього виступу його доля
визначилася, нез’ясованою залишилася тільки дата арешту. Це сталося 13 січня
1972 р.
Дальша біографія героїчна й добре відома. Це вже шлях людини,
позбавленої сумнівів. Паралельно творилися вірші ─ даровані Богом, Долею чи
світом у нагороду за незрадливість та витримку. Василь Стус надто цінував
такий дарунок, аби сумніватися. Від покарання до покарання він торував свій
шлях, з кожного повороту якого творив свій портрет, в якому легко вгадуються
ситуації і цілий світ.
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1972 року був суд і вирок: п’ять років таборів і три ─ заслання. 3 березня
1975 року він написав лист до Верховного Суду РРФСР на захист В. Чорновола.
Улипні підписав звернення політв’язнів в Комісію законодавчих пропозицій ВР
СРСР, у якій формувалися чотири принципи законодавчої реєстрації статусу
політв’язня. У липні 1976 р. В. Стус відмовився від радянського громадянства.
Повернувшись у серпні 1979- го із заслання до Києва, відразу ж очолив
другий склад Української Гельсінської спілки, хтось повинен мати мужність не
боятися, як сказав він одному з товаришів, коли той пробував відмовити його
від цього вчинку.
Арешт у травні 1980-го був очікуваним. Його було засуджено до десяти
років ув’язнення і п’яти років заслання, яке він не зміг пережити. Уже в
уральському таборі Василь Стус довідався про те, що став лауреатом
міжнародної літературної премії Amnesty International для письменників світу,
що творять в умовах неволі. У Стуса вилучили зошит віршів і перекладів. «Птах
Душі» так і не злетів на волю, не побачив світ.
1985 року Генріх Белль висунув творчість Василя Стуса на здобуття
Нобелівської премії. Проти ночі 4 вересня 1985 року у карцері, під час «сухої»
голодівки припинило битися серце Василя Стуса ─ флагмана українського
культурного руху шістдесятників.
Упродовж тривалого часу вилучена з літературного життя, сьогодні
поезія Василя Стуса повертається до читачів. Творчість митця є помітним
явищем української та світової літератури. Непересічний талант поета, його
трагічна доля, відчайдушна боротьба за національну незалежність, відродження
духовності, історичної пам’яті українського народу, сміливі виступи проти
комуністичної ідеології викликають великий інтерес до особи митця, до його
поетичних творів.
Минулого року навіть відбувся суд над книгою Вахтанга Кіпіані
«Справа Василя Стуса», яка написана на основі архівних матеріалів КДБ про
справу проти Стуса, порушену у 1980 році за участь поета-дисидента в
Українській Гельсінській спілці з прав людини та за критику радянської влади.
Але Київський апеляційний суд скасував рішення Дарницького районного суду
Києва від 19 жовтня 2020 року про заборону видання і поширення книги
Вахтанга Кіпіані «Справа Василя Стуса».
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ЕКОЛОГІЧНІ МОТИВИ У ТВОРЧОСТІ ХАЯО МІЯДЗАКІ:
“НАВСІКАЯ З ДОЛИНИ ВІТРІВ” І “ПРИНЦЕСА МОНОНОКЕ”
Ніколаєва Катерина
Львівський національний університет імені І. Я. Франка
Філософський факультет, кафедра теорії та історії культури
Науковий керівник: канд. філос. н., доц. Колесник І. М.
Техногенне навантаження на природне середовище, котре
зумовлюється посиленням антропогенного впливу, визначає одну з актуальних
світових проблем – екологічну кризу. Споживацьке ставлення до природи, що
призводить до її знищення, є одним із чинників руйнування системи людських
цінностей. Такі тривожні ознаки сучасного буття, що набувають глобального
характеру, вбачають поступову втрату уявлення про цілісність навколишнього
світу. Саме тому одним з принципово важливих викликів сучасного суспільства
є формування й розвиток екологічної свідомості.
В контексті екологічного виховання актуальним є звернення до
анімаційної творчості відомого японського режисера Хаяо Міядзакі, яка
вирізняється етичним і естетичним наповненням. Зокрема, в його кінематографі
простежується найсильніша екологічна домінанта. У таких фільмах, як
“Навсікая з Долини Вітрів” (1984) і “Принцеса Мононоке” (1997),
інвайронментальна концепція розкривається найповніше.
Ці дві повнометражні картини одночасно відображають нашу історію та
майбутнє з їх екологічними проблемами. Щоб підвищити усвідомлення та
значущість боротьби людства з природою, Міядзакі розгортає сюжет в
апокаліптичному та постапокаліптичному середовищі. Будь то середньовічна
Японія або далеке тридцяте століття, протистояння залишається незмінним.
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Сюжет “Навсікаї з Долини Вітрів” розгортається через тисячу років
після глобальної війни, яка знищила індустріальну цивілізацію. І хоча людство
вижило, навколишній світ піддався серйозному зараженню: земля вкрилася
величезним мутованим Лісом – Гнилим Морем, який розповсюджує отруйні
спори. Міядзакі створив альтернативний всесвіт і запропонував радикально
нове, руйнівне бачення майбутнього планети, засноване на початках
анімістичного світогляду. “Принцеса Мононоке” , події якої відбуваються у
п’ятнадцятому столітті, зображує історію з великим міфологічним розмахом,
сповнену розчарування і жорстокості, демонструє екологічний колапс і
безпрецедентне насильство у боротьбі людей з лісовими істотами. Режисер
пропонує нове бачення як японської історії, так і взаємодії суспільства з
навколишнім середовищем, що виступає переплетенням різних сутностей, а не
спрощеною дихотомією протилежностей.
Фільми досліджують складні питання екологічної спрямованості,
охоплюючі неоднозначність конфлікту між людиною і природою, дозволяючі
глядачеві робити власні судження про те, як поважати і цінувати довкілля та
балансувати між самосбереженням і експлуатацією. Міядзакі зіштовхує публіку
з суперечливими уявленнями про природу та допомагає нам зрозуміти
індивідуальну роль у перетворенні Землі.
Те, як автор зображує природній світ, виводить його роботи далеко за
рамки багатьох чудових, але прямолінійних творів на екологічну тему, в яких
природа, як правило, спрощується і подається як щось привабливе й вразливе. У
“Принцесі Мононоке” природа постає принципово іншою – дикою,
небезпечною, далекою й абсолютно нелюдською. Вона вільна, сповнена
анімістичної духовності, трансцендентна, часом жорстока і лякаюча. Одним з
великих досягнень фільму є те, що в ньому голоси є не тільки у
маргіналізованого людства, а й у самої природи.
Світ “Навсікаї з Долини Вітрів” населений різноманітними героями,
але найяскравішим “персонажем” після княжної Навсікаї виступає Ліс. Він є
одним з найбільш приголомшливих візуальних творів Міядзакі: це багатогранне
і родюче царство, в якому комахи і рослини відіграють все більш важливу роль.
Синьо-фіолетова палітра з вкрапленнями червоного надає Гнилому Морю
вигляд дивного, потойбічного виміру. Це царство, в якому немає місця людині.
Ліс стверджує свою владу над землею через складну екологію і численних
величезних комах, спадкоємців забрудненої людством природи. Не дивно, що
там живуть оми. Їх розмір, як фізична, так і розумова сила та емоційна
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складність передбачають, що вони цілком можуть бути законними
спадкоємцями цього постапокаліптичного світу.
Апокаліптичні та постапокаліптичні наративи є центральними для
розуміння потенційних руйнувань і впливу на навколишнє середовище. Вони
відображають сучасні страхи суспільства: втрата контролю та життя з
наслідками. На обох рівнях режисер ілюструє гнів природи як очевидний
результат антропогенного впливу, за який людство неминуче розплачується у
протистоянні зі своїм нестабільним майбутнім. На такій взаємозалежності
побудований конфлікт на ранньому етапі сюжету “Принцеси Мононоке”. Принц
Ашітака стає жертвою демонічного прокляття після вбивства розлюченого богакабана Наго, який намагався знищити поселення племені Ашітаки в спробі
зігнати свій гнів на людство. Незабаром виявляється, що злість Наго була
викликана знищенням лісу мешканцями Залізного Міста і кулею, яка
встромилася в тіло духа, з рушниці леді Ебоші.
Занепокоєння зіткненням з наслідками деградації живого довкілля
найкраще демонструється у “Навсікаї з Долини Вітрів” завдяки
постапокаліптичному середовищу, в якому групи вцілілих людей повинні
співіснувати з мутованим Лісом і рятуватися від смертельно отруйного повітря
за допомогою респіраторів. Врешті-решт істина, що стоїть за походженням
Гнилого Моря, розкривається: природа стала токсичною, а дикі тварини –
небезпечними створіннями через згубний вплив людства на навколишнє
середовище. Комахи, що на перший погляд здаються огидними, насправді
вимушено мутували задля забезпечення виживання. Від самого початку вони не
були схильні до бездумної агресії, а лише захищали єдине місце, де вони могли
існувати. Міядзакі також апелює до людського страху війни та абсолютного
знищення, роблячі головну героїню Навсікаю новою “месією”, що спокутує
колективний гріх людей перед природою і зупиняє масштабний напад зграї омів.
Фундаментальне протистояння між людиною і навколишнім
середовищем помітно посилюється завдяки тому, що кожна сторона зацікавлена
в своєму виживанні. Залізне Місто з “Принцеси Мононоке” – типове
прикордонне поселення на стику цивілізованої держави та дикої природи; його
жителям протистоять не тільки тварини і міфічні духи, але й сама стихія. Вони
бояться розорення і смерті, й тому продовжують вирубувати ліс. Залізне Місто,
як і всі прикордонні центри, населене невільниками, колишніми повіями і
прокаженими. Леді Ебоші, розумна і далекоглядна правителька, відкинула всі
стереотипи і допомогла знедоленим знайти своє покликання. Ті, в свою чергу,
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справно працюють, ціною життя захищають місто і виявляють щиру відданість
своїй пані. Незважаючи на методичне знищення лісу, його мешканців та
ірраціональний видобуток корисних копалин, мотивація Ебоші зрозуміла –
забезпечення добробуту й виживання своїх людей.
Герої історій намагаються вирішувати проблеми, попри обмежений
світогляд і розуміння. І хоча Міядзакі наголошує на тому, що розбіжності в
переконаннях і неправильне тлумачення ситуацій можуть призвести до
трагічних непорозумінь, обидва сюжети позбавлені моралізування, вони
практично не змальовують класичне протистояння добра і зла. Відсутність
однозначних антагоністів і багатовимірність основного конфлікту дозволяє
глядачеві перейнятися точкою зору будь-якого персонажу.
Наприкінці обох фільмів формується більш глибоке розуміння
природного світу, що означає надію для наступного покоління. Леді Ебоші
здобула перемогу, хоч і заплатила величезну ціну. Однак вона змінилася, і є
надія, що нове місто, яке вона обіцяє побудувати, зможе досягти мирного
співіснування з природою. Війна з Лісом і омами припинена, і крізь виснажену
й заражену землю пробиваються молоді паростки.
Так, актуальність порушеної екологічної проблематики в “Навсікаї з
Долини Вітрів” і “Принцесі Мононоке” дозволяє визначити ці твори знаковими
для етично-естетичного формування екологічної свідомості.
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Тарас Закидальський (1941–2007р.р.) – український філософ діаспори в
Канаді. Народився у Львові 2 лютого 1941 року в родині Наталії та Данила
Закидальських. Його батько був ув’язнений та вбитий органами НКВС разом з
багатьма іншими полоненими під час відступу зі Львова радянських військ.
Після Другої світової війни родина емігрувала до Австрії, а 1949 році до
Брегенца, в Канаду. Тарас закінчив середню школу Гарборда, активно працював
у Пласті. Продовжив навчання в Університеті Торонто (1960–64р.р), студіював
англійську мову, літературу та філософію. Закінчив аспірантуру за
спеціальністю «філософія» в коледжі Бріна Мора в Пенсильванії, захистивши
кандидатську дисертацію з теорії людини у філософії Г. Сковороди (1965р.) та
докторську дисертацію на тему «Філософія фізичного воскресіння М.
Федорова» (1976р.).
Працював перекладачем та редактором рукописів в Канадському
інституті українських студій. Був автором статей для Енциклопедії України
(2003–2007р.р.). Викладав курс філософії в Національному університеті «КиєвоМогилянська академія» (1994р., 1995р., 2000р.). У 1998 став членом Наукового
товариства імені Шевченка у Канаді.
Тарас Закидальський займався дослідженням історії української
філософії в діаспорі та в радянській Україні. Він розділив розвиток науки
української діаспори на такі періоди: перший – міжвоєнний (1920–1940 р.р.);
другий – повоєнний (1945–1965 р.р.) та третій по еміграційний (ті вчення, що
вже зародились і розвинулись в еміграції) [2]. Він стверджував, що ці періоди
різняться своєю хронологією та виразними іменами, вони інші за рівнем
фінансового забезпечення наукових досліджень і відношенням до іншомовного
середовища, а найголовніше – науковою стратегією, здобутками та
методологією.
У своїй роботі «Досліди в діаспорі над історією вкраїнської філософії»
дослідник наголошує, що: «В комплексі гуманітарних наук, які дістали поступ
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на еміграції, філософія та історія української філософії притягали до себе чи не
найменше уваги. Ці науки були слабо розвинені в Україні ще до перших хвиль
еміграції. Крім того, українська філософія не створила шедеврів, якими можна
було б похвалитися перед чужим світом. Отож, спонук до вивчення історії
української філософії було мало. Проте досягнення в цій ділянці впродовж
першого, міжвоєнного періоду перевищують сподівання» [2, с.90]. Філософ
вважає найважливішими постатями української філософської думки еміграції Д.
Чижевського та І. Мірчука.
Тарас Закидальський переконаний, що українська фiлософiя є не
лише кордоцентрична, адже тема серця знаходить своє втілення лише у
кількох мислителів (і навіть у них вона не головна ідея міркувань). Він
стверджує,
що
мислителi - «кордоцентристи»
не
складають
фiлософської традицiї: їх філософія серця не пов’язана мiж собою, вони
підходять до її визначення різними засобами та з різною метою[2].
Велику увагу Т. Закидальський приділяє відношенню понять «душа» і
«серце» у статті «Поняття серця в українській філософській думці», де зазначає:
«В біблійному розумінні душа (нефеш) – це не один компонент людини, а радше
весь комплекс наявних і прихованих прикмет, що відрізняють дану особу. Душа
включає в себе і її зовнішній вигляд, голос, запах, вчинки, звички, рід і навіть
майно. І не тільки людина, але й всяка тварина і люба річ має душу» [1, с.130].
Тарас Закидальський аналізує філософію Г. Сковороди. На його думку,
філософія у його вченні – це процес самопізнання, яке веде до відкриття
структури світу, місця мислителя у світі та основ морального життя [3, с.1].
Природа мислителя-Наркіса, який пізнає в собі істину, знаходить вияв у його
науці про великий світ – макрокосм та малий світ людини – мікрокосм, а також
в моральній доктрині про щастя [3, с.1]. Він наводить приклад трьох
найважливіших питань у філософії Сковороди: етику, епістемологію, та, звісно,
вчення про людину.
У підсумку варто вказати, що серед молодої генерації діаспори
українців в Канаді вагоме місце посідає філософська творчість Тараса
Закидальського. Головними питанням, якими займався дослідник, стали етика
та аналітична філософії. Він вважав високим досягненням нашої еміграції –
розбудову українських наукових установ, розвиток українознавчих наук і
незалежної інтелектуальної традиції поза межами України. Головною метою
своєї роботи вчений вважав збереження здобутків української науки та
поширення інформації у світ про особливості нашої нації.
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СПОРТ: ТРАДИЦІЇ ТА СУЧАСНІСТЬ
Поліщук Ростислав
Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського,
доцент кафедри олімпійської освіти, канд. філософських наук
Сучасні уявлення про контрасти між традицією та «стрімким
сьогоденням» обрамляють міждисциплінарні дослідження, які формують
уявлення про спорт та тіловиховну культуру. Мабуть, найвпливовіша робота у
формуванні сучасних парадигм – це книга Аллена Гутмана «Від ритуалу до
рекорду», в якій дослідник обґрунтовує історію спортивних змагань у діалектиці
сучасності проти традицій. Хоча сучасні вчені, безумовно, пропонують різні
теоретичні перспективи для вивчення ідей про спорт, вони зрідка ставлять під
сумнів уявлення про те, що традиційні та сучасні фізичні культури є по суті
різними сутностями.
Багато дослідників стверджують, що традиційні фізичні навантаження
настільки відрізняються від сучасних, що спорт можна розуміти лише як
продукт сучасності, але низка доказів вказує на давнє походження спорту. Спорт
у різних формах був частиною культурного життя ще з часів зародження
людського виду. Як стверджує більшість антропологів, для мисливців та
збирачів ранньої доби людства спорт відігравав вирішальну роль. Спорт також
був вбудований у релігійні ритуали, деякі й сьогодні втягнуті в священні
практики небагатьох традиційних культур, що залишились у світі.
Взагалі, перші переконливі письмові свідчення давніх уявлень про
спорт з’являються ще в «Іліаді» та «Одіссеї» Гомера [1]. Ці твори змальовують
як використовували змагальний спорт для демонстрації доблесті (арете).
Стародавні греки формалізували та раціоналізували змагання з легкої атлетики,
переходячи від похоронних ігор (тризни) та нерегулярних змагань до добре
94

Тези щорічноіої всеукраїнської наукової конференції «Дні науки філософського
факультету 2021»

організованих спортивних феєрій, що проводились на священних місцях для
вшанування грецьких богів чи героїв. Найважливішим грецьким спортивним
фестивалем, починаючи з 776 р. до н. е., були Олімпійські ігри (конкурси). Вони
перетворились на життєво важливе свято загальноеллінської ідентичності для
грецьких полісів. Громадяни Греції відчували потребу здійснити паломництво
до Олімпії хоча б раз у житті. Таке паломництво актуальне і сьогодні, щоправда
у дещо іншій формі і є предметом дослідження «олімпійського туризму». Якщо
в давнину спорт був безпосередньо пов&apos;язаний з релігією, то зараз можна
окреслювати
його
як
квазірелігійне
явище.
А
герої-олімпійці
переформатувалися на зірок-олімпійців («від героїв до зірок»), що є, не в
останню чергу, наслідком «панування» масової культури.
Олімпійські ігри розкривають багато цікавого про грецьку культуру.
Тільки вільнонароджені громадяни Греції могли брати участь в Олімпіаді.
Переможці отримували «корони» з оливкового дерева, які символізували їх
досягнення. Вчені на початку XXI ст. вказують на те, що греки не мали уявлення
про те, що сучасні люди називають аматорством. У той час як олімпійські
чемпіони отримували лише символічні вінки, їхні міста-держави субсидували їх
навчання і дарували величезне багатство тим, хто приніс славу своєму полісу.
Спортсмени набули слави та багатства у Стародавній Греції.
Громадське визнання перетворило їхню спортивну майстерність на політичний
вплив. Атлети поставали іконами фізичної краси та предметами еротичного
бажання. Спортсмен втілив грецькі уявлення про фізичну досконалість та
надихнув на художні відтворення людської форми. Як можна прослідкувати,
такі тенденції збереглися до нашого часу, адже спортсмени стають ідолами для
багатьох прихильників (варто тільки згадати церкву Дієго Марадонни в
Аргентині).
Проте, час, зусилля та увага, спрямовані на легку атлетику, отримали
багато негативних відгуків серед грецьких інтелектуалів, таких як Сократ,
Платон та Аристотель. Вони принципово не заперечували проти спортивних
змагань, але зневажали вузьку увагу до фізичної доблесті, наголошуючи на
принципі
калокагатії
–
гармонійному
поєднанні
фізичного
та
інтелектуального. Ці мислителі стверджували, що легка атлетика повинна бути
однією з багатьох складових загальної підготовки добрих громадян. Такі
аргументи спричинили дискусію щодо значення та мети спорту, яка вирує в
суспільстві з тих пір, порушуючи питання щодо того, чи повинен спорт служити
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загальній освіті простого громадянина, чи спорт повинен служити виключно для
перевірки межі людських здібностей та комерційним потребам.
Можна констатувати, що традиційні види спорту часто були частиною
священних обрядів (ініціацій) і, як правило, були вправами для підготовки
воїнів. Традиційні спортивні практики були майже незмінно місцевими, вони
варіювались від місця та час від часу і базувались на звичаях, а не на формальних
правилах, як сучасні види спорту. Традиційні види спорту були неймовірно
довговічними, тривали в подібній формі тисячі років. Нарешті, традиційні види
спорту були, як і традиційні соціальні відносини, структуровані навколо
соціальної ідентичності.
Література:
1. Поліщук Р. Гармонійний розвиток та агоністика (змагальність) у
творах Гомера “Іліада” та “Одіссея” // Українська тіловиховна
традиція. – Львів, 2020. – Вип. 1. – С. 5–13.
СКАНДИНАВСЬКА МІФОЛОГІЯ У СУЧАСНІЙ КУЛЬТУРІ
Прончук Анастасія
Львівський національний університет імені Івана Франка
Філософський факультет, кафедра теорії та історії культури
Науковий керівник: к. філос. н., доц. Дарморіз Оксана Володимирівна
Одним із важливих елементів філософсько-естетичних уявлень будьякого народу є міф. Міфи є творінням народної віри. Спочатку саме вони
формували розуміння світоустрою, давали основу для інтерпретації природних і
соціальних процесів, на них частково базувалося виникнення народних звичаїв.
Міфи мають тісний зв’язок з літературою, психологією, етнографією, філософією.
Оскільки міф – це один з найперших видів колективної творчої взаємодії в
суспільстві, є підстави вважати, що саме він обумовлює формування і подальший
розвиток фольклору, літератури, кіно, музики та образотворчого мистецтва
кожного народу. Автори в усьому світі застосовують у своїх роботах мотиви,
образи та сюжети народної міфології, звертаючи увагу сучасного читача / глядача
/ слухача до проблем діалогу культур, добра і зла, а також одвічних моральних
питань, які цікавлять людей. Скандинавська міфологія не є винятком. Більш того,
саме вона має особливий попит у сучасної людини у зв’язку з унікальністю
образів, магічною силою та сюжетними ходами.
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Активне використання сюжетів і образів зі скандинавської міфології в
XX– XXI столітті пов’язане
з
виникненням
і
поширенням
жанру
фентезі. Наприклад, у літературі такого жанру можна знайти чимало героїв, які
були запозичені саме зі скандинавської міфології. Зацікавленість молодої
аудиторії героями скандинавської міфології обумовлюється також високою
популярністю коміксів, в яких можна зустріти скандинавських богів, таких
як Тор, Локі, Одін та інших.
Вплив давньо скандинавських міфів на наше життя більший, ніж багато
хто може собі уявити. Більше половини назв днів тижня в англійській мові
походить від імен богів із скандинавської міфології: Tuesday (вівторок) – Tyr’s day
- день Тюра. Wednesday (середа) – Odin’s day - день Одіна. Thursday (четвер) –
Thor’s day - день Тора. Friday (п’ятниця) – Freya’s day - день Фрей.
Охоче в своїх роботах автори використовують систему світів
скандинавської міфології, їх опис та специфіку заселення істотами. Наприклад,
береться вже «існуючий» в скандинавської міфології Йотунгейм з його
постійними мешканцями – тролям-йотунами (велетнями). В сучасній літературі
з&apos;являються й інші чудовиська, скажімо, вовк Фенрір. Яскравим прикладом
є праці Дж. Р.Р. Толкіна: «Сильмарилліон», «Володар Кілець», «Хоббіт».
Велику кількість фільмів за мотивами скандинавської міфології було
знято в США, наприклад, декілька кінострічок, що присвячені Тору від
«Marvel studio». Фільм «Камінь вікінгів Уілларда Керолла ґрунтується на так
званому «пророцтві вікінгів». У фільмі Ісрі Крю «Королівство вікінгів» головний
герой Ерік Кривавий, виходить на протистояння самому Тору і є народним
захисником. Окрему увагу заслуговує серіал «Вікінги». Він не є строго
історичним і вільно інтерпретує скандинавські саги про набіги вікінгів на
англосаксонську Британію, Західно-Франкське королівство і інші землі.
Мотиви образів і сюжетів знаходять поширення не тільки в
кінематографі чи літературі, а й в сучасній музиці. Майже по всьому світу
широко поширений фольк-метал (folk metal), вікінг-метал (Viking metal) та
язичницький фольк або паган фольк (pagan folk.) Наприклад, в Німеччині до
таких груп відносяться «Black Messiah», «Equilibrium», «Falkenbach»,
«Thrudvangar»; в Фінляндії «Ensiferum», «Moonsorrow», «Turisas», в Норвегії
«Wardruna» та багато інших. Свою творчість перераховані вище музичні
колективи присвячують германо-скандинавської міфології, історії вікінгів і
язичництва.
Отже, скандинавська міфологія поширилася далеко за межі
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Скандинавського півострова. На сьогоднішній день ця міфологічна система стає
основою для творчості кінематографів, музикантів, художників, виробників
комп’ютерних ігор, які охоче запозичують в неї богів, героїв та міфічних істот.
Література:
1. Скандинавська міфологія / Ніл Гейман : Пер. З англ. М.Бакалова. К:
Видавнича група КМ-БУКС, 2020. 256с.
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ОБРАЗ АННИ ЯРОСЛАВНИ В ОБРАЗОТВОРЧОМУ МИСТЕЦТВІ
УКРАЇНИ ТА ЄВРОПИ
Романюк Анна
Львівський національний університет імені І. Я. Франка
Філософський факультет,
кафедра теорії та історії культури
Науковий керівник: д. філософ. н., проф. Альчук М. П.
Історія Київської Русі багата іменами українок, діяльність яких
формувала політичну, суспільну, культурну та релігійну спадщину. Серед
плеяди відомих київсько - руських діячок варто згадати імена Княгині Ольги,
доньок Ярослава Мудрого – Єлизавети, Анастасії та Анни, Євпраксії
Мстиславівни, Єфросинії Мстиславівни та інших. Сьогодні видатні діячки
Київської Русі глибоко шановані, а їх життя та діяння активно вивчаються
різними галузями. Значну увагу також було приділено з боку митців та авторів
різних видів мистецтва, що намагалися увіковічнити у своїх творчих доробках
імена відомих українок. Відтак, тема запропонованого дослідження має на меті
продемонструвати образ Анни Ярославни в образотворчому мистецтві України
та Європи.
Анна Ярославна – донька князя Ярослава Мудрого, руська князівна, а
згодом королева Франції, одна з найбільш відомих українок серед західних
дослідників. Анна Ярославна була дружиною короля Франції Генріха І, що і
викликало хвилю зацікавленості до її персоналії та життя. Через обмежену
кількість джерельної бази, життя Анни Київської сьогодні поросло міфами та
98

Тези щорічноіої всеукраїнської наукової конференції «Дні науки філософського
факультету 2021»

історичними неточностями. Від так, надалі залишається загадкою точні роки
життя князівни, її причетність до перевезення у Францію «Реймського
Євангеліє» та обставини її другого шлюбу. Проте, така міфологізація життя
Анни Ярославни створила особливий образ князівни, що став популярний серед
митців різних галузей.
Звертаючись до найдавніших зображень Анни Київської варто згадати
про фреску Софіївського собору у Києві, де було зображено усю сім’ю Ярослава
Мудрого. До наших днів фреска не збереглась, адже після низки невдалих
реставрацій, була знищена остаточно. Фреска зображала Володимира Великого,
а також самого Ярослава Мудрого, його дружину та дітей. Єдиним збереженим
зображенням, що є сьогодні, вважається замальовки фресок голландського
художника Абрагама ван Вестерфельда, датовані 1651 роком [3, с. 243].
Іще одним зображенням Анни Ярославни був гравійований на міді
портрет, авторства Жака де Бі. Портрет королеви Анни був створений на основі
пам’ятників, скульптур та медальйонів. Цей портрет був розміщений поряд зі
зображенням короля Генріха І у книзі «Історія Франції» 1643 року.
Варто також згадати про ряд скульптурних зображень королеви Анни.
Одна з них знаходиться у сквері в Києві на Львівській площі. Скульптура була
створена Костянтином Скритуцьким та Федіром Баладіним у 2016 році. На
постаменті стоїть скульптура Анни Ярославни в образі маленької дівчинки.
Вона одягнена у сукню з накидкою, волосся зібране, а на голові одягнена корона.
Дівчинка обома руками до грудей притуляє книгу, адже батько Анни мав велику
бібліотеку, частину якої вона перевезла з собою у Францію. Доньки Ярослава
Мудрого, як і їх батько, мати, брати виховувались в атмосфері «книжності»: про
їх батька літопис повідомляє, що Ярослав «насіяв книжковими словами» серця
близьких йому людей [2, с.23]. На постаменті, на якому стоїть скульптура
містяться інформаційні таблиці на українській та французькій мові.
Два скульптурних зображення Анни Ярославни є у французькому місті
Санліс, що на півночі Франції. Саме тут Анна побудувала абатство. Історія
говорить, що її перший син Філіп був довгоочікуваною дитиною. Анна
вимолила його у Бога, а покровителю французів, святому Вікентію, дала
обітницю: якщо народиться син, вона збудує на честь святого абатство [1, с. 94].
При вході до монастиря міститься скульптура Анни Ярославни. Вона одягнена
у сукні на довгий рукав, на голові у неї корона. По обидва боки з плечей
спадають довгі коси. У руках Анна Ярославна тримає маленьку копію
побудованого нею абатства. Проводять аналогію, що Анна тримає у руках макет
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абатства так само, як і її батько на фресці у Софії Київській [c. 244]. На
постаменті міститься надпис «Анна Київська Королева Франції. Вона заснувала
цей дім в ім’я святого Вікентія у 1060 році Господньому».
У 2005 році тодішній президент України Віктор Ющенко подарував
Франції іще один пам’ятник Анни Ярославни, виконаний українським митцем
Валентином Знобою. На постаменті скульптура Анни Ярославни. Вона
зображена ніби ідучи, її волосся розпущене та розвівається, вона одягнена у
традиційну середньовічну сукню з накидкою. Особливо з поміж інших цей образ
вирізняється великою кількістю прикрас – корона, масивні сережки, хрестик на
шиї та пояс на бедрах. Одна рука королеви витягнута вперед, а інша притримує
накидку. Її обличчя молоде, створює відчуття рішучості та впевненості. Під
скульптурною постаттю міститься традиційний надпис французькою мовою –
«Анна Київська Королева Франції».
Також варто відзначити образ Анни Ярославни у кінематографі. У 1978
року спільними зусиллями тодішнього Радянського Союзу та Польщі було знято
стрічку «Ярославна, королева Франції», під режисурою Ігоря Масленікова. Роль
Анни Ярославни зіграла російська актриса Олена Коренева. У фільмі князівна
постає молодою, біловолосою дівчиною, що долає довгий шлях з Києва до
Франції.
Анна Ярославна – одна з найважливіших жінок, що формували історії
України та Європи. Вона залишила по собі вагомий внесок в культурі та в
співдружності українського та французького народів. Її діяння за життя
створили навколо неї образ могутньої, віруючої та розумної жінки, що сьогодні
оспівується у літературі, оперному мистецтві, живописі, скульптурі та кіно.
Образотворче мистецтво демонструє Анну Київську як молоду та вольову
жінку, що виділялася особливим розумом та освіченістю, а також непорушною
відданістю християнській вірі.
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ТЕРАТОМОРФІЗМ В МІФОЛОГІЧНІЙ КАРТИНІ ДАВНЬОЇ ГРЕЦІЇ
Цикунова Лідія
Львівський національний університет імені І. Я. Франка
Філософський факультет, кафедра культурології
Науковий керівник: к. філос. н., доц. Дарморіз О. В.
Тератоморфізм є невід’ємною частиною архаїчної міфології, яка в свою
чергу існує від найдавніших часів та проявів фетишизму. Не можливо одразу
говорити про анімізм як про самостійне існування демонів духів чи божеств,
адже цьому етапові передує безліч уявлень, перескочити через які в своєму
пізнані світу і себе людина аж ніяк не могла. В її уявлені вона є невіддільною
частиною природи та спільноти, в неї ще не існує чіткого усвідомлення та
розділення «я» - «не-я», вона усвідомлює себе частиною чогось цілісного.
Одухотворення ж неживих предметів і процес утворення самостійних духів
займає величезний період в історичному розвитку, коли людина поступово
відділяє себе від природи та коли вона все ще залишається для неї доволі
моторошною та незрозумілою. [2]
Так, все, що відбувається навколо людини проходить саме через чуттєві
реакції, тут ще відсутній раціоналізм і тому для індивіда все уявляється
моторошним та незрозумілим. Первісне мислення матеріалізує всі етапи життя
і все, що відбувається навколо, є нестабільним та непередбачуваним, ніби
рухомим невидимими силами в повному безладі. Так, на збиральницькомисливському етапі з’являється демонічна сутність що є невіддільною від
предмета. В кожному дереві закладається певна демонічна сила, що поміщається
в фізичну оболонку. Вона ніяким чином не відділялась від неї, а була її
частиною: якщо помирало дерево, то дух помирав разом з ним. І такий принцип
застосовувався до всього, адже давній світ фетишизму був смертний, як і всі
його матеріальні форми, як сама природа. [3]
Та в процесі освоєння світу та свого розвитку первісна спільнота
переходить від збиральництва до привласнення та господарювання. І на
прикладі речей, які можуть містити декілька складових утворюється нове
сприйняття світу. Адже, якщо можна роз’єднати певну річ і вийде декілька
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самостійних, то демонічну силу також можна відділити від предмету і вона
зможе існувати самостійно. Ця сила буде пов’язана певними зв’язками з
предметом, але не загине разом з ним. І таким чином ми можемо спостерігати
відділення особистого від спільного, утворення самостійно існуючої субстанції
та утворення нового – анімістичного шляху.
Так, на даному етапі вже можна спостерігати відділення демонічного
духу від матеріальної речі, де демонічна сутність робить значний стрибок в
своєму розвитку. Водночас вона все ще залишається відображенням природніх
явищ, що зумовлює її ототожнення з частиною землі або земними
породженнями. І саме ця прив’язка демонічних та лякаючих образів до сил землі
є хтонізмом. Ці уявлення лягли в основу хтонічної міфології, що виразилась
саме в тератоморфізмі. А всі хтонічні символи, що прослідковуються в міфах
про чудовиськ, в свою чергу, знаходять свою закінчену узагальненість саме в
образі Великої Матері (Землі), яка для архаїчної культури є фундаментом та
основою всього існуючого. Саме вона наділяється силою породити більшість
богів, чудовиськ та навіть Небо (Урана).
Так до чудовиськ, що символізують сили землі, відносять перш за все
істот породжених Ураном та Геєю (Землею): Титанів, Кіклопів та Сторуких. До
подібних же чудовиськ ще відносять стоголового Тифона та Єхидну
(породження Землі та Тартара), Гігантів та Ериній, що утворились з крові Урана
та інших.
Доволі цікавими є істоти, породжені Геєю від Урана, адже він відчуває
відразу до народжених створінь, через що не випускає їх з надр землі, тим самим
змушуючи Гею страждати, не даючи їй вивільнитись від мук народження. Таким
чином запускається механізм, що породжує ненависть Геї до Урана та штовхає
її до того аби змовитись зі своїми дітьми та вбити його.
Дана історія є доволі важливою, тому що саме тут чітко
прослідковується перехідний момент в міфологічних уявленнях греків.
Змовившись с Кроносом (Часом), Гея позбавляє Урана його безмірної
плодючості,
тим
самим
стримуючи тератоморфну
хаотичності
хтонічних породжень. Тобто, таким чином ми можемо побачити спробу давніх
греків стримати стихійні сили землі та впорядкувати їх. Це лише один з кроків
до підкорення тератоморфних істот, який виявився в припинені хаотичних
породжень чудовиськ, адже наступні істоти, хоч і набувають страхітливих форм
та вони вже утворюються більш злагоджено та з певною ціллю. [3]
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Тератоморфні істоти перш за все втілювали в собі все те, що могло
завдати шкоди, як добробуту людини, так і їй самій, що доволі часто
проявлялось в їх ототожнені з природними стихіями. Та з розвитком людства
завжди відбуваються зміни, що ведуть до нового облаштування світу, зокрема й
міфологічного. Так, з плином часу, чудовиська, що тримали давню людину в
постійному страхові, відступають на другий план. Людина вже краще
облаштовується в світі і потрохи вчиться, якщо не протистояти, то хоча б
захищатись від цих рушійних сил. Суспільні устрої також змінюються та
розвиваються, що призводить до виникнення нового етапу в міфологічній
картині світу давніх греків, а саме більш розвиненої міфологічної форми –
героїзму, де герої підкорюють чи знижують чудовиськ, облаштовуючи світ.
Важливою для розуміння тератоморфних уявлень є символіка, зокрема
символ змії. Саме змія є типовою хтонічною твариною в грецькій міфології, вона
з’являється як символ в самих перших зародках міфологічних уявлень і
прослідковується у всіх подальших віруваннях. З появою героїчної міфології ми
неодноразово простежуємо бій героїв з драконами та різного роду
тератоморфічними істотами, які неодноразово наділялись зміїними елементами.
Саме тут можна прослідкувати, як в міфологічному світі змінюються уявлення
людей та як людина протидіє та приборкує чудовиськ що лякають її.
Герої та боги стають тими «рятівниками», що винищують чи хоча б
можуть контролювати тератоморфних істот. Також цей факт дає змогу
пояснити розбіжності у різних авторів стосовно наділення чудовиськ
безсмертям, яке то зникає, то з’являється (як, наприклад, у Єхидни). Так як в
період панування в світі чудовиськ людина не могла їх приборкати, тому не
дивно, що в перших уявленнях вона була наділена безсмертям, яке зникає з
плином часу та появою героїчної міфології, що є наслідком розвитку людської
спільноти та знань про навколишній світ. [1]
Література:
1. Кияшко С. В. Опыт классификации метаморфозы в мифологии,
фольклоре и литературе. Режим доступу:
file:///C:/Users/Admin/Downloads/vbdp_2012_16_23.pdf
2. Лосев А. Ф. Античная мифология в ее историческом развитии.
Москва: Государственное учебнопедагогическое издательство министерства просвещения РСФСР,
1957. 620 с.
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http://mifolog.ru/books/item/f00/s00/z0000039/index.shtml
СЕКЦІЯ ПОЛІТОЛОГІЇ

СУЧАСНІ ГЕОПОЛІТИЧНІ КОНФЛІКТИ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ
АСПЕКТІ
Анохіна Дарія
Львівський національний університет імені І. Я. Франка
Факультет міжнародних відносин, кафедра міжнародних відносин
і дипломатичної служби
Науковий керівник: кандидат політичних наук, доцент Папіш Н. І.
Станом на сьогодні, світова геополітична картина зазнала чималих
трансформацій з моменту закінчення «холодної війни». Практично всі країни
світу потрапили в тенета всюдисущої глобалізації та інтеграції. Незважаючи на
численні економічні привілеї, вищезгадані процеси продемонстрували і
негативні результати, зумовлюючи зростання конфронтацій між країнами і
регіонами та поширення терористичних і військових загроз. Прикметною рисою
XXI століття є тенденція до зростання міжнародних конфліктів, що викликані
прагненням геополітичних гравців реалізувати власні інтереси.
Дослідження ролі геоінформаційного чинника як основи сучасних
міжнародних конфліктів є доволі актуальним. Варто зазначити, що чільне місце
серед тенденцій нинішнього силового протиборства посідає саме геополітична
інформаційна модель конфлікту, що становить систему заходів певної держави
задля порушення інформаційної безпеки іншої країни та, водночас,
забезпечення власної. На нашу думку, першорядним аспектом формування
актуального геополітичного балансу є ніщо інше, як інформаційнопсихологічне змагання конкурентів на міжнародній арені. Ця боротьба за вплив
в інформаційному просторі є каталізатором виникнення нових центрів сили [1].
Сьогодні майже всі держави світу залучені у різного роду геополітичні
протиборства. Докорінна зміна світової геополітичної картини, досягнення
країнами високого рівня інформаційного розвитку, науково-технічна революція
та безліч інших факторів змінили структурні складові геополітичних конфліктів.
Однак основні її цілі залишаються незмінними. Опираючись на досвід минулих
століть, головним завданням будь-якого протистояння є отримання істотних
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переваг у забезпеченні військових, економічних та політичних конфліктів.
Непорушність згаданих аксіом яскраво висвітлені в останніх міжнародних
сутичках, зачинателем яких стала Росія.
Як відомо, Російська Федерація ще з давніх часів успадкувала численні
конфлікти в Абхазії, Чечні і Придністров'ї. До цього сумнозвісного переліку
додалися війна з Грузією, анексія Південної Осетії (2008 р.) та війна з Україною
(2014-2015 р.). Окрім цього, Росія не стояла осторонь конфлікту на території
Сирії, де відбувалася воєнна сутичка між урядовими військами А. Башара із
угрупованнями ІДІЛ та місцевими повстанцями. В ході цих сутичок РФ
використала досвід ведення успішних інформаційних війн США. До слова, з
останньою Росія також мала конфлікт, намагаючись неопосередковано
вплинути на президентські вибори США в 2016 році шляхом неправомірного
вторгнення в інформаційну систему Національного комітету Демократичної
партії США.
Виняткове значення для Східної Європи становить протистояння ЄС і
Росії, що пов’язано з обмеженням впливу Союзу на трансформаційні механізми
держав регіону. Проведення РФ політики «жорсткої сили», потужної
ідеологічної кампанії та пропаганди мінімізує можливість європеїзаційного
ефекту ЄС в країнах Східного партнерства.
Одним із найактуальніших конфліктів сьогодення залишається
торгівельна війна між США і Китаєм за вплив в Азії, яка загострилася у 2018
році. Каталізатором посилення конфронтації між державами стали несприятливі
наслідки пандемії. Важливу роль відіграла заява США про хакерську атаку з
боку Китаю з метою заволодіння даними про розробку вакцини від COVID-19,
що розцінювалося урядом держави як крадіжка інтелектуальної власності США.
До слова, привабливість інструментів інформаційно-психологічної
війни полягає в їх невисокій вартості, доступності та ефективності, що лише
протегуватиме їхнє масове застосування в політичній боротьбі [2].
Можна зробити висновок, що інформаційні війни – це унікальний
феномен XXI століття, новочасна форма зіткнення діаметрально різних
інтересів , яка накладає тяжкий відбиток на функціонування всіх сфер держави.
В наш час вищезгадані війни є причиною всесвітнього занепокоєння, граючи
роль певного каталізатора у порушенні інтернаціональної безпеки та, як
наслідок, руйнації міжнародних відносин.
Найбільшою ж загрозою інформаційних війн у сфері міжнародної
безпеки вважається їхній «невидимий» характер. З метою захисту від
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інформаційних військових дій необхідно проаналізувати психологію опонента
та задіяти використані на практиці методи супротивника: попередньо дослідити
його інфраструктуру; гарантувати відповідний захист інформації та запобігти
проникненню спотвореної інформації в простір достовірних даних; протидіяти
знищенню важливої інформації, своєчасно реагуючи на будь-який прояв
військових заворушень [3].
Література:
1. Denning D.E. Information Warfare and Security / D.E. Denning Warfare and
Security [Електронний ресурс]. – Addison-Wesley, 1998. – 544 р. – Режим
доступу:
http://pdfs.semanticscholar.org/9c4e/febf34ce3849616893762977388bac0671
26.pdf
2. Ожеван М. Фронти й тили великих інформаційних війн / М. Ожеван
Фронти і тили великих інформаційних війн[Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://www.niisp.org.ua/defa~143.php
3. Бойченко О. Міжнародна інформаційна безпека: Проблеми і перспективи
/О. Бойченко [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.irbisnbuv.gov.ua/
ОСОБЛИВОСТІ ПАРТІЙНОЇ СИСТЕМИ РЕСПУБЛІКИ КОСОВО:
КІЛЬКІСНИЙ ВИМІР
Войтович Василь
Львівський національний університет імені І.Франка
Філософський факультет, кафедра політології
Науковий керівник : д.політ.н., професор Романюк А.С.
Інтерес до теми функціонування політичної системи Республіки Косово
зумовлений суперечливими процесами становлення суверенітету нової держави
на європейському континенті.
У становленні партійної системи Республіки Косово виділяємо два
основоположні етапи: 1) з 1999 до 2008 рр. 2) з 2008 року - .. (триває і досі). На
першому етапі починаючи з 1999 р. у Косово почали формуватися перші
політичні партії. Важливо розуміти, що в ті роки Косово переживало суворий
апартеїд з боку Сербії, а під класичною окупацією, безумовно, не можна
говорити про нормальне функціонування політичних партій. Їх діяльність була
майже підпільною, членів цих організацій переслідували і саджали до в'язниць
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встановлені лідери сербського уряду в Косово. В той час з точки зору
внутрішньої організації, певної демократії не простежувалося, кожне рішення
партії приймалося безпосередньо головою. Першими були сформовані партія
Демократична ліга Косово, Селянська партія, Албанська християнськодемократична партія, Національний рух та Національний рух за визволення
Косова.
Другий етап становлення партійної системи безпосередньо пов'язаний з
процесами лібералізації після проголошення незалежності Косово в 2008 році.
Фактично з 2008 року основою формування багатопартійності Косово стали:
1. косовські партії (Демократична партія Косово, Демократична ліга
Косово, партія "Самовизначення", Соціал-демократична ініціатива).
2. партії, які сформувалися за принципом етнічного представництва
(Турецька демократична партія, Ромська ініціатива, Об’єднана горанська партія,
Аскалійська партія за інтеграцію, Єгипетська ліберальна партія, Альянс за
майбутнє Косово – політична партія албанців у Косово, сербська меншина
об’єднана у політичну силу під назвою "Сербський список")
Сьогодні згідно з державним реєстром в Косово діють 63 політичні
партії. Цікаво, що із загальної кількості місць (120) в парламенті Косово, 20
місць відведено для представників від національних меншин, з них 10 - для
сербів, і ще 10 – для представників інших національних меншин.
Нові тенденції функціонування партійної системи Республіки Косово
прослідковуються за підсумками виборів до парламенту (Асамблеї) протягом
2017-2021 рр., зокрема аналіз партійної системи в цей період найкраще
проводити за допомогою формалізованих методик дослідження, зокрема
розрахунку індексу ефективної кількості політичних партій, індексу
фракційності та індексу агрегації. Цікаво, що за 13-річну історію Косово жодна
з попередніх Асамблей не відпрацювала повноцінний термін, тобто ми
аналізуємо всі позачергові вибори.
Показник ефективної кількості політичних партій Косово на виборах
2017 та 2021 рр.. відповідає середньому значенню показника даного індексу в
більшості європейських країн. Помітно виділяється показник 5,7 за підсумками
виборів 2019 року, значне коливання індексу пов’язуємо з тим, що перед
парламентськими виборами багато менших партій об’єдналися у виборчі блоки
і за підсумками виборів змогли здобути місця у Асамблеї Косово.
Однією з визначальних характеристик політичного представництва в
парламенті є його фракційність. Показник індексу фракційності перетинає межу
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в 0,7, що свідчить про наявність у країні багатопартійної системи та високий
ступінь фрагментаризації партійної системи.
Важливу роль у з'ясуванні перспектив стабільності коаліційних урядів
відіграє індекс агрегації, запропонований Л.Майером. Індекс агрегації в Косово
має досить низькі показники, що свідчить про формування багатопартійної
партійної системи протягом декількох електоральних циклів.
Сьогодні існує багато класифікацій партійних систем, для конкретизації
косовського варіанту застосуємо таксономію партійних систем А. Сіароффа.
Відповідно до типологізації А.Сіароффа можна зробити висновок, що
партійна система Косово протягом 2017-2021 рр. еволюціонувала від
атомізованої системи з відносною рівновагою (або розмірним балансом) партій
до атомізованої системи з однією домінуючою партією. На парламентських
виборах 2021 року "Самовизначення" стало лідером – 438 334 (50,4%) голосів
та 58 місць, відповідно саме ця політична сила здобула позицію домінуючої в
парламенті. Також впливовою залишається Демократична партія Косово,
протягом 2004-2017 рр. саме ця політична сила формувала коаліцію в Асамблеї,
проте після багатьох корупційних скандалів її позиції послабилися.[2]
Демократична ліга Косово, також неодноразово потрапляла до парламенту
Косово, політична партія чітко позиціонує себе як центристську,демократичну
партію, популярність партії протягом тривалого часу пов’язують з діяльністю її
лідера – Ібрагіма Рогови (Президента Косово 1992-2006 рр.).
Важливо розуміти, що внутрішньопартійна демократія в Косово все ще
функціонує на низькому рівні. До проблем функціонування партій відносимо
низький рівень представництва жінок та молоді, немає окремих статутних
положень про партійні фракції, немає чітких критеріїв та процедур висування
кандидатів на вибори, прослідковується низький рівень участі членів
політичних партій[1]. Хоча в молодих державах політичні партії слід вважати
вирішальним чинником для добре функціонуючої демократії, вони часто не
виконують головні функції інституту партій - репрезентаційну та мобілізаційну.
Слід зрозуміти, що косовські політичні партії насправді дуже молоді, і що
їм часто не вистачає ідеологічної орієнтації та чітких програм. Проте вони
відповідають основним критеріям віднесення до політичних партій і
перебувають у процесі трансформації як частина переходу Косово до
демократії. Косовські партії все ще дуже етнічно розділені, це відображає
розбіжності, які існують у країні і сьогодні.
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Кількісні виміри партійної системи Косово, показали, що в країні наявна
атомізована партійна система, тобто кількість релевантних політичних партій
парламенту становить одинадцять і більше. Це безпосередньо впливає на
високий ступінь фрагментаризації партійної системи. Наймолодша європейська
держава Косово має багато перехідних проблем, саме політичні партії часто
вважаються дуже зручними інструменти для досягнення владних позицій, які, в
свою чергу, забезпечують своїх власників окремими соціальними перевагами.
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ПРОЦЕДУРНИЙ ТА АКСІОЛОГІЧНИЙ ПІДХОДИ ДО
КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЇ ДЕМОКРАТІЇ
Карпенко Андрій
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Філософський факультет, кафедра політичних наук
Науковий керівник: д. політ. н., доц. Олещук П. М.
Демократична політична система станом на сьогодні є домінуючою
серед країн світу. Як серед дослідників, так і серед політичних діячів все ще
відсутнє однозначне розуміння феномену демократії, обсяг поняття якої є доволі
розмитим. Попри те, що більшість країн Західного світу визнають важливість
демократії та її провідну роль у розвитку та функціонування суспільства,
практично кожна з конституцій демократичних держав різняться між собою, а
кожна країна має свій набір політичних інституцій та процедур. Такі відмінності
свідчать про те, що демократія на практиці проявляє себе у кожній країні порізному.
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Серед дослідників сформувалися два основних підходи до
концептуалізації демократії – процедурний та аксіологічний. Процедурний
підхід полягає у визначенні демократії через відповідність чітким експліцитним
ознакам, зокрема наявності процедури виборів та рівного виборчого права.
Аксіологічний підхід розширює поняття демократії до відповідності багатьом
принципам, зокрема найширшої інклюзії всіх громадян у політичному процесі,
відсутності соціального конфлікту, забезпечення максимальної рівності з
врахуванням особливостей та можливостей різних груп населення,
справедливості, захисту громадянських прав тощо.
Процедурний підхід є дескриптивним і базується на відповідності
політичної системи формальним ознакам демократії, аксіологічний підхід є
нормативним та полягає у прагненні досягти певного демократичного ідеалу,
фокусується на політичних та соціально-економічних реаліях, неформальних
зв’язках та політичній культурі. Якщо процедурний підхід акцентує на наявності
політичних прав, то аксіологічний вимагає широке застосування громадянських
та соціальних прав, їхню відповідність політичній дійсності.
Попри те, що процедурний підхід розглядає інституційні форми
демократії як основні, для нього все одно характерне орієнтування на
демократичні цінності та принципи. Різниця полягає в тому, що аксіологічний
підхід ґрунтується на дотичних демократичних цінностях та вважає їх
рівносильно визначальними у випадку демократії.
Процедурний підхід відповідає «реалістичному баченню» у політичній
науці, оскільки визначення демократії через обмежену низку чітких ознак
спрощує структурування реальних політичних систем, які мають свої особливі
прояви у кожній країні. Процедурний підхід намагається відкинути ідеалістичне
трактування демократії та пристосувати її до прикладної науки та політичних
реалій. Це «реалістичне бачення» представлене в роботах таких дослідників як
А. Турен, Й. Шумпетер, Н. Боббіо, С. Гантінгтон, Дж. Сарторі, Є. Вятр. Саме на
процедурному підході ґрунтуються елітистська, корпоративна, плюралістична,
плебісцитарна концепції демократії.
Аксіологічний підхід стає актуальним після третьої хвилі
демократизації та чергового демократичного відкочування, внаслідок яких
сформувався ряд гібридних політичних режимів, що мають зовнішні ознаки
демократії, однак за своєю суттю є авторитарними. Ця проблема показала, що
демократія є більш фундаментальною та соцієтальною, аніж формальна
наявність політичних інституцій та процедур. Представниками розширеного
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підходу до визначення демократії є Г. О'Доннелл, Ф. Шміттер, Дж. Роулз, Л.
Даймонд, А. Лейпхарт. Відповідними до аксіологічного підходу є такі концепції
демократії як деліберативна, партисипаторна, консенсусна.
Обидва підходи мають свої проблеми. Процедурний підхід є занадто
спрощеним і не відповідає сучасним політичним реаліям, за яких наявність
виборів в країні не гарантує її демократичності. Інститут виборів
використовувався і продовжує використовуватися як інструмент соціальної
мобілізації та консолідації в недемократичних режимах. Мінімалізм
процедурного підходу не дає змогу розрізнити реальну та «фасадну», фіктивну
демократію. Аксіологічний підхід може здаватися заангажованим, таким, що
вважає форму Західної демократії як єдино вірної. Крім того, ототожнення
демократії з широким спектром цінностей є невиправданим, оскільки значно
розширює її предметність та розмиває зміст поняття.
Найоптимальнішим
вирішенням
проблем
процедурного
та
аксіологічного підходів є застосування розширеного підходу, за якого кількість
реальних ознак та умов демократії повинна бути розширена за рахунок
відповідності основним, визначальним принципам демократії. Також
актуальною є наукова диференціація поняття «демократія», яке саме по собі не
відповідає сучасним політичним реаліям. Наразі загальноприйнятого підходу до
визначення визначальних ознак демократії не випрацювано, що потребує
додаткової наукової розробки.
Література:
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТЕОРІЇ ІГОР У ДОСЛІДЖЕННІ
ПРОЦЕСУ ПРИЙНЯТТЯ ПОЛІТИЧНИХ РІШЕНЬ У СУСПІЛЬСТВАХ
ПЕРЕХІДНОЇ ДЕМОКРАТІЇ
Сабара Анна
Львівський національний університет імені Івана Франка
Філософський факультет,
кафедра теорії та історії політичної науки
Процес прийняття політичних рішень однозначно є доволі складним та
ресурсозатратним. Це спровоковано поетапністю процесу, яка визначається,
здебільшого визначенням проблеми, збором та аналізом інформації,
формуванням альтернатив, оцінкою ризиків, безпосереднім прийняттям
рішення та його імплементації. Згідно із двома основними підходами
нормативно-прескрептивним та дескриптивним, ми можемо говорити про
визначальні критерії, на які опиратимуться при зборі та аналізі інформації, що,
очевидно, має достатньо високий рівень впливу на кінцевий результат. Власне
нормативно-прескриптивний підхід опиратиметься на правові норми,
закріплений функціонал та повноваження того чи іншого політичного інституту,
розроблені алгоритми та правила процесу, в свою ж чергу дескриптивний
опиратиметься на такі критерії як культура, цінності, поведінкові
характеристики, тощо.
Безперечно, коли ми говоримо про перехідні суспільства, то нам варто
розуміти, що у для них характерна відсутність усталених формалізованих
демократичних інститутів, культури та цінностей, які б давали нам чітку опору
у дослідженнях процесу прийняття політичних рішень. Це спровоковано
процесами лібералізації та демократизації, які відбуваються не лише у царині
політичних інститутів, але є комплексними і зачіпають політичну культуру.
Отже таку політичну систему варто визначати як нестабільну з цієї точки зору.
Однак, якщо визначати всі чинники та дійові особи даного процесу то у будьякому випадку у нас залишається суб’єкт прийняття політичного рішення.
У контексті даного дослідження важливо розуміти, що у реальній
політичній системі ці суб’єкти можуть бути змінюваними, як персоналії, проте
якщо зосередитись на побудові ігрової моделі, то їх можна узагальнити. Власне
теорія ігор є методом математичного моделювання тих-чи інших ситуацій та
дозволяє математичний прорахунок різноманітних варіантів ходів політичних
гравців для отримання виграшу. Тут важливим є усвідомлення раціональності
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політичного актора. Звичайно, що раціональність теж можна дефініціювати у
різних контекстах, проте, зважаючи на нестабільність системи, у якій перебуває
політичний актор, ми опираємось на розуміння раціональності як
характеристиці індивіда робити максимально виважені та обдумані вчинки з
метою здобуття власної вигоди.
Відповідно, опираючись на таку раціональність ми можемо розглядати
безпосередньо ігровий процес, де кожен політичний актор, який задіяний у
процесі прийняття політичного рішення вважається гравцем, який намагається
здобути виграш, тобто прийняти політичне рішення. Зокрема, такий вид
моделювання можна використовувати у контексті етапу аналізу ризиків кожної
з альтернатив рішення, де виграшем буде найбільш ефективне рішення, а сама
альтернатива описується у конкретну стратегію гри, в той же час процес аналізу
виглядатиме як дослідження повторюваних ігор, де однакові вихідні дані, проте
різні, за своїм значенням, розв’язання гри. У даному випадку можливе
урахування максимального середнього виграшу, якщо жодна із альтернатив не
приносить запланованого результату, і це означатиме необхідність поєднання
альтернатив та повторного аналізу ризиків. З іншого ж боку даний метод може
використовуватись у процесі для дослідження стратегій інших політичних
акторів, задіяних у процесі прийняття рішення, тим самим означуючи сам
виграш як обрання необхідної для політичного актора альтернативі, у такому
ключі ми можемо говорити про використання теорії ігор у дослідженні
лобістських процесів.
Повертаючись до суспільств перехідної демократії необхідно
зазначити, що при моделюванні процесу прийняття рішень у такій системі
теорія ігор, опираючись на раціональну поведінку акторів, яка є сталою
незалежно від стану формалізації політичних інститутів чи формування
політичної культури, дає можливість побудови чітких виграшних стратегій та
об’єктивізації дослідження політичних рішень. В той же час попри опору на
поведінку людини дану теорію варто ідентифікувати як метод нормативнопрескрептивного підходу, адже завдяки сталиму розумінню раціональної
поведінки розуміється функціонал політичного актора та розробляється чіткий
алгоритм дій у процесі прийняття політичного рішення.
Література:
1. Корнієнко В., Денисюк С., Шиян А. Моделювання процесів у
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ВИБОРИ НА ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА
УРОК ДЛЯ УКРАЇНИ
Сабада Катерина
Львівський національний університет імені Івана Франка
Філософський факультет, кафедра політології
Науковий керівник: канд. політ.н, доц. Скочиляс Л.С.
«Виборчий бюлетень сильніший від кулі» - саме такий вислів 16
президента США Авраама Лінкольна облетів світ. Адже вибори – один з
елементів демократичності у будь-якій державі. Базовим правом громадянина є
волевиявлення шляхом голосування, але воно не завжди відбувається в умовах
миру.
Уже сім років наша держава перебуває у стані війни з Росією.
Московський агресор окупував південно-східну частину України. В той час як
всі українці обирають представників влади, то Донецьк, Луганськ і Крим не
мають змоги долучитися до цього процесу. Тут потрібно розуміти, що на цих
територіях теж є електорат, який хоче зробити власний вибір, адже не всі є
прихильниками «русского міра» з його сепаратистськими та тоталітарними
методами. З морально-етичної точки зору ці люди також повинні отримати
можливість проголосувати. Тому логічно, що одним з головних завдань уряду є
вирішення проблеми виборів на окупованих територіях. Звичайно, це рішення
потребує певного часу і немалих зусиль, але воно цілком можливе, як показує
практика держав, які перебували у воєнних конфліктах.
Негативним прикладом в організації виборчого процесу у схожих умовах є
досвід Анголи. Перебуваючи у стані громадянської війни, уряд цієї держави
вирішив провести вибори 1992 року. Через політичне протистояння партій та
незавершений процес роззброєння в країні, який політичні сили використали
один проти одного, розгорілася нова громадянська війна, яка тривала до 2004
року [1].
Організація та проведення виборів у конфліктній Боснії 1996 року мала
свої плюси та мінуси. Увагу акцентували на тому, аби біженці та ВПО
голосували не «заочно», а особисто у місцях свого колишнього проживання. Але
для їхньої реєстрації потрібен був час, що вело за собою відтермінування
виборів. Недоліком було те, що політичні сили, а саме Радикальна Сербська
демократична партія маніпулювала біженцями та ВПО, реєструючи їх у
муніципалітетах, де була не здатна отримати бажану кількість голосів [2, c. 11].
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Досить вагомою була роль боснійських ЗМІ у сприянні чесних та
демократичних виборів. Саме тут було створено спеціальний орган, який
відповідав за чистоту у медіапросторі та змусив журналістів прийняти
нейтральні позиції.
Грубою помилкою проведення форс-мажорних виборів 1997 року в
Ліберії було визнання легітимності з боку міжнародних спільнот, незважаючи
на низку порушень: тиск домінуючої партії, відсутність доступу до ЗМІ. Все це
спричинило новий конфлікт – громадянську війну.
Ще одним корисним елементом у підтриманні справедливого виборчого
процесу є участь міжнародних миротворчих місій, які мають військовий
компонент та доступ до усієї території держави та її інфраструктури. Це дає їм
змогу погрожувати силою членам незаконних збройних формувань, які не
бажають скласти зброю. Такий досвід у вирішенні конфлікту практикували
Косово, Ангола, Хорватія та ін [3, c. 8].
Проаналізувавши наведені кейси проведення та організації виборчого процесу в
умовах конфлікту, можна зробити певні висновки стосовно умов, у яких це мало
би відбуватися:
1.роззброєння та демілітаризація території, де будуть проходити
вибори, щоб не провокувати зміну результатів за допомогою зброї.
2.Інтервал між припиненням вогню і виборами має бути не менше 2
років.
3.вибори проводити лише тоді, коли території контролюють
міжнародні спостерігачі, які гарантують безпеку електорату.
4.важливим є забезпечення «нейтрального середовища» під час
передвиборчої кампанїі з боку ЗМІ.
5.залучення біженців та ВПО до виборчого процесу, розглядається
можливість дистанційного голосування.
6.НЕ рекомендується проводити передчасні вибори без належної
підготовки та з заздалегідь визначеною датою.
Саме на такий досвід повинна зважати Україна, враховуючи всі переваги
та недоліки аби провести чесні та демократичні вибори на окупованій території.
Література:
1. Вибори на окупованих територіях: що підказує Україні світовий
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2. Внутрішньо переміщені особи та участь у виборах: короткий огляд
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Глобалізація, поширення інформаційних технологій та науковотехнічна революція дали новий поштовх розвитку деліберативної концепції
демократії. Так, якщо класики (Ю. Габермас, Дж. Бесет, Дж. Фішкін та ін.)
розглядають деліберацію як процес додаткової легітимації державної влади
шляхом обговорення громадянами альтернативних варіантів прийняття рішень,
то сьогодні використання інформаційних технологій дозволяє перенести
деліберацію з фізичної реальності у віртуальну. Потенційно, таке перенесення
здатне залучити більшу кількість громадян до процесу прийняття рішень.
Для залучення громадян до політичного процесу все активніше
використовуються публічні технології – спеціальні ІТ-інструменти, які умовно
можна поділити на державні технології (gov tech) та громадські технології (civic
tech). Так, державні технології створюються державними органами з метою
трансформації та модернізації державного сектору; підвищення ефективності,
прозорості та підзвітності своєї діяльності та якості наданих послуг [6, с. 53]
(наприклад, сервіс «Дія» [3]), громадські технології покликані залучити
громадян до участі в процесі прийняті рішень та виконувати функцію контролю
над державною владою. Перш за все, вони націлені на громадянина та
задоволення його потреб [6, с. 54] (наприклад, сервіс «Відкритий реєстр
національних публічних діячів України» дозволяє дослідити зв’язки політиків
та державних службовців з фізичними та юридичними особами [1], а
аналітичний модуль порталу «Прозора інфраструктура» спрощує доступ до
інформації про будівництво та ремонти автомобільних доріг загального
користування, в тому числі про підрядників та ціну робіт [4]).
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Публічні технології, окрім виконання вже згаданих функцій, можуть
бути і майданчиком діалогу між владою та громадою/громадянами. Так,
платформа громадських технологій «E-DEM» [5] є одним з таких майданчиків в
Україні. Платформа складається з чотирьох модулів: «Місцеві електронні
петиції», «Громадський бюджет», «Відкрите місто», «Консультації з
громадськістю» та працює за механізмом взаємодії органів місцевого
самоврядування та мешканців громади через залучення громадян до процесу
прийняття рішень.
«Місцеві електронні петиції» забезпечують вплив мешканців на місцеву
владу через подання електронних петицій. «Громадський бюджет», як частина
платформи, дозволяє мешканцям пропонувати свої проєкти місцевого розвитку
та, разом з цим впливати на розподіл коштів з місцевого бюджету на інші
проєкти шляхом голосування. «Відкрите місто» - платформа, яка дозволяє
взаємодіяти громадянам та органам місцевої влади чи комунальним
підприємствам. «Консультації з громадськістю» є інструментом е-врядування та
дозволяє органам місцевого самоврядування залучати пропозиції громадян
щодо розвитку населених пунктів, виносити на обговорення проекти документів
та проводити опитування громадської думки.
Перелічені модулі на платформі є інструментами залучення громадян
до формування місцевої політики, оскільки дозволяють брати участь у процесі
розподілу муніципальних коштів, сприяють обговоренню пропозицій органів
місцевого самоврядування та громадян щодо можливих векторів розвитку,
дозволяють громадянам звертатися до органів місцевого самоврядування та
комунальних підприємств для вирішення тих чи інших проблем. Таким чином,
можемо вважати, що публічні технології загалом та платформа «E-DEM»
зокрема відповідають ключовим вимогам теорії деліберативної демократії Ю.
Габермаса, яка ґрунтується на таких умовах комунікації, за яких політичний
процес має на меті досягнення розумних цілей шляхом встановлених процедур
[2, с. 389].
Отже, публічні технології, створення яких є наслідком формування
інформаційного суспільства та посилення ролі локальних політичних акторів,
сприяють налагодженню діалогу між громадянами та органами влади й, таким
чином, стають не лише майданчиком для обговорення (деліберації), а й
розширюють можливий спектр участі громадян в політичному процесі.
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ВИБОРЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ У
ПРЕЗИДЕНТСЬКІЙ ВИБОРЧІЙ КАМПАНІЇ 2019 РОКУ В УКРАЇНІ
Шваничик Соломія
Львівський національний університет імені І. Я. Франка
Філософський факультет, кафедра теорії та історії політичної науки
Науковий керівник: к. політ. н., доц. Була С. П.
Виборчі технології визначаємо як сукупність методів, інструментів,
дій, що стосуються всього виборчого процесу як безпосереднього періоду
виборчих кампаній, так і часу між виборами, який використовується для
формування чи підтримки необхідного іміджу політичної сили, і завдяки яким
відбувається конструювання електоральних преференцій, що спрямовано на
досягнення успіху в день виборів [1, с. 8]
У президентській кампанії 2019 р. застосовувалось багато
традиційних виборчих технологій, включаючи "білі", "сірі" та "чорні". Як
наслідок, кандидати часто працювали не на підвищення власного результату,
а на зменшення результату суперника. Однак, хоч старі виборчі технології і
застосовувались кандидатами, особливістю президентської виборчої кампанії
2019 р. стало активне використання мережі Інтернет, зокрема соціальних
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мереж, де використовувались якісно нові для України виборчі технології. З
огляду на це, варто виділити основні чинники, які вплинули на особливості їх
застосування, а саме:
Перший – світовий досвід. Стартом до появи нових трендів
використання технологій у виборчих кампаніях ще в 2008 р. стали
президентські вибори в США. Фактично це була перша передвиборча
кампанія, що відбувалась через інтернет і соціальні мережі [2, с. 423]. У 2016
р. цю ідею перехопили британські стратеги кампанії «Брекзит» завдяки чому
змогли забезпечити перемогу табору «Вийти». Кульмінацією поширення
новітніх виборчих технологій стали вибори США у 2016 р., де переміг Д.
Трамп, який не був класичним політиком. Отже, українські політики мали від
кого повчитись перед виборами 2019 р.
Другий – постійний розвиток технологій та більша залученість людей
до онлайн-життя. Так, після «Брекзиту» і виборів США 2016 р. світ дізнався
про компанію «Cambridge Analytica», яка втручалась у виборчий процес і
застосовувала персоналізовану рекламу щодо потенційних виборців на основі
трьох методів: «методу океану», Big Data і таргетингу. Крім того, для багатьох
людей смартфон став головним джерелом інформації, а відповідно зросла роль
соціальних мереж і мережі Інтернет загалом.
Третій – участь у виборах не політиків. Участь у президентській
виборчій кампанії актора і шоумена В. Зеленського, вплинула на сам хід
кампанії, адже цей кандидат виборчий процес розглядав у дискурсі креативу
та шоу, тоді як інші кандидати у цьому більше вбачали боротьбу, яка мала на
меті створити конкурентам ще вищий антирейтинг серед електорату. Не
виключаємо той факт, що якби В. Зеленський не брав участі у виборах та
іншим кандидатам не потрібно було б наздоганяти його в новизні, то кампанія
пройшла б більш традиційно. Фактично особливістю цієї кампанії стало
зведення політичного дискурсу до переваги форми над змістом.
Вперше в історії українських виборів, розважальний контент, зокрема
у формі серіалу та різних телешоу, використали в електоральних цілях. Серед
різновидів виборчих технологій під час цієї виборчої кампанії можна виділити
такі: технологію таргетування, технологію формування позитивного іміджу за
допомогою якісного контенту, використання інтернет-ботів, створення
фейкових новин, дискредитація опонентів завдяки спеціально створеним групам
у соціальній мережі «Фейсбук» тощо.
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Кульмінацією президентської виборчої кампанії і ще однією виборчою
технологією стали дебати В. Зеленського та П. Порошенка на НСК
«Олімпійський», які перетворились на шоу і не виглядали як повноцінні дебати,
де опоненти конструктивно ведуть діалог щодо аспектів суспільно-політичного
та економічного розвитку країни.
Отже, президентська виборча кампанія 2019 р. стала унікальною в
історії України передусім через особливості застосування певних виборчих
технологій.
Література:
1. Шведа Ю. Технологія виборчої кампанії. Основи електорального
маркетингу. Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. 340 с.
2. Ферґюсон Н. Площі та вежі. Соціальні зв'язки від масонів до фейсбуку
Київ: «Наш формат», 2018. 546 с.
«НОВА ПОЛІТИКА»: ІНСТИТУЦІЙНА ТА ЦІННІСНО-ІДЕЙНА
ТРАНСФОРМАЦІЯ ПАРТІЙНОЇ СИСТЕМИ ТА ІДЕОЛОГІЇ
Швець Вікторія
Львівський національний університет імені І. Я. Франка
Філософський факультет
Кафедра теорії та історії політичної науки
Науковий керівник: д. політ. н., доц. Шипунов Г. В.
Якісні зміни в суспільному житті, як от соціальний склад населення,
його структура і сфера зайнятості, що відбувались в середині та наприкінці ХХ
ст., призвели до формування нової світоглядної моделі.
На місце модерним уявленням прогресу та лінійного розвитку світу
приходить розуміння світу як багатоваріантного фрагментарного утворення.
Нелінійний характер соціокультурної динаміки, своєю чергою, негативно
впливає на стабільність та рівновагу соціальної та політичної систем, адаптація
якої в нових умовах вимагає значно більшої гнучкості та рефлективності як від,
власне, самої системи, так і від самих акторів.
У цьому «впорядкованому хаосі» постмодерну ціннісна та ідеологічна
система, що сприяє адаптаційному процесу в межах трикутника індивіддержава-суспільство, порушена та перебуває в стані постійної трансформації.
Модерн, із притаманної йому вірою в існування ієрархії культур та прагненням
до культурної асиміляції та універсалізації, поступається постмодерній
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рівноцінності культурних утворень та ідеї культурного плюралізму як основи
суспільства.
Такі світоглядна, ціннісна та ідеологічна трансформації спричинили і
зміни у політичній сфері. Через таке оновлення основ політичної діяльності,
«стара політика» вже не могла повною міро відповідати віянням часу, що
спричинило необхідність у «новій політиці».
При чому, варто зауважити, що термін «нова політика» відображає саме
якісні зміни, а не хронологічний контекст. Формуючись та розвиваючись
навколо питань постматеріального характеру, нова політика зосереджується на:
«питаннях забруднення навколишнього середовища, небезпеки ядерної
енергетики, рівності жінок та прав людини, необхідності мирного міжнародного
співіснування та допомоги третьому світові…Вона наголошує на важливості
відкритого доступу до політичних засобів та ресурсів. Свобода слова для
меншин, доступ до механізму прийняття рішень у державі та можливість брати
участь у політиці ... стають не лише необхідними інструментами нової політики,
але й її ціллю» [2, c. 141]. Таким чином, «нова політика» зосереджує увагу на
тому, що стара ігнорувала.
Окрім того, «нова політика» характеризується і низкою інших
особливостей. Наприклад, значно зростає увага до значення культурного та
політичного плюралізму, як наслідок поява значної кількості політичних
субкультур, мезо- та мікро-культур. Має місце також і диверсифікація
політичних цінностей та підвищення ролі особистісних якостей та
характеристик у політиці. Важливим стало питання ідентичності в політиці
загалом та в політичному управлінні зокрема. Збільшилось значення
горизонтальних взаємодій як на рівні громадянського суспільства, так і на
місцевих ланках державного управління, що, своєю чергою, спричинило
зростання ролі низових демократичних структур та процесів самоуправління та
самоорганізації населення. Збільшується вплив неконвенційних типів
політичної участі, як от блокади демонстрації та бойкоти [3, C. 77-78].
На місце сприйняття ідеології як певної тотальної системи,
притаманного Модерну, під впливом принципу фрагментарності та
суб’єктивності соціальної реальності, прийшло розуміння феномену ідеології як
складної та неоднорідної системи ідей, що може формуватися різними акторами,
а не винятково інтелектуальною або політичною елітами.
Як зазначає М. Селліджер, для функціонування ідеології в епоху
постмодерну характерна «асиметричність»: одні й ті самі ідеї і засади можуть
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входити до складу різних ідеологій, висуватися різними політичними силами і
обслуговувати їхні інтереси, виконуючи різноманітні соціальні функції. Це
твердження також є справедливим щодо сучасних партійних ідеологій. Сучасні
партійні ідеології є збірною структурою, в якій поєднано ідеї, норми та цінності,
характерні для різних політичних ідеологій [1, C. 76-78].
Окрім того змінюється і ролі політичних еліт та партій як інститутів.
Ідеї консерватизму, лібералізму, комунізму і фашизму в свій час ретельно
конструювалися елітами. В останні ж десятиліття спостерігається явна
демократизація групових дискурсів, нові актори долучаються до боротьби за
легітимацію публічного мови і цінностей. І якщо спочатку основи фемінізму,
неофашизму і ідеології «зелених» і були створені інтелектуалами, то потім
відповідні ідеї стали надбанням більш широких соціальних кіл, представники
яких виступили в ролі не тільки споживачів, але і виробників нових смислів [1,
c. 163].
Інститутом, через який громадяни могли впливати на вироблення нових
ідей в межах політичної сфери, у Модерні виступали здебільшого лише
політичні партії. На сучасну політичну арену вийшли також і громадські
організації, рухи та спілки. Хоча, при цьому, політичні партії наразі також не
втрачають своїх позицій у суспільстві. Через збільшення ролі прямого
волевиявлення громадян (референдум, громадські збори, петиції тощо) та
посилення децентралізації, вплив громадян на процес вироблення ідеології
значно поширився. А з розвитком технологій покращилась і комунікація між
політичними партіями та їх потенційним електоратом.
Мозаїчність мислення, плюралізм думок та ідей спричинили і якісні
зміни феномену ідеології як в суспільному, так і в політичному житті. Класичні
ідеології модерну, що претендували на тотальність та істинність більше не
працюють у фрагментованій постмодерній політичній системі. Натомість
політичні ідеї проявляє себе у вигляді ідеологічних гібридів або фрагментів
мозаїки, що висвітлює лише один із аспектів політизованої соціальної проблеми,
наприклад феміністичні рухи або партії зелених. Ідеологія більше не
намагається повністю трансформувати суспільство чи політичний устрій, а
радше концентруються на певній суспільній проблемі. З огляду на оновлення
ціннісно-нормативних орієнтації суспільного життя та появою нових ліній
соціокультурного розмежування виникає потреба у їх інституційному
представництві. «Старі» політичні партії, хоч і намагаються адаптуватись під
сучасні реалії, проте без втрати значної частини свого електорату та партійного
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активу це зробити не можливо. Це спричиняє виникнення «нових» партій, які як
основу своєї політичної доктрини обирають постмодерні цінності та зважають
на нові культурні поділи та власні ідеологічні переконання. Ідеологія у світі
«нової політики» продовжує виступати ціннісно-нормативним фундаментом
для політичної діяльності.
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СЕКЦІЯ ПСИХОЛОГІЇ
ОСОБЛИВОСТІ СУВЕРЕННОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОГО ПРОСТОРУ
СТУДЕНТІВ З РІЗНИМ РІВНЕМ ПЕРФЕКЦІОНІЗМУ
Андрейків Наталія
Львівський національний університет імені І. Я. Франка
Філософський факультет
Кафедра психології
Науковий керівник: канд. псих. наук., доц. Петровська І. Р.
Посилений розвиток соціальних процесів у наш час висуває особливі
вимоги до особистісної автономії кожної людини, наявності власного
психологічного простору, свободи та відповідальності за нього. Все більш
значущою стає проблема суверенності психологічного простору особистості, та її
психологічних меж. Психологічний простір особистості можна розглядати як
специфічну територію, яка певною мірою визначає сутність подій, що в ній
відбуваються, а також як індивідуальність особистості та її взаємодії в соціумі.
Простір із цілісними межами є суверенним, адже його власник може підтримати
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свою особистісну автономію, а простір із порушеними психологічними
границями – депривованим. Особистість із депривованими межами відчуває тиск
зовні й часто незадоволена життям.
Феномен суверенності психологічного простору, що інтегрує в собі
ознаки соціальної зрілості, охоплює комплекс соціальних, фізичних та
психологічних явищ, з якими людина себе ототожнює. До структурних
компонентів суверенності відносяться такі виміри психологічного простору, як:
суверенність фізичного тіла, території, речей, звичок, соціальних зв’язків,
цінностей. Суверенність психологічного простору сприяє високій адаптації
людини у суспільстві, актуалізує її комунікативну компетентність, конструктивну
міжособистісну взаємодію і, таким чином, визначає загальний рівень якості
діяльності й життя.[3] Стан психологічного простору, цілісність його меж
визначають та відображають стан психічного здоров&apos;я людини. Тому,
порушення кордонів психологічного простору можуть бути не тільки проявом,
але і причиною різних форм психічних порушень.
Зв’язки перфекціонізму з суверенністю психологічного простору можна
побачити при дослідженні чинників формування цього психологічного феномену.
До прикладу, диприваційним впливом характеризуються такі детермінанти
перфекціонізму як надмірний критицизм, умовне прийняття з боку батьків,
симбіотичний характер зв’язку, гіперопіка.
Загалом, перфекціонізм розуміється як особистісний конструкт, який
полягає у прагненні досягати довершеності у різних сферах життєдіяльності
(міжособистісних відносинах, професійній діяльності та ін.), доводити результати
своєї діяльності до відповідності найвищим еталонам (інтелектуальним,
моральним, етичним). Це високі особисті стандарти та виражена потреба у
досконалості.[1] На сьогоднішній день питання щодо характеру впливу
перфекціонізму на особистість і далі залишається найбільш дискусійним,
оскільки результати чисельних досліджень свідчать як і про позитивні, так і про
негативні наслідки цього феномену.
У більшості досліджень ця проблема розглядається опосередковано, але
про те, що існують певні особливості структурування перфекціоністами свого
психологічного простору свідчать емпірично доведені взаємозв’язки
перфекціонізму зі страхом інтимності [4], ворожістю, надмірною автономією та
прихованою агресією [2].
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У проведеному емпіричному дослідженні взяли участь 52 студенти віком
від 17 до 23 років. Середній вік опитуваних склав 19 років. Серед респондентів
було 13 хлопців, що становить 25% від кількості усіх досліджуваних та 39 дівчат
- 75% від загальної кількості. Опитані студенти навчаються на різних
спеціальностях та у різних університетах, а саме: Львівський національний
університет імені Івана Франка, Національний університет «Львівська
політехніка», Українська академія друкарства, Львівський державний університет
безпеки життєдіяльності, Київський політехнічний інститут. Для дослідження
були використані наступні методики: 1.Методика «Суверенність психологічного
простору – 2010» С. Нартова-Бочавер; 2.Методика «Багатомірна шкала
перфекціонізму» П. Х’ютта та Г. Флетта (адаптація І.І. Грачової); 3.Методика
діагностики соціально-психологічної адаптації К. Роджерса та Р.
Даймонд; 4.«Особистісний опитувальник FPI» (модифікована форма B).
Для виявлення особливостей суверенності психологічного простору в
студентів з різним рівнем перфекціонізму було проведено порівняльний аналіз
емпіричних даних за т-критерієм Ст’юдента. Порівнюючи середні показники за
шкалами суверенності психологічного простору в студентів з різним рівнем
перфекціонізму, можна прослідкувати певну тенденцію. Вона полягає в тому, що
в осіб вищим рівнем перфекціонізму нижчі показники суверенності
психологічного простору за всіма шкалами методики.
Це може свідчити про те, що студенти, які висувають високі вимоги до
себе, до якості своєї роботи, вимогливі до оточуючих та вважають, що ті в свою
чергу такі ж вимогливі до них самих – мають нижчий рівень суверенності своїх
психологічних кордонів. Вони частіше переживають дискомфорт викликаний
дотиками, запахами або буквально фізичною присутністю сторонніх людей,
частіше піддаються на маніпуляції та вимоги інших змінити їхні звички, соціальні
зв’язки чи особисті речі. Часом вони не знають як встановити психологічні
кордони, та відстоювати свою позицію, особисту територію, свої переконання та
вподобання, більш схильні до прийняття неблизьких їм цінностей.
Відповідно, студенти з нижчим рівнем перфекціонізму – мають більш
суверенні границі свого психологічного простору, вони більшою мірою
піклуються про своє соматичне благополуччя і не дозволяють іншим його
порушувати. В таких людей є більш чітке бачення особистої території, де вони
почуваються в безпеці, тому в них немає страху що хтось зазіхатиме на їх
територію. Такі студенти зазвичай можуть самі вирішувати з ким підтримувати
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соціальні зв’язки, а з ким ні. Вони «в контакті з собою» тому приймають себе та
інших такими які вони є, зі своїми особливостями, звичками, вподобаннями та
переконаннями.
Однак, варто зазначити, що статистично значущих відмінностей
показників суверенності психологічного простору у студентів з різним рівнем
перфекціонізму не виявлено.
Література:
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Актуальність дослідження. Інтернаціоналізація сучасної вищої освіти
актуалізує проблему адаптації іноземних студентів до чужої їм дійсності вищої
школи незнайомої країни. Адаптаційні можливості є предметом вивчення цілого
ряду наук, включаючи всі гуманітарні та медично-біологічні науки.Кількість
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іноземних студентів, що навчаються в Україні, зростає. Так, якщо у 2000 р. в
Україні навчалося близько 18 тисяч іноземців, у 2007 р. – 37 тисяч, у 2010 р. –
понад 44 тис., зараз – близько 50 тисяч осіб із 153 країн світу. А у 2012 р. “кількість
абітурієнтів, які отримали запрошення на навчання в українських вишах, зросла
порівняно з минулим на 53% і становить 32 тисячі осіб із 126 країн світу” [ 2. c.
114].
Основний виклад дослідження. Процес адаптації іноземних студентів
здійснюється впродовж усього періоду навчання у вищій школі, але особливо
складним він є у перший рік, тобто на підготовчому факультеті ,тому дослідження
процесу адаптації, організації її успішності сприяє більш швидкому включенню
іноземних студентів до студентського середовища, полегшує процес їх навчання
і виховання.
Адаптація є однією з фундаментальних проблем, як у вітчизняній, так і в
зарубіжній психології. Її значимість для розробки сучасної психології
пов&apos;язана з аналізом джерел активності людини, спонукальних сил її
діяльності, поведінки. Без взаємин різних культур та спільнот неможливо уявити
сучасне суспільство. І все частіше постає питання щодо правильної адаптативної
системи людей, що повинні співіснувати разом в межах однієї території, ділитися
досвідом, соціально комунікувати та навчатися.
У самому загальному плані адаптація це те, що впливає, стимулює,
спонукає, включає та обумовлює певні позитивні або ж негативні дії особистості.
У психології проблема адаптації заслуговує на особливу увагу, суть якої полягає
у визначенні успішності, надійності, стабільності людини у різних сферах її
життєдіяльності. Аналіз наукової літератури вказує на те, що питання адаптації
студентів до умов навчання у вищому навчальному закладі займає одне з
провідних місць у дослідженнях щодо проблем формування особистості
майбутнього фахівця.
Поняття адаптації можна розглядати як процес пристосування індивіда до
нових умов, входження до нового соціального середовища, засвоєння норм такого
середовища та вироблення нової моделі поведінки.
Труднощі процесу пристосування іноземних студентів до українського
середовища і до навчання в українських університетах потребують всебічних
психолого-педагогічних досліджень. Адже іноземці, що прибувають на навчання
до України, повинні пристосуватися не лише до умов навчання в університеті, до
специфіки проживання у гуртожитку, а й до життя в чужій країні з нерідним
мовним середовищем [1, c. 176].
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Адаптація іноземних студентів до українських реалій – складний процес,
яким можна керувати і прискорювати. Успішність пристосування іноземних
студентів до нового оточення залежить від такого суб’єктивного фактора, як
адаптивність (адаптивна спроможність) особистості, тобто вродженої і набутої
спроможності індивіда до адаптації, або спроможності пристосовуватися до
усілякого життєвого різноманіття. Таким чином, від успішності процесу адаптації
залежить їх подальша взаємодія з інтелектуальним і соціокультурним
середовищем університету.
Прискорення процесу адаптації сприяє стабільному психоемоційному і
фізичному стану студентів-іноземців; покращенню засвоєння нових знань;
формуванню готовності до навчання в університетах України й осмисленню
значущості майбутньої професії; формуванню нових особистісних якостей,
засвоєнню нових соціальних ролей та їх майбутнього соціального статусу.
Одним з найважливіших умов успішної соціально-культурної адаптації
студентів-іноземців до незнайомої освітньому середовищі вважається організація
тісної взаємодії та взаєморозуміння між педагогами і студентами, а також
студентами, які є представниками різних культур в групі, на факультеті, в ЗВО
Переживання культурного шоку у процесі міжкультурної адаптації
створює значний тиск на важливі складові етонопсихологічного статусу
особистості, такіяк етнічна ідентичність та етнічна толерантність. Одним із
головних завдань освітнього простору ЗВО є інтеграція. Саме інтеграція
іноземних студентів в нові соціально-культурні умови розглядаються як
найефективніший спосіб подолання культурного шоку. Кросс-культурний обмін і
активне спілкування між представниками різних культур, а також навчання разом,
призводить до зниження деструктивних стереотипів стосовно інших етнічних
груп збільшуючи кількість і якість міжкультурних зв’язків.
Висновки. Отже, проблема адаптації студентів-іноземців є важливою і,
насправді, важливою не тільки для самих іноземців, що приїздять навчатись в
Україну, але і для нас. Це можливість виховувати у нашої молоді толерантність
до інших рас, культур і релігій, а також розширити кругозір і наші знання про інші
країни безпосередньо від їх представників, що завжди ефективніше. Кросскультурний обмін – це завжди збагачення і шлях до вдалої комунікації і пошуку
компромісів. Важливим є створення і впровадження спеціальних програм для
полегшення адаптації студентів-іноземців та покращення налагодження їх
комунікації із місцевими студентами. У психологічному плані – це дослідження
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особистісних особливостей, що допомагають адаптуватися до нового культурного
середовища, а також надання психологічної підтримки у процесі адаптації.
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Початок систематичного навчання в школі є стресовою ситуацією в житті
дитини, оскільки пов'язано з необхідністю адаптуватися до нових
мікросоціальних умов. Цей процес супроводжується різноманітними зрушеннями
у функціональному стані і значною мірою зачіпає психоемоційну сферу[1]. Від
благополуччя адаптаційного періоду під час вступу до школи значною мірою
залежить успішність подальшої соціальної діяльності дитини.
Важливо враховувати сиблінгові позиції в контексті проблеми адаптації
до школи. Бо вони можуть як конструктивно, так і деструктивно вплинути,
залежно від того, як побудовані родинні взаємини, які риси формуються внаслідок
сиблінгових позицій. В системі сиблінгових взаємин у дитини формуються
навички спілкування та риси, які допоможуть адаптуватися до навчального
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колективу або негативно впливати на адаптаційний процес [2]. Можна сказати,
що сиблінгова позиція в сім’ї може впливати на процес адаптації дитини до
навчального процесу, входження до нового колективу.
Метою дослідження було дослідити соціально-психологічну адаптацію
першокласників з різними сиблінговими позиціями.
Методики які були використані у дослідженні- це Соціометрія «Капітан
корабля», Проективна методика “Дерево” Д.Лампен (адаптація Л.П.
Пономаренко), Методика «Інтерв’ю», Методика «Графічний диктант» Д. Б.
Ельконін, Тест «Будиночок» (за Н.Й.Гуткіною), проективний тест особистісних
відносин , соціальних емоцій та цінних орієнтацій «Будиночки» розроблений
О.А.Ореховою, також для визначення сиблінгових позицій була розроблена
авторська анкета.
У ході проведення емпіричного дослідження було виявлено певні
відмінності між дітьми із різними сиблінговими позиціями в сім’ї. Діти які мають
брата/сестру мають вищий рівень соціалізації, але нижчий рівень психологічного
благополуччя. Такі результати можна пояснити тим, що діти які мають сиблінга
мажуть мати кращі навички комунікування, вміють себе поводити в різних
ситуаціях, тому їм легше входити у новий колектив та знаходити собі нових
друзів. Психологічне благополуччя нижче, оскільки, можна припустити, що у
таких дітей присутня ревність, злість, тому що батьки не приділяють достатньої
уваги. Результати дослідження показали, що рівень соціалізації одинаків нижча
але психологічне благополуччя вище- можна пояснити тим, що бать багато часу
приділяють єдиній дитині і не дитині не потрібно батьків ділити із
братом/сестрою. У стосунках братів і сестер виділяють декілька загальних
негативних моментів, які можуть погано впливати на психологічне благополуччя
дитини. Зниження може відбуватися через суперництво (егоїстичне почуття,
сумніви в батьківській любові і боротьба з іншими дітьми за цю любов, прагнення
їх перевершити); ревнощі (суперництво, сумніви в любові близької людини);
заздрість (супутнє почуття досади, викликане успіхом і благополуччям іншого.
Рівень адаптації першокласників проявляється у позитивному ставленні
до школи, до однокласників та вчителів. Дитина, яка має достатній рівень
адаптації усвідомлює нові правила та обов’язки, які у неї появилися. Навчальний
процес не викликає у дитини негативного настрою. За результатами математичностатисничного аналізу було виявлено, що діти які мають сиблінгову позицію
«середня» та «єдина» дитина у сім’ї мають вищий рівень адаптації ніж діти
«старші» та «молодші».
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Отже, на основі проведеного дослідження ми підтвердили дві сформовані
гіпотези, а дві спростували.
Література:
1. Венгер Л. Як дошкільник стає школярем? / Л. Венгер // Дошкільне
виховання, 2005. – № 8. – С. 66-74.
2. Воскресенська О.В. Вплив батьків на конкурентні відносини сиблінгів
/ О.В. Воскресенська // Вісник Черкаського університету. Серія:
Педагогічні науки: наук. журн. – Черкаси: Вид-во Черкас. нац. ун-ту,
2008. – С. 149 – 151.
СОЦІАЛЬНА ТРИВОЖНІСТЬ ТА МЕТОДИ ЇЇ КОРЕКЦІЇ
Гусєва Анна
Львівський національний університет імені І. Франка
Філософський факультет
Кафедра психології
Науковий керівник: канд. псих. н., доц. Сеник О. М.
Під терміном “соціальна тривожність” розуміють стан страху,
хвилювання, побоюявання, який відчуває людина при взаємодії з іншими.
Соціальна тривожність вражає особу в той момент, коли їй здається, ніби вона
може зробити щось, що поставить її у принизливий, незручний стан. Розлад
змушує думати людину, що інші оцінюють її слова або вчинки в негативному
ключі й це заважає вести себе природньо. Особі з цією проблемою здається, що
будь-яка соціальна взаємодія нанесе шкоду та болісне розкриття, наче усі
притаманні слабкі сторони або незручність, яку вона відчуває у цей момент,
розкритикують, не приймуть [1]. Дорослі особи з соціальною тривожністю мають
незначну кількість друзів, менший романтичний досвід, вони рідше вступають у
шлюб. Щодо дітей, то спостерігається зниження контакту з однолітками, для
підлітків із соціальною тривожністю характерне погіршення стосунків.
Також було помічено, що соціально тривожні індивіди викликають негативну
реакцію в інших людей. Зазвичай вони вдаються до поведінки, яка забезпечить їм
комфорт, безпеку (уникнення зорового контакту, менше саморозкриття), що зі
свого боку не подобається присутнім й стимулює непорозуміння, конфлікти [2].
Люди з соціальною тривожністю у разі оцінки ситуації як дискомфортної,
направляють всю свою увагу, сили на самоконтроль і самоспостереження.
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Звідки ж з’являється соціальна тривожність і що її викликає? Деякі
фактори тривожності притаманні усім. На біологічному рівні в кожної людини
закладене відчуття хвилювання або небезпеки в деяких ситуаціях. Сюди ж
відносяться особливості темпераменту, більш або менш розвинені соціальні
навички,
екстраверсія/інтроверсія,
сором’язливість
[1].
Травматичні переживання також впливають на розвиток соціальної
тривожності, адже вони завдають страждання в момент свого виникнення і
залишають слід. Відомо, що найчастіше травматичні події, які ведуть до розвитку
соціальної тривожності, стаються впродовж шкільного періоду. Це пережите
цькування, знущання, ігнорування, образи. У результаті людина отримує
болючий досвід, який говорить їй, що вона є небажаною в соціумі.
Ще одним важливим фактором є труднощі, пов’язані з тим, щоб відповідати
певним вимогам на різних етапах життя. У дитячому віці: навчання взаємодії з
іншими
людьми,
подолання
сором’язливості;
у
юнацькому
віці:
самоідентифікація, становлення незалежності, перше усвідомлення своєї
сексуальності; у дорослому віці: балансування самостійності й залежності,
контролю і підпорядкування, участі у різних сферах життя; у похилому віці:
втрата професійної ролі, зв’язків з колегами [1].
Такий розлад як соціальна тривожність, тримає людину у напрузі, а це
наносить негативний ефект на емоційний та фізичний стан, викликаючи втому,
дратівливість. Багато досліджень показують, що в таких випадках потрібен навик
релаксації, який допомагає швидко розслаблятись та відчувати себе комфортно,
реагувати на ситуації без хвилювання, вести себе більш спокійно, відновлювати
свої сили та відпочивати. Більшість людей вважає релаксацію корисною у
боротьбі проти соціальної тривожності, але необхідних методів відносно мало.
Тому рекомендується вибрати індивідуальний метод і притримуватись його для
досягнення ефективних результатів.
Для початку потрібно практикувати розслаблення при виконанні
повсякденних задач, а потім переходити до важчих. Чим частіше повторювати
дію, тим більшого успіху можна досягнути. Після розвитку необхідного рівня
навички можна застосовувати її навіть у разі несподіваної ситуації, яка несе за
собою негативні та тривожні відчуття [1].
Література:
1. Батлер Дж.Р. Преодоление социальной тревожности и застенчивости / Дж.Р.
Батлер. – Констэбл & Робинсон Лтд, 2007. – 413 с.
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Социальна тревожность: содержание понятия и основные направления
изучения. Часть 2. / И.В. Никитина, А.Б. Холмогорова. // Социальная и
клиническая психиатрия – 2011. –Том 21, №1 – 60-67с.
ОСОБЛИВОСТІ САМОСТАВЛЕННЯ ПІДЛІТКІВ СХИЛЬНИХ ДО
КІБЕРКОМУНІКАТИВНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ
Дмитрик Соломія
Львівський національний університет імені І. Я. Франка
Філософський факультет
Кафедра психології
Науковий керівник: доц. Гребінь Н.В.

Одним із найважливіших чинників у становленні різнобічно розвиненої,
активної, творчої, духовно багатої особистості та у створенні умов для повного
розкриття її потенційних можливостей, відіграє внутрішня активність,однією з
детермінант внутрішньої активності особистості є – самоставленя.
Підлітки є одним з найбільш активних користувачів мережі Інтернет, яка
використовується молоддю не лише з пізнавальною метою, а й з рекреаційною.
Залежність від Інтернет-спілкування, віртуальних знайомств, взаємовідносин в
Інтернеті більшістю дослідників розглядається, як кіберкомунікативна
залежність. Кіберкомунікативна залежність – актуальна проблема сучасності, що
впливає на особистість молодої людини, яка є чутливою до впливу адикції,
негативно діє на всі сфери життя людини, призводячи до появи особистісних
деформацій та дизгармонізації особистості.[2] Проблема даної теми полягає у
тому що ця залежність здатна в значній мірі вплинути на особистість, особливо
під час її становлення у підлітковому періоді, призвести її до деформації,
порушити здатність людини встановлювати зв’язки з соціумом. У зв’язку з цим
виникає потреба з’ясувати, які особливості у самоставленні матимуть підлітки ,
схильні до кібекомунікативної залежності, з метою попередити та подолати
виникнення залежності.
Для дослідження були використані такі методики: тест-опитувальник
самоставлення (В. Столін), тест самоакцептації (підлітковий та юнацький
вік)(Булка Н.І.), тест кіберкомунікативної залежності (Тончева А.), тест інтернетзалежності (К.Янг), авторська анкета.
Згідно даних, отриманих в результаті дослідження можна зробити такі
висновки: порівняння за статтю показало, що суттєвих відмінностей нема, проте
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у дівчат є вищий рівень очікування позитивного ставлення інших та самоповаги,
ніж в хлопців. Це може свідчити, що у структурі ставлення дівчат до себе ці
показники є важливішими, ніж у хлопців. Також, за результатами ,можна
виділити позитивні та негативні аспекти спілкування - позитивний полягає в тому,
що підлітки спілкуючись в мережі можуть ділитися своєю творчістю та своїми
вподобаннями, що впливає на їх прийняття себе та ставлення до себе. Негативний
ж полягає у тому, що підлітки часто спілкуючись у мережі, у соціальних мережах
вони готові до спілкування вночі, що може свідчити недостатність спілкування
протягом дня або про недостатність впевненості у собі і страх втратити певні
соціальні контакти. Підлітки, які приймають себе та позитивно ставляться до себе,
більш зосереджені на собі та на саморозвитку і менш схильні відволікатися на
соціальні мережі і жертвувати своїм часом, який вони можуть використати для
саморозвитку.
Інтернет виступає важливим фактором соціалізації дітей та підлітків, для
багатьох неповнолітніх він є невід’ємною частиною життя. Батькам та педагогам
важливо навчати дітей основам безпечної поведінки дитини в мережі,
встановлювати та дотримуватися правил користування комп’ютером.[1]
У нашому дослідженні ми вважаємо, що основними напрямками
профілактичної роботи щодо попередження Інтернет-залежності серед дітей та
підлітків виступають: просвітницька робота: інформування підлітків, їх
батьків, вчителів щодо феномену Інтернет-залежності та основних правил
поведінки в мережі; спеціально організоване навчання та тренінги: формування
засад критичного мислення підлітків та сприяння формуванню інформаційнопедагогічної культури, розвиток комунікативних навичок дітей та підлітків.
Література:
1. Гуменюк Л. Й. Соціально-психологічні фактори інтернет-адикції/ Л.
Й. Гуменюк // Науковий вісник Львівського державного університету
внутрішніх справ, 2013 .– С.10-19.
2. Коваленко О. Кіберпростір – гуманістичний потенціал цивілізації. Психологічні перспективи. - №18 – Луцьк: ВНУ ім. Лесі Українки –
2011.

134

Тези щорічноіої всеукраїнської наукової конференції «Дні науки філософського
факультету 2021»

ОСОБЛИВОСТІ ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ У ОСІБ З РІЗНИМИ
КАР’ЄРНИМИ ОРІЄНТАЦІЯМИ
Задніпрянна Анна
Львівський національний університет імені І. Я. Франка
Філософський факультет
Кафедра психології
Науковий керівник: професор, кандидат психологічних наук Партико
Т.Б.
Емоційне вигорання, не одноразово називають синдромом двадцять
першого століття, через поширення цього явища на різні типи індивідів.
Особливістю емоційного вигорання є його перебіг та швидкість впливу на
загальний стан індивіда. Синдром емоційного вигорання найбільше вражає
схильних до емпатії людей. Бувають виключення, коли синдром емоційного
вигорання являє собою психологічний захист, а саме в моменти негативного
впливу, здатний вимикати емоції, оскільки їх стає занадто багато. Проте при
тривалому стані «вимкнених емоцій», можуть слідувати доволі негативні
наслідки для психологічного здоров’я людини.
Синдром емоційного вигорання – це стійкий та тривалий стан емоційного
виснаження, що розвивається в наслідок роботи в напруженій обстановці, зі
значним емоційним навантаженням та відсутністю винагороди, зокрема не лише
фінансової, а й пошани та визнання. Внаслідок відсутності визнання у
працівника виникає редукція професійних обов’язків та емоційне виснаження.
У переважній більшості, синдром емоційного вигорання уражає працездатне
населення. [2,C.472]
Симптоматика емоційного вигорання активно досліджується починаючи з
1974 р., Р. ДЖ. Бйорк, Е. Грінгаласс, А. Широм, які достатньо детально
дослідили синдром емоційного вигорання та припустили, що, це не наслідок
стресу, а прояв стану, коли хронічний стрес досягнув межі. [1, C.90]
На сьогоднішній день існує декілька підходів до детального вивчення явища
емоційного вигорання - це результативний та процесуальний. Представники
результативного підходу описують його, як стан в який входять конкретні та
стабільні елементи. Серед представників – Пайнс, Аронсон, Дирендонк,
Шауфели, Сиксма та ін. [1,C.96]
Процесуальний – це вигорання, яке характеризується послідовними
елементами. Серед представників – Буриш та Бойко, останній, створив доволі
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знаменитий опитувальник емоційного вигорання, який умовно поділений на три
частини. [1,C.100]
Метою даного теоретичного дослідження було виявлення взаємозв’язків
між емоційним вигорання та кар’єрними орієнтаціями особистості.
Поняття «кар’єрні орієнтації» є відносно новим у українській психології.
Свій початок поняття «кар’єрні орієнтації» беруть у американській психології
на заснованій концепції Едгара Шейна – «якорі кар’єри». [3,C.80]
Якорі кар’єри – це перелік уявлень працівника, про цінності, мотиви,
установки, навички, які визначають професійну спрямованість працівника та
його майбутній кар’єрний ріст. Якорі кар’єри – це найефективніший спосіб
визначення професійної спрямованості індивіда, який засновується на цінностях
досліджуваного та визначає мотиви при виборі роботи, адже Е. Шейн, при
своєму дослідженні визначив, що мотивація на досягнення успіху при
правильно вибраній професії допомагає зробити результат набагато
ефективнішим.[3,C.84]
Важливо враховувати що однією з найбільш важливих детермінант
професійного росту індивіда, є її уявлення про себе, тобто реальна оцінка
власного особистісного та професійного потенціалу – «Я -концепція», в яку
індивід вкладає серію кар’єрних рішень на основі кар’єрних орієнтацій.
Кар’єрні орієнтації – це вимоги особистості, які вона ставить перед собою,
в професійному аспекті, а також до себе, як до професіонала. Кар’єрні орієнтації,
визначаються насамперед особистісною концепцією, індивідуальними
характеристиками, талантами, установками, а також особистими цінностями та
мотивами. При виборі кар’єри, людина, насамперед керується власними
цінностями, установками, та потребами. Критерії кар’єрних орієнтацій
особистості, насамперед визначаються мотивами, інтересами, а також
талантами та схильностями до професійної діяльності. Правильне визначення
кар’єрних орієнтацій, а в подальшому професійної спрямованості, допомагає
людині знайти своє призначення у житті, реалізуватись, а також задовольнити
потреби у самодостатності. [3]
За даними, які отримані в ході теоретичного дослідження, можемо зробити
висновок, що особисті цінності та індивідуальні відмінності, а також сукупність
тих чи інших кар’єрних орієнтацій, безпосередньо впливають на перебіг та
появу синдрому емоційного вигорання у індивіда, оскільки, підхід до виконання
роботи, ставлення до стресових ситуацій або проблем, які виникають, доволі
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часто стають причиною стрімкого перебігу емоційного дисбалансу, слідом за
яким йде емоційне вигорання.
Література:
1. Орел В. Е. Феномен «выгорания» в зарубежной психологии:
эмпиричесские исследования / В. Е. Орел // Психол. журн. – 2001. –
Т.22. - №1. – С.90-101
2. Бойко В. В. Энергия эмоций в общении: взгляд на себя и на других /
В.В. Бойко – М.: Филинъ, 1996. – 472 с.
3. Schein E.N.
Career anchors resisted/implications or career development in the 21st
century// Academy of Management Executive. - 1996. - Vol. 10. - № 4. P. 80-89
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПІДЛІТКІВ З РІЗНИМ РІВНЕМ
САМООЦІНКИ
Казимира Христина
Управління освіти, науки та молоді Львівської облдержадміністрації
Комунальна установа «Львівська обласна мала академія наук»
Науковий керівник: к. психол. н., доц. Левус Н. І.
Самооцінка – це те як ми оцінюємо себе, свою діяльність, свої окремі
риси. Від неї залежить наше відношення до інших, до світу і до себе. Саме вона
відповідає за те, як ми будемо бачити свої невдачі і перемоги, як будемо ставити
цілі і як будемо до них йти. Також вона є однією з найважливіших факторів
самосвідомості. В самооцінці вирізняють: адекватність, рівень та стійкість 3 .
Найважливішою серед них є адекватність, тому що рівні самооцінки можуть бути,
як адекватними так і неадекватними, також вона є одним із найголовніших
аспектів нашої самосвідомості, оскільки це те без чого ми не зможемо жити в
злагоді з навколишнім світом і самі з собою.
Самооцінка починає своє формування саме у підлітковому віці, в цей
період вона є дуже не стійкою, часто заниженою або завищеною 1 . На рівень і
адекватність самооцінки в цьому віці впливають дуже багато факторів, але саме в
цьому віці найважливішими стають внутрішні якості підлітка, його окремі риси
та характер. Дослідники одностайні в описах особливостей самооцінки осіб цього
віку, відзначаючи її ситуативність, нестійкість, схильність зовнішніх впливів в
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молодшому підлітковому віці і велику стійкість, багатосторонність охоплення
різних сфер життєдіяльності в старшому підлітковому віці 2 .
Усього в дослідженні взяли участь 30 осіб підліткового віку 12-16 років
(учні 6-10 класів) різних шкіл м. Львова. Серед них –10 хлопців, 20 дівчат.
Провівши дослідження, ми отримали такі результати.За методикою на
визначення самооцінки виявилось, що у 56,8% осіб підліткового віку висока
самооцінка, а у решти опитаних (43,2%) – середня самооцінка, у ході нашого
дослідження не було жодного підлітка з низькою самооцінкою. Також в ході
емпіричного дослідження було виявлено психологічні особливості підлітків з
різним рівнем самооцінки.
Провівши порівняльний аналіз за t-критерієм Стьюдента було з’ясовано,
що у підлітків з різним рівнем самооцінки статистично відрізняються наступні
бажані та реальні риси: нерішучість, обережність та щирість у Я-ідеальному
(бажаному) образі, а також наполегливість у Я-реальному (наявному) образі.
Таким чином, в ідеалі підлітки із середньою самооцінкою хочуть бути
більш обережними і щирими, а підлітки із високою самооцінкою оцінюють себе
як більш наполегливі. Напевно, саме висока самооцінка допомагає їм ставити та
досягати певних цілей, незважаючи на труднощі, які при цьому зустрічаються.
За результатами порівняльного аналізу за рівнем самооцінки і за статтю,
у висновку можемо сказати що за статтю виокремились три риси: ніжність,
заздрість, акуратність. Дівчатам більш притаманна акуратність, хлопці ж менш
акуратні. Найбільш не бажана риса для дівчат це заздрість і що не дивно досить
бажана риса це ніжність.
Порівнявши ранжування рис у «Я-реальному» та «Я-ідеальному», осіб
підліткового віку, з високим та середнім рівнем самооцінки, ми можемо
виокремити те що найбільш бажані риси у «Я-ідеальному» уже є в наявності у «Яреальному», як у осіб з викою самооцінкою так і у осіб з середньою, у осіб з
середньою самооцінкою уже є їх найбажаніша риса – життєрадісність, а у осіб з
високою самооцінкою – сміливість.
За результатами кореляційного аналізу підвищення самооцінки
супроводжується зростанням педантичності та зниженням нерішучості і
сором’язливості. Також при зростанні рівня самооцінки спостерігаємо зниження
невпевненості та напруженості.
За рівнем самооцінки було підсумовано, що підлітки із середньою
самооцінкою хочуть бути більш обережними і щирими, а підлітки із високою
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самооцінкою оцінюють себе як більш наполегливі. Також для підлітків із
середньою самооцінкою найбільш небажаною рисою є нерішучість.
Література:
1. Блаженко О. М. Психологічні особливості формування самооцінки
підлітків / О. М. Блаженко // Збірник «Студентський альманах». –
2013. – №3. – С. 310.– URL:http://umo.edu.ua/images/content/nashi_vydanya/stud_almanah/v
_1/4.pdf (дата звернення: 10.02.21).
2. Вакулюк А. О. Теоретичні аспекти дослідження особливостей
самооцінки підлітків з різним типом спрямованості особистості / А. О.
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ПРОБЛЕМА ПСИХОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНЯ
ТОЛЕРАНТНОСТІ ДО ПРЕДСТАВНИКІВ ЛГБТ СПІЛЬНОТИ
Королькова Наталія
Львівський національний університет імені І. Я. Франка
Філософський факультет
Кафедра психології
Науковий керівник: доцент кафедри психології Карковська Р.І.
У
1993
роцi мiжнародна
медична
спiльнота
виключила
гомосексуальнiсть з перелiку психiчних розладiв. Починаючи з 1997
року Всесвiтня асоцiацiя сексологiв розпізнає сексуальнi права елементом прав
людини, що веде до правового захисту всіх видів гендерної iдентичностi та
сексуальної орiєнтацiї. Проте, представники ЛГБТ-спільноти у всьому світі
продовжують страждати від дискримінацій та переслідувань. Навіть на заході
недискримiнацiя й толерантність до представників ЛГБТ не стали звичними, що є
доволі закономірним, адже думка про рівність та прийняття конфліктує з
століттями завірянь у аморальності, хворобливості, бридкості, небезпечності й
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гріховності гомосексуальностi. Для культивування толерантного суспільства
потрібно детально розібрати соціально-психологічні особливості людей з різним
рівнем толерантності до ЛГБТ спільнот.
Не
зважаючи
на
те,
що
гомосексуальнi
стосунки
в
Українi декримiналiзовали ще у 1991 роцi, на сьогодні Україна лишається однією
з найменш толерантних до ЛГБТ країн Європи, що підтверджують дослідження
2019 року. Звіт від Pew Research Centre - Spring 2019 Global Attitudes Survey [3]
показав, що у 2019 році 69% українців вважало, що гомосексуалізм не повинен
прийматись у суспільстві, порівняно з 11% мешканців у Франції, Німеччині,
Великобританії та 5% - в Швеції. У додатку А «Прийняття
гомосексуальності крізь час» продемонстровано динаміку змін думки населення
про прийняття ЛГБТ суспільством. Наведено такі показники: у 2002 році 17%
українців вважали, що гомосексуалізм повинен прийматись суспільством, у 2009
число зросло до 19%, що є найвищий показником до наших днів, який вже у 2011
знову знизився до 15%, а у 2019 до 14%.
У наш час проблема толерантності досліджується доволі широко.
Рушійним поштовхом до цього було затвердження 16 листопада 1995 року
Декларації принципів толерантності Резолюцією 5.61 Генеральної конференції
ЮНЕСКО [5]. Г. Солдатова зазначає, що толерантність як інтегральну
характеристику особистості досліджують як психологічну стійкість, систему
позитивних установок, сукупність індивідуальних якостей та систему
особистісних і групових цінностей[ 4, 5 с].
Проте, існує небагато ґрунтовних психологічних досліджень
толерантного ставлення до представників ЛГБТ спільнот. Крос-культурні
дослідження ставлення до ЛГБТ наразі є більш популярними. З нещодавніх можна
перерахувати: Звіт Pew Research Centre - Spring 2019 Global Attitudes Survey
(2019 рік) [3], Опитування «Пiсляреволюцiйна Україна: толерантнiсть чи ухил
вправо?» (2016 рік) [9], Крос-культурний аналіз ставлення населення до геїв та
лесбійок: Україна, Швеція, Іспанія, Угорщина та Німечинна проведений у 2014
році Марценюк Т.О., Новик Т.О., Святненко С.В. [6],Опитування громадської
думки для визначення суспільного сприйняття ЛГБТ та шляхів його поліпшення
(2013 рік) [8]. А також дослідження В. Мяленко «Психологічні особливості
конструювання образів ЛГБТ-людей у сприйняттіїхніх батьків та вчителів» [2] та
аналіз О. Шестаковського «Структура й чинники сексуальних упереджень в
Україні: Дослідження ставлень до ЛГБТ» [10] зробленого на основі дослідження
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2016 року. У них здебільшого досліджувались установки щодо ЛГБТ та
стереотипи сприйняття представників ЛГБТ.
З цих досліджень, стало відомо, що Україні емпіричні дані про ставлення
до ЛГБТ збирали за методом face-to-face інтерв’ю за допомогою масових
кiлькiсних опитувань населення (2016), у вигляді стандартизованих інтерв’ю
(2013) й у формі 20 глибинних інтерв’ю (2020). Зазначимо,що
інтерв&apos;ю вимагає значних затрат дослідницьких ресурсів на збір та
опрацювання результатів. В процесі також використовувались розроблені
авторами опитувальники та шкала для оцінки соцiальної дистанцiї Е. Богардуса
(адаптована Є. Головахою i Н. Панiною) [1], [7]. В опитуванні 2016 року
визначали показники толерантності за допомогою розрахунку індексу рівня
згоди/незгоди респондентів із різноманітними судженнями (в блоках: загальне
ставлення до ЛГБТ, припустимi контакти з ЛГБТ, визнання або заперечення
рiвноправності гомосексуалiв з гетеросексуалами, ставлення до окремих прав
ЛГБТ, запитання щодо гей-прайдiв та розташування себе й людей з ЛГБТспiльноти на уявних соцiальних сходах). Отже, інструменти для психологічних
досліджень толерантності до представників ЛГБТ є доволі обмеженими. Хоча
анкети та інтерв’ю застосовані у попередніх дослідженнях допомагають
визначити рівень толерантності, проте, не можуть бути застосованими для
вивчення впливу психологічних фаткторів толерантності респондентів до ЛГБТ
представників. Таким чином, результати досліджень показують генеральну
сукупність громадських суджень та настроїв стосовно ЛГБТ, але не дозволяють
робити гіпотез щодо впливу особистих якостей на толерантність ставлення до
представників ЛГБТ-спільноти й сприяти його поліпшенню.
Для покращення ситуації з толерантним ставленням до ЛГБТ
представників в Україні потрібно розробити необхідний інструментарій для
дослідницької роботи та за допомогою психологічних досліджень вивчати
соціально-психологічні особливості осіб з різним рівнем толерантності до ЛГБТ
спільноти. Це зробить формування толерантного суспільства можливим.
Література:
1. Emory S. Bogardus. A Social Distance Scale.
// Sociology and Social Research. – 1933. – Vol. 17. – Р. 265–271.
2. Mialenko, V. Psychological peculiarities of images constructing for LGBT
people in the perception of their parents and teachers. // Scientific Studios o
n Social and Political Psychologyю – 2020. - Vol. 46(49). – P.188-196.
https://doi.org/10.33120/ssj.vi46(49).168 (українською)

141

Львівський національний університет імені Івана Франка

Pew Research Center. The Global Divide on Homosexuality Persists. –
2020. - Доступно на:
https://www.pewresearch.org/global/2020/06/25/global-divide-onhomosexuality-persists/
4. Г. У. Солдатова, Л. А. Шайгерова. Практикум по психодиагностике и
исследованию толерантности личности / М.: Центр СМИ МГУ им.
М.В. Ломоносова. 2003. − 267 с.
5. Декларація принципів толерантності. – Педагогіка толерантності. –
1999. – № 3/4. – 4 с.
6. Марценюк Т.О., Новик Т.О., Святненко С.В., Крос-культурний аналіз
ставлення населення до геїв та лесбійок: Україна, Швеція, Іспанія,
Угорщина та Німеччина. ISSN 1681-116Х. Український соціум. 2014.
№1(48). – Доступно на:
"http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/3001/Martseniuk_
Kros_kulturnyi_analiz.pdf"pdf
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ксенофобии и антисемитизма в современной Украине. Социология :
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ОСОБЛИВОСТІ ЖИТТЄСТІЙКОСТІ ОСІБ З РІЗНИМ ЛОКУСОМ
КОНТРОЛЮ
Крупнік Олександр
Львівський національний університет імені І. Я. Франка
Філософський факультет
Кафедра психології
Науковий керівник: к. психол.н., доцент кафедри психології, Гребінь Н.В.
Дослідження життєстійкості є відносно новим напрямом в сучасних
психологічних дослідженнях. Найбільш відомою є концепція американських
психологів С. Кобейси та С. Мадді. Вчені вперше ввели поняття життєстійкості
(hardiness) та окреслили її структуру. Життєстійкість – це система переконань,
ставлень людини щодо себе та навколишнього світу, основу якої складають три
компоненти: включеність, контроль та прийняття ризику. Включеність стосується
самоставлення особистості та її ставлення до світу. Контроль – це переконаність
у здатності впливати на ситуації та самостійно вирішувати проблеми. Прийняття
ризику в свою чергу передбачає готовність особистості до ризику та прийняття
негативних наслідків подій [1].
Контроль як компонент життєстійкості перетинається із поняттям
«локусу контролю» (Дж. Роттер), яке описує стратегії за допомогою яких люди
приписують причину та відповідальність за результати своєї та чужої
діяльності. Особам з екстернальним локусом контролю притаманна
переконаність, що все, що з ними відбувається є результатом дії зовнішніх
обставин. На противагу, особи з інтернальним локусом контролю вважають
наслідки подій результатом прикладених зусиль та власних психологічних
властивостей [2]. Відповідно до цього, актуально дослідити особливості
життєстійкості осіб з різним локусом контролю. Знання психологічної основи, що
складає сутність цих відмінностей, дозволяє виділити конкретні аспекти з якими
можна працювати в корекційних програмах з метою покращення адаптаційних
можливостей.
Емпіричне дослідження було проведено на платформі Google Forms.
Групу досліджуваних склали 60 осіб, середній вік досліджуваних — 28 років.
Серед них 25 осіб чоловічої та 35 жіночої статі, з різним освітнім рівнем (середня,
професійно-технічна, неповна вища, базова вища та повна вища освіта) та родом
занять (працівники, студенти, поєднання роботи та навчання). Основою для
дослідження слугувала створена авторська гіпотетико-дедуктивна модель
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життєстійкості у взаємозв’язку з локусом контролю особистості, яка окрім
ймовірних зв’язків, містила ряд підскладових життєстійкості по відношенню до її
основних компонентів. Це дозволило розширити базову концепцію та висунути
додаткові гіпотези стосовно характеру впливу локусу контролю на об’єкт
дослідження.
Емпіричними показниками в поданому дослідженні є: життєстійкість та
її складові, тип локусу контролю (крайні інтернальний, екстернальний та
збалансований), аспекти включеності (самоставлення, специфіка очікувань
особистості: оптимізм, песимізм), аспекти прийняття ризику (схильність до
ризику, мотивація досягнення успіху та відкритість досвіду як диспозиція).
В дослідженні були застосовані наступні методики: тест життєстійкості
С. Мадді (адаптований Д. Леонтьєвим), тест-опитувальник «Рівень суб’єктивного
локусу контролю» Дж. Роттера (адаптований Е. Бажиним, С. Голинкіною та А.
Еткіндом), опитувальник самоставлення В. Століна, тест на оптимізм «ELOT» Е.
Чанга (адаптований М. Замишляєвою), опитувальник на схильність до ризику О.
Шмельова, опитувальник на мотивацію досягнення успіху та уникнення невдач
А. Реана, українська адаптація короткого п’яти факторного опитувальника
особистості (TIPI-UKR). Методи математико-статистичного аналізу –
порівняльний, кореляційний, факторний аналізи.
За допомогою проведеного кількісного та якісного аналізу результатів
були визначені особливості життєстійкості осіб з різним локусом
контролю. Особи з крайньою інтернальністю характеризуються вищим рівнем
життєстійкості у порівнянні з особами з крайнім екстернальним та збалансованим
типами. Їм притаманна висока самооцінка, мотивація досягнення успіху та менша
схильність до песимізму. Зростання особистої відповідальності за події
супроводжується зростанням самоповаги, самоінтересу, самоприйняття,
самокерівництва та саморозуміння. Крім того, інтернали краще оцінюють
ставлення оточуючих до них і легше встановлюють взаємини. Внутрішній локус
контролю передбачає прагнення до збагачення власного досвіду різноманітною
діяльністю. Однак, при цьому такі особи певною мірою є схильними уникати
ризикованих ситуацій, оскільки ймовірно в разі невдач картатимуть передусім
себе. Був виявлений зв’язок крайньої інтернальності з трьома факторами:
«оптимістичні установки», «страх ризику» та «спрямованість на досягнення».
Життєстійкість крайніх інтерналів ґрунтується на позитивних очікуваннях,
схильності за потреби уникати ризик та мотивації досягнення успіху. Рівень
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вираженості останньої, яка ймовірно активується при появі життєвих цілей,
сприяє прийняттю ризику та можливих невдач.
Особам з крайнім екстернальним типом локусу контролю притаманний
нижчий рівень життєстійкості у порівнянні з особами з крайньою інтернальністю.
Їм характерні дещо занижене самоставлення, мотивація уникнення невдач та
песимістичні очікування. При цьому існує ризик виникнення конфліктів з
оточенням, у зв’язку із схильністю звинувачувати інших у власних труднощах.
Крайній екстернальний тип локусу контролю передбачає консервативність та
вузьке коло інтересів. Однак, при цьому такі особи є більш схильними до ризику,
оскільки в разі невдачі можуть пояснити неуспіх впливом ситуації. Був виявлений
зв&apos;язок крайньої екстернальності з трьома факторами: «потреба в контролі
ситуації», «закритість досвіду» та «песимістичні установки». Для того, щоб
екстернали рухались в напрямі підвищення життєстійкості їм необхідне
усвідомлення суб’єктивної підконтрольності ситуації та мотивація досягнення
успіху. Крім того, таким особам властивий песимізм, який знижується при
зростанні позитивного самоставлення. Що краще екстернали ставляться до самих
себе, то менш песимістичними вони є і більш життєстійкими.
Особам із збалансованим типом локусу контролю притаманний нижчий
рівень життєстійкості ніж в осіб з крайнім інтернальним типом. Суттєво ця група
від крайніх екстерналів не відрізняється. Однак, при цьому такі особи є менш
песимістичними, більш мотивовані на досягнення успіху та схильні до
самокерівництва, тобто планування та організації власної діяльності в напрямі
досягнення цілей. Їм притаманні дещо нижче самоставлення, сумніви,
переконання у власній нездатності впоратись з певними труднощами. Був
виявлений зв&apos;язок збалансованого типу локусу контролю з трьома
факторами: «песимістичні установки», «зниження інтернальності» та
«спрямованість на досягнення». Особи із збалансованим типом локусу контролю
переконані, що не все в житті піддається їхньому контролю та впливу. Це в свою
чергу визначає віру в неминучість виникнення певних проблем. Зростання
контролю, тобто переконаності в можливості впливу на ситуацію, в свою чергу
визначатиме зростання в них мотивації досягнення успіху і навпаки.
Література:
1. Чиханцова О. А. Модель життєстійкості особистості // Актуальні проблеми
психології. Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка
НАПН України. – Том V: Психофізіологія. Психологія праці.
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особистості у сучасній психології управління персоналом // Теоретичні і
прикладні проблеми психології. - 2015. - № 3. - С. 280-285.

ОСОБИСТІСНІ ОСОБЛИВОСТІ СПРИЙМАННЯ ТВОРІВ МИСТЕЦТВА
Кучебо Олена
Львівський національний університет імені І. Я. Франка
Філософський факультет
Кафедра психології
Науковий керівник: к. психол. н, доц. Левус Н. І.
Мистецтво виконує в суспільстві важливі функції, а саме: естетичну,
пізнавальну, виховну, гедоністичну тощо. Через твори мистецтва здійснюється
своєрідне пізнання та осмислення дійсності, вираження ставлення митця до неї,
прикраса побуту, джерело насолоди тощо. Саме тому, для всебічного розвитку
особистості, варто цікавитися різними видами мистецтва.
Багато вчених працювали над дослідженням природи сприймання творів
мистецтва, зокрема: Б. С. Мейлах досліджувала процес творчості та художнє
сприймання, С. Х. Раппопорт – структуру та проблеми творчого сприймання, Б.
М. Теплов – художнє виховання, Б. М. Юсов – проблеми художнього виховання,
П. М. Якобсон – психологію художнього сприймання, Н. Г. Ашаренкова –
особливості творчого мислення у професійній діяльності, Дж. Гілфлорд – сутність
творчого мислення та природу креативності, В. О. Моляко – творче сприймання,
Л. С. Виготський – психологію мистецтва та естетичну реакцію, Н. В. Медведева
– особливості художнього сприймання, О. Л. Туриніна – психологію творчості та
ін. [1, 2]
Проблема сприймання творів мистецтва набуває особливої актуальності.
Адже від розуміння реципієнтом твору мистецтва залежить сила та характер
впливу твору на особистість, а також повноцінне сприймання твору.
На процес сприймання впливають особистісні якості, підготовленість до
такого сприймання, характер естетичного досвіду, інтереси, установки, рівень
емоційного досвіду, фізичний та психічний стан у момент сприймання, умови, за
яких протікає цей процес тощо. [3]
Мета дослідження полягає у з’ясуванні впливу особистісних особливостей на
сприймання творів мистецтва.
Гіпотези дослідження ґрунтуються на припущеннях про те, що:
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•
•

особистісні особливості впливають на сприймання творів мистецтва;\
люди з кращою пластичністю психіки, які більш схильні мислити
ірраціонально та вільно, проявляють сильніші емоційні реакції на твори
мистецтва, ніж ті, хто мислить більш раціонально;
• сприймання творів мистецтва залежить від статі досліджуваного: жінки
схильні більш глибше сприймати твори мистецтва, на відміну від
чоловіків;
• в результаті набуття естетичного досвіду з віком особистість більше
схильна до емоційного сприймання творів мистецтва.
Методологічною основою дослідження є психодіагностична методика на
визначення особистісних особливостей та експеримент.
В групі досліджуваних було 39 студентів економічного факультету, віком
від 17-ти до 19-ти років.
Опрацювання результатів дослідження здійснено на основі
кореляційного аналізу між особистісними особливостями досліджуваних за
тестом Майерс-Бріггс та рівнем прояву їх емоцій на твори живопису, що було
встановлено за допомогою експерименту.
В результаті проведення кореляційного аналізу зафіксовано низькі показники
кореляції, що спростовує гіпотезу про те, що особистісні особливості впливають
на сприймання творів мистецтва.
Інша гіпотеза дослідження про те, що люди з кращою пластичністю
психіки, які більш схильні мислити ірраціонально та вільно, проявляють сильніші
емоційні реакції на твори мистецтва, ніж ті, хто мислить раціонально, також
спростувалася. Виявилося, що екстраверти більш схильні до прояву емоцій в
результаті сприймання творів мистецтва, ніж інтроверти; інтуїти більш схильні до
прояву емоцій, ніж сенсорики; логіки більш схильні, ніж етики; раціонали більш
схильні, на відміну від ірраціоналів.
Гіпотеза про статеві відмінності сприймання творів мистецтва
підтвердилася. У жінок сила прояву емоцій при спогляданні творів мистецтва є
вищою. Проте, коефіцієнт кореляції є малим і кореляція між силою прояву емоцій
та статтю досліджуваних – слабка, що може бути зумовлено малою кількість
досліджуваних.
Остання гіпотеза про те, що в результаті набуття естетичного досвіду з
віком особистість більше схильна до емоційного сприймання творів мистецтва –
підтвердилася. В результаті опрацювання емпіричних даних виявилося, що чим
старший досліджуваний, тим більше він схильний до прояву емоційних реакцій
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на твори мистецтва. Проте, як і в попередньому випадку, коефіцієнт кореляції
малий, що означає слабку кореляцію між силою прояву емоцій та віком.
Висновки та перспективи досліджень. Згідно з результатами
експерименту, на студентів економічного факультету, такий вид мистецтва як
живопис, має слабкий вплив. Тому дві гіпотези спростувалися і дві підтвердилися,
проте кореляційний зв’язок між досліджуваними ознаками слабкий.
Через малу кількість досліджуваних результати не є статистично
значимими. З цього випливає, що в майбутньому варто провести експеримент з
більшою кількістю учасників. Перспектива подальших досліджень повинна
охоплювати інші особистісні особливості досліджуваних. Також варто було б
визначити кореляцію між силою прояву емоцій та спеціальністю досліджуваних,
або між силою прояву емоцій та місцем проживання в дитинстві, чи в
підлітковому віці, тоді коли відбувалося становлення особистості тощо. Доцільно
додати в експеримент приклади різних видів мистецтва. Зокрема музичного,
театрального, монументального та інших.
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СТАВЛЕННЯ ДО ІНШИХ У ОСІБ, З РІЗНИМ РІВНЕМ СХИЛЬНОСТІ
ДО ВИМАГАЮЧОЇ ПОВЕДІНКИ
Лазарів Олеся
Львівський національний університет імені І. Я. Франка
Філософський факультет
Кафедра психології
Науковий керівник: канд.. філ. наук, проф. Грабовська С.Л.
Значного поширення набувають такі тенденції: соціальний паразитизм,
соціальний маргінізм та соціальні девіації. Негативними якостями цього явища є
незрілість соціальної позиції особистості, неможливість приймати відповідальні
рішення, трансформація особистісних стосунків. Поведінка соціального
утриманства формується через систему виховання, що ґрунтується на асиметрії
доброго та поганого. З цієї асиметрії випливає позитивне оцінювання активної чи
пасивної форм поведінки. Людина зазвичай застосовує дві стратегії «Зроби» та
«Дай». Застосовуючи першу, особа покладається лише на себе, самостійно
вирішує свої справи. Стратегія «Дай» проявляється у вимаганні певних благ від
інших, суспільства, держави. М.Левицька стверджує, що такі позиції формуються
під впливом суспільних норм, які декларуються державою або притаманні
певному історичному періоду [3].
За допомогою стратегій, які пропонує дослідниця можна краще зрозуміти
чому виникає феномен «вимагаючої» поведінки. Особи, яким вона притаманна
зазвичай керуються стратегією «Дай». Вони завжди щось від когось вимагають,
не даючи нічого взамін. Можна стверджувати, що на формування життєвої
стратегії великою мірою буде впливати й виховання людини, цінності, які
пропагуються у сім’ї, моделі поведінки, які використовують батьки. Дитина буде
вбирати це все у себе, але, можливо, під впливом певних особистісних якостей,
вона зможе також вибрати іншу життєву стратегію, яка принесе їй більше користі.
В українській психологічній науці рідко вживають поняття «соціальне
утриманство». Досить часто його замінюють поняттям «життєва стратегія», яке
досліджувала К. Альбуханова-Славська. Дослідниця визначає життєву стратегію
як «принципову, таку, що реалізується в різноманітних життєвих умовах та
обставинах, здатність особистості до поєднання своєї індивідуальності з умовами
життя, до відтворення й розвитку» [1, ст.245].
Щоб визначити життєву стратегію, співвідносять тип особистості зі
способом життя. Таким чином виділяють два критерії: внутрішній і зовнішній. До
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внутрішнього критерію належить ступінь активності особистості у побудові
власного життя. Активність виявляється як «здатність до оптимального балансу
між бажаним і необхідним» [1, ст.247]. Таким чином усі життєві стратегії
поділяють на два типи: активні та пасивні. До останніх відносять соціальне
утриманство. Отже, поняття життєвої стратегії має визначальне місце у
формуванні соціального утриманства. Все це можна співвіднести з локусконтролем, який поділяється на внутрішній та зовнішній. До другого, мабуть,
будуть належить люди, які мають високий рівень «вимагаючої» поведінки.
Широкого поширення набуло явище, яке полягає в бажанні жити за рахунок
інших. Найчастіше воно виражається у трьох близьких поняттях:
• «Споживацтво». Особи, що мають таку психологію не здатні до
творчості, до продуктивної діяльності, вони лише прагнуть
використовувати працю інших. Споживачі інколи певними засобами
оплачують отримані послуги. Також трапляється й таке, що після
отримання бажаного, людина почувається приниженою і мстить за
послугу;
• «Соціальний паразитизм» - це здатність існувати за рахунок інших.
Однак, така людина може й приносити певну користь;
• «Утриманство». Коли цілком спроможна людина просто не бажає
нічого робити самостійно, вона чекає від інших задоволення власних
потреб. С. Л. Грабовська співвідносить поняття «споживацтво»,
«соціальний паразитизм» та «утриманство» з «вимагаючою»
поведінкою. До підґрунтя «вимагаючої» поведінки можна віднести
такі чинники:
• Мотиваційні детермінанти;
• Екстернальний локус контролю. Таким людям притаманне
перекладання власної відповідальності на інших. Вони вважають, що
оточення винне у всіх їхніх результатах. Особистості стають
залежними від зовнішнього світу, наче скеровуються на інших.
• Маскулінність. Особи з маскулінною психікою більш схильні
проявляти риси «вимагаючої» поведінки, оскільки, їм притаманні
такі риси: ригідність, раціональність, егоцентризм, жорстокість та
домінування.
• Нездатність до емпатії. Люди, яким притаманна «вимагаюча»
поведінка, зазвичай зосереджені лише на власних проблемах, їх не
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цікавлять інші, тому відповідно вони й не здатні до емпатії, до
співпереживання.
• Низький рівень особистісної зрілості. Такі особистості здатні
задовольнити лише власні потреби, однак прагнуть це зробити за
допомогою інших. «Вимагача» притаманна «дефіцитарна» любов,
тобто вони люблять інших лише тому, що останні здатні
задовольнити їхні потреби [2].
Таким чином можна виокремити психологічні риси особистості, яка схильна до
«вимагаючої» поведінки.
У проведеному дослідженні схильності осіб до «вимагаючої» поведінки
взяло участь 50 людей, середній вік яких становить 20 років. Серед опитаних
студентів згідно з рівнями, які пропонує методика, немає осіб з високим рівнем
схильності до «вимагаючої» поведінки. Досліджуваних із низьким рівнем – 24, з
середнім – 26.
З результатів дослідження можна побачити, що в осіб з низьким рівнем
вираженості схильності до «вимагаючої» поведінки показник етнічної
толерантності є найвищим. У свою чергу етнічна толерантність здатна виявлятись
у прийнятті або неприйнятті представників інших етнічних груп. Найменший
рівень етнічної толерантності мають особи з відносно вищою мірою вираженості
соціального утриманства. Чим нижчий рівень схильності до «вимагаючої»
поведінки, тим будуть вищими показники толерантності як риси особистості, що
буде виявлятись у терпимості стосовно інших, готовності вислухати іншу точку
зору.
Ці результати підтверджують теорію С.Грабовської у якій йдеться про
психологічні характеристики осіб, що схильні до соціального утриманства.
Особи з низьким рівнем схильності до «вимагаючої» поведінки мають
інтернальний локус контролю в галузі невдач та сімейних стосунків.
Виявлено зв&apos;язок між показником довіри «передбачуваність, або
знання», що означає уявлення особи про те, наскільки добре вона знає інших і чи
здатна передбачити їх поведінку у нестандартній ситуації. Людині здається, що
вона достатньо точно може передбачити поведінку інших і зазвичай знає, як вони
вчинять у певній ситуації. Можна стверджувати, що знання про інших дає
можливість поводити себе більш авторитарно, агресивно та егоїстично по
відношенню до них, а також буде спостерігатись схильність до «вимагаючої»
поведінки. Такі особи будуть вимагати від інших, щоб ті задовольняли їхні
інтереси, не даючи нічого взамін. Схильність до «вимагаючої» поведінки може
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зростати відповідно до збільшення знання про інших, також будуть більш сильно
виявлятись егоїстичний, агресивний та авторитарний типи міжособових
стосунків. У випадках, коли можна передбачити поведінку людей і відповідно й
майбутні наслідки, то особа буде ставитись до інших більш владно.
Отже, в результаті проведеного дослідження можна виокремити
психологічні характеристики осіб, що в різній мірі схильні до «вимагаючої»
поведінки. Особи з низьким рівнем соціального утриманства мають інтернальний
локус-контролю та є досить толерантними до інших. Особи з відносно вищим
рівнем мають екстернальний локус-контролю та нездатні до толерантності. В
результаті проведення кореляційного аналізу можна побачити зв&apos;язок
«вимагаючої» поведінки та показника довіри до інших – знання. Тобто можна
стверджувати, що чим вищий рівень соціального утриманства, тим особа, на її
суб’єктивну думку, вважає, що добре знає інших та може передбачити їх
поведінку. Якщо в осіб буде високий рівень «вимагаючої» поведінки, а також
наявні такі типи міжособових стосунків, як авторитарний, егоїстичний та
агресивний, то будуть і високі показники суб’єктивного знання про інших. Це
підтверджує зв&apos;язок показників довіри, а саме «знання», зі схильністю до
соціального утриманства.
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Життя сучасної людини практично у всіх сферах (трудовій, пізнавальній,
комунікативній та інших) тісно пов’язане з різноманітними технологіями, серед
яких провідне місце займають комп’ютерні технології. Комп’ютерні технології
використовуються і для розробки різноманітних комп’ютерних ігор.
У процесі гри створюються ситуації, в яких відтворюється і засвоюється
соціальний досвід, є можливість вдосконалювати самоуправління поведінкою.
Ігри мають емоційно значущий контекст, завдяки чому в них можуть бути
ефективно реалізовані теми влади і домінування, агресії, тривоги, болю,
виховання, радості тощо.
З точки зору психології, захопленість можна визначити як емоційний
первинний вияв потреби людини у чомусь, за якого людина усвідомлює свою ціль
та мотив. На відміну від потягу, захопленість безпосередньо не пов’язана з
інстинктами та безумовними рефлексами, а порівняно з інтересами і
схильностями людини, захопленість є більш емоційно забарвленою [2, с. 10].
Тобто захопленість комп’ютерними іграми можна трактувати як такий емоційномотиваційний стан, за якого людина особливо зацікавлена (має сильний інтерес)
у комп’ютерних іграх і в об’єктах віртуального та матеріального світу, які з ними
пов’язані [3, с. 4-5].
Підлітковий вік є перехідним періодом у житті людини від дитинства до
юності і дорослості. Якщо говорити про можливі причини захопленості підлітків
комп’ютерними іграми, то тут варто відзначити, що комп’ютерна гра може бути
для підлітків своєрідним «власним» світом, доступ до якого мають тільки вони і
в якому можна відволіктися від побутових справ, проблем у школі чи в сім’ї.
У підлітків яскраво виявляється потреба в ідентифікації. Оскільки на
підлітково-юнацький вік припадає нормативна криза ідентичності, хлопці та
дівчата прагнуть зрозуміти, яке місце займають у світі, намагаються знайти для
себе відповіді на питання про те, хто вони, ким є, для чого живуть. У віртуальному
середовищі комп’ютерних ігор підлітки можуть експериментувати із
самоототожненням: обрати для себе будь-якого ігрового персонажа, будь-яке
ім’я, іншу стать, будь-яку манеру поведінки. Інші гравці при цьому будуть
сприймати підлітка саме через дії, які від здійснює відповідно до обраного
ігрового персонажа. Так у підлітків є можливість «приміряти» на себе «іншу
особистість» і поглянути на те, наскільки їм комфортно бути такими у взаємодії з
іншими.
Ще однією доволі актуальною потребою у підлітковому віці є потреба в
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інтимності та приналежності. Підлітки прагнуть налагоджувати тісні дружні
стосунки, для них важливо бути приналежним до групи осіб, які подібні на них.
У віртуальному просторі комп’ютерних ігор підлітки мають можливість
взаємодіяти з великою кількістю людей і груп, які об’єднують своїх членів за
інтересами, цінностями та схильностями. Також однією із провідних потреб
підлітків є сепарація від батьків і від сім’ї. Як уже зазначалося раніше, підлітки
шукають своє місце у житті. Вони прагнуть налагоджувати стосунки з іншими
окремо від своїх батьків, хочуть бути незалежними від них, але водночас і не
хочуть повністю відділитися від батьків. За допомогою комп’ютерних ігор
підлітки можуть налагоджувати взаємодію з іншими окремо від батьків, навіть не
виходячи з дому.
Науковці дотримуються різних поглядів щодо того, який вплив мають
комп’ютерні ігри на підлітків. Одні вважають, що гра у комп’ютерні ігри
позитивно впливає на розвиток підлітків, сприяє формуванню їхніх навичок
швидко обирати стратегію поведінки у критичних ситуаціях і стратегію
самонавчання, розвиває алгоритмічний стиль мислення. Граючи у комп’ютерні
ігри, підлітки можуть розвивати нові навички, операції та способи виконання дій,
у них можуть формуватися нові цільові та мотиваційно-смислові структури,
форми опосередкування та види діяльності. Комп’ютерна ігрова активність має
особливе значення у процесі соціального становлення підлітка, суттєво впливає
на подолання кризи ідентичності, яка переживається у даному віковому періоді
[2, c. 24]. Інші вчені переконані, надто часта комп’ютерна ігрова активність може
бути причиною формування у підлітків звички до віртуального світу, бездумних
розваг і легкості в отриманні бажаного та в досягненні цілей. Граючи в
комп’ютерні ігри занадто часто, підлітки можуть почати неадекватно сприймати
реальний світ. При надмірній захопленості комп’ютерними іграми у підлітків
знижується якість життя та успішність їхньої діяльності у різних сферах
(наприклад, у навчальній, у сфері соціальних контактів тощо), підвищується
ймовірність виникнення схильності до девіантних форм поведінки (наприклад,
вчинення дрібних правопорушень, булінг у взаєминах з ровесниками та інші).
Намагаючись узагальнити основні психологічні фактори, які впливають
на формування захопленості підлітків комп’ютерними іграми, Н.О. Добровидова
пропонує розглядати серед них такі: внутрішня напруга, що виникає у підлітків
через внутрішній конфлікт потреб і цінностей, який вони переживають,
нерозвинена здатність до побудови конструктивних життєвих стратегій,
намагання втекти від соціальної відповідальності, ескапізм, наявність труднощів
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у налагодженні контактів зі своїми ровесниками та переживання самотності, яке
виникає через брак стосунків із ровесниками, потреба в релаксації та бажання
вивільнити витіснені агресивні імпульси та гнів у процесі практичної діяльності
[1, с. 6].
З огляду на актуальність проблеми захопленості комп’ютерними іграми у
підлітковому віці, передбачається проведення емпіричного дослідження
психологічних особливостей підлітків з різним рівнем захопленості
комп’ютерними іграми.
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Потреба у встановленні та підтримці близьких стосунків супроводжує
нас протягом усього життя. Кількість та якість близьких стосунків впливає на
наше психічне та фізичне здоров’я, розвиток, особистісне зростання та
особливості протікання життєвих криз. Досвід раннього дитинства, пов’язаний з
інтенсивним переживанням позитивних та негативних емоцій, впливає на
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психосоціальний розвиток особистості і може бути пов’язаний з поведінкою та
переживаннями в партнерських стосунках в зрілому віці.
Концепція емоційної прив’язаності, розроблена Джоном Боулбі та
розширена Мері Д. Ейнсворт, зосереджувалась на ранній емоційній
прив’язаності, тобто стосунках між дитиною та первинним опікуном. Та Боулбі
стверджує, що емоційна прив’язаність впливає на людину протягом усього життя
- ми несемо її "від колиски до могили"[3].Емоційний зв’язок, що виникає в
ранньому дитинстві між дитиною та опікуном (найчастіше мамою), можна
охарактеризувати як механізм, який задовольняє потребу дитини в безпеці.
. Активізація інстинктивних поведінкових систем емоційної прив’язаності в
ситуаціях загрози чи стресу призводить до схильності дитини шукати та
підтримувати близькість з опікуном. Така поведінка виконує основну біологічну
функцію - вона забезпечує виживання дитини.
На основі проявів дитячої поведінки прив’язаності було описано три
основні типи емоційної прив’язаності до опікуна: безпечна, уникаюча та
тривожно-амбівалентна. Хоча надійність і валідність цих типів ставиться під
сумнів, є дані про те, що типи емоційних прив’язаностей відносно стабільні, за
умови, що сімейні обставини також стабільні. Це спонукає до думки, що стилі
емоційної
прив’язаності
можуть
передбачити
подальше
соціальне
функціонування дитини.
Згідно з теорією ранньої емоційної прив’язаності, ступінь безпеки, яку
відчуває дитина в перші місяці життя, залежить головним чином від сигналів
зовнішнього середовища (безпосередньої доступності та чутливості первинного
опікуна). Якщо «значущі інші», як правило, теплі, чуйні та доступні, дитина
дізнається, що вона може покладатися на оточуючих, коли це потрібно. Якщо
«значущі інші» холодні, відсторонені, нечутливі (уникаюча модель),
непередбачувані або перелякані (тривожно-амбівалентна модель), дитина
дізнається, що вона не може шукати підтримки та втіхи у інших.
Перші спроби перенести теорію ранньої емоційної прив’язаності до
дорослого життя були зроблені на початку 1980-х років, коли кілька дослідників
використовували ідеї Боулбі як теоретичну базу для розуміння природи та
етіології самотності дорослих і розуміння любові. Дослідники помітили, що
багато самотніх людей повідомляють про проблемні дитячі стосунки з батьками,
а також про стримані або надмірно заангажовані стосунки з романтичними
партнерами. Виходячи з цього факту, вони дійшли висновку, що тип дитячої
прив’язності впливає на появу та форму самотності в зрілому віці. У 1987 р. Хазан
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і Шевер вперше помітили, що взаємодія між партнерами у близьких стосунках
дуже схожа на взаємодію між дітьми та опікунами. Дорослі почуваються себе
безпечніше та впевненіше, коли їх партнер поруч, доступний та приймаючий.
Якщо людина відчуває загрозу, зневіру чи хворобу, то партнер стає джерелом
безпеки, затишку та захисту, подібно як це відбувається тоді, коли дитина шукає
підтримки та опори в батьках. Ще однією важливою подібністю стосунків
дитини-опікуна та стосунків між партнерами є, наприклад, тісний контакт з тілом,
«дитячі розмови», наспівування та обмін цікавими відкриттями та досвідом. В
обох випадках, якщо особа, з якою людина пов’язана емоційно, є доступною та
сприйнятливою, вона відчуватиме себе в безпеці. Та все ж, на нашу думку,
емоційна прив’язаність в дитинстві відрізняється від прив’язаності у зрілому віці.
Прив’язаність задовольняє потреби дитини та забезпечує їй безпеку та любов, але
стосунки між дитиною та матір’ю є односторонніми. Для дорослого віку
характерна взаємність, партнер дає любов чи близькість, і хоче отримувати її
взамін.
Пізніше дослідники Хазан і Шевер стверджували, що надійний стиль
емоційної прив’язаності повинен збігатися з пристрасною та безкорисливою
любов’ю. Уникаючий стиль емоційної прив’язаності повинен відповідати
грайливій любові, а тривожно-амбівалентний стиль пов’язаний з манією
(егоїстична, залежна любов)[2].Дослідники Фіні та Ноллер використовували
факторний аналіз для оцінки вимірювальної структури самооцінки, любові та
домінуючих стилів любові та тривоги. Вони виявили, що особи з надійною
емоційною прив’язаністю повідомляють про високий рівень впевненості в собі,
низький рівень уникнення близькості та низький рівень невротичної любові.
Люди з ненадійним стилем емоційної прив’язаності (уникаючий та
амбівалентний) характеризувались низьким рівнем впевненості у собі. Люди з
уникаючим типом прив’язаності мали високий рівень уникнення близькості, тоді
як люди з амбівалентною прив’язаністю повідомляли про високий рівень
невротичної любові [1]. Ці результати повністю підтвердили теоретичний аналіз
Шейвера та Хазана і дають нам розуміння того, що люди, з безпечним типом
прив’язаності в дитинстві мають здорові, надійні та самодостатні романтичні чи
сімейні стосунки в дорослому житті.
У своїх працях, Боулбі стверджує, що внутрішні моделі емоційної
прихильності залишаються відносно стабільними. Встановлено, що у 70-80%
людей стиль емоційної прив’язаності істотно не змінюється протягом
життя[1]. Деякі дослідники стверджують, що емоційна прив’язаність
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посилюється з часом, і пояснюють це самореалізуючими очікуваннями [2].З цього
можна зробити висновок, що маючи певний тип дитячої емоційної прив’язаності,
людина перебуває в пошуках відповідного, схожого стосунку в періоді
дорослості.
Отже, емоційна прив’язаність - це потреба в постійному
близькому контакті, з іншою людиною, особливо в умовах стресу, яка формується
в ранньому дитинстві і згодом переноситься в доросле життя. І Боулбі, і Ейнсворт
згадують роль емоційної прив’язаностіі у зрілому віці, але насправді не
досліджували та не вимірювали її. У 1980-х ця концепція була вперше поширена
на стосунки та шлюб. Було доведено, що тип відносин та емоційна прив’язаність
до опікунів в дитинстві впливає на те, як ми встановлюємо стосунки у дорослому
віці.
Література:
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ОСОБЛИВОСТІ КОПІНГ-СТРАТЕГІЙ СТУДЕНТІВ З РІЗНИМ РІВНЕМ
ДОВІРИ ДО ІНШИХ
Оганісян Арман
Львівський національний університет імені І. Я. Франка
Філософський факультет
Кафедра психології
Науковий керівник: канд. техн. наук., доц. Петровська І. Р.
В наш час існує достатня кількість теоретичних і емпіричних досліджень
феноменів копінг-стратегій і довіри. Найпоширенішою теорією подолання стресу
є когнітивно-феноменологічна теорія Р. Лазаруса і С. Фолкмана. Відповідно до
цієї теорії, копінг виступає динамічним процесом, що визначається
суб&apos;єктивністю переживання ситуації й багатьма іншими факторами [1].
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Активна форма копінг-поведінки, або активне подолання, є цілеспрямованим
усуненням або зміною впливу стресової ситуації, ослабленням стресового
зв&apos;язку особистості з її навколишнім середовищем. Пасивна копінгповедінка, або пасивне подолання, визначається як інтрапсихічні способи
опанування стресу з використанням різного арсеналу механізмів психологічного
захисту, спрямованих на редукцію емоційного напруження, а не на зміну
стресової ситуації.
Одним з найбільш влучних визначень довіри є визначення А. Б.
Купрейченко, де довіра розглядається як психологічне ставлення, що включає
інтерес та повагу до партнера; уявлення щодо потреб, які можуть бути задоволені
в результаті взаємодії з ним; емоційні оцінки партнера; розслабленість у
відносинах; готовність здійснювати певні дії, що сприятимуть успішній взаємодії.
Найбільш опрацьовані і вивчені в психології види довіри представлено в роботах
Т. П. Скрипкіної і А. Б. Купрейченко, які створили і апробували методики з
вивчення довіри до себе і до інших людей. Так, довіра до себе розглядається як
довіра до власних почуттів, думок, інтуїції і т.д. [2]. Можна говорити про довіру
до себе як про самоприйняття, яке дозволяє людині відчувати себе впевнено,
розкриватися з різних сторін. Довіра до інших людей розглядається як довіра,
спрямована на конкретний суб&apos;єкт взаємодії. Як правило, вона спирається
на певні критерії, які ми застосовуємо для формування ставлення. При цьому по
відношенню до різних людей можуть застосовуватися однакові або різні критерії.
Для визначення особливостей взаємозв’язку між копінг-стратегіями та
довірою було проведено емпіричне дослідження. У дослідженні взяли участь 60
осіб, віком – 20-22 років (М = 21,0), 29 жінок (48,3%) та 31 чоловіків (51,7%).
Серед досліджуваних 20 осіб (33,3%) мають не повну вищу освіту за
спеціальністю психологія, 20 (33,3%) – мають не повну вищу освіту за
спеціальністю міжнародна економіка, 20 осіб (33,3%) мають не повну вищу освіту
за спеціальністю журналістика.
Для дослідження було використано методики: «Копінг-тест» (Р.
Лазаруса, С. Фолкмана в адаптації Т. Крюкової, Е. Куфтяк, М. Замишляєвої);
«Визначення довіри» (І. Семків); «Довіра/недовіра особистості світу, іншим
людям, собі» (А. Б. Купрейченко).
Для виявлення особливостей копінг-стратегій у студентів з різним рівнем
довіри до інших було проведено порівняльний аналіз емпіричних даних за Ткритерієм Ст’юдента. Виявлено статистично значущі відмінності, а саме:
студенти з вищим рівнем довіри до інших (28 досліджуваних осіб, 47%), у
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порівнянні зі студентами з нижчим рівнем довіри до інших (32 досліджувані
особи, 53%), мають вищі показники за шкалою «пошук соціальної підтримки»
(М1=0,75, М2=0,46, р=0,0000). Студенти з нижчим рівнем довіри до інших, у
порівнянні зі студентами з вищим рівнем довіри до інших, мають статистично
значущо вищі значення за шкалою: «конфронтаційний копінг» (М1=0,4, М2=0,81,
р=0,0000).
Виявлені відмінності дозволяють стверджувати, що студенти з вищим
рівнем довіри до інших, більше схильні в критичних ситуаціях до активної
взаємодії та спілкування з іншими людьми. В емоційному плані для них
характерна емоційна включеність в ситуацію, стурбованість або пригніченість,
тривога і емоційне напруження на тлі збереження надії на позитивний
результат; гостра потреба в захисті і безпеці, співчутті, прийнятті. У когнітивної
сфері - активний збір інформації з метою подолання невизначеності, сприйняття
чужого досвіду, постійне промовляння ситуації з іншими з метою послабити
емоційну напругу або уникнення подумки проблеми, відмова замислюватися про
свою роль в ній і спробах її вирішення, фантазування про більш сприятливі
варіанти розвитку ситуації. У зовнішній поведінці це буде виявлятися в довгих
розмовах і посиденьках з родичами і друзями (звернення до так званого
«інституту подруг»), листування в соцмережах, спілкування в режимі онлайн в
Інтернеті. Вся поведінка відображає внутрішню напруженість і погане розуміння
свого стану.
Натомість, студентам з нижчим рівнем довіри до інших більш притаманне
посилення активності, часто імпульсивної, непослідовної і хаотичної з метою
спробувати хоч якось вплинути на ситуацію. Такі особи відчувають емоційне
збудження, переважають стенічні емоції (агресивність, злість і досада), їм
притаманна напористість, надмірна прямолінійність і відсутність гнучкості. У
когнітивній сфері - відсутність плану дій, дезорганізація розумової діяльності,
афективна захопленість ситуацією. У зовнішній поведінці це буде проявлятися в
бажанні «нариватися на конфлікт», сваритися з кимось, обурюватися і голосно
розбиратися з оточуючими, відстоювати свою позицію, сперечатися з метою
«добитися справедливості» і підтримати свою самооцінку.
Порівняльний аналіз виявив статистично значимі відмінності у студентів
з різним рівнем довіри до інших й за деякими психологічними характеристиками.
Зокрема, для студентів з вищим рівнем довіри до інших характерні вищі
показники за шкалами «товариськість» (М1=6,36, М2=4,63, р=0,0016) та
«відкритість» (М1=6,75, М2=3,88, р=0,0000) та нижчі за шкалами «реактивна
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агресивність» (М1= 3,79, М2= 6,44, р= 0,0000) та «маскулінність» (М1=5,93,
М2=4,13, р=0,0150).
Отож, студенти з вищим рівнем довіри до інших мають виражену потребу
в спілкуванні і постійно готові до задоволення цієї потреби. Також мають
підвищену міру ідентифікації з соціальними нормами та прагнення до довірливовідвертої взаємодії з оточуючими людьми. Вони характеризуються як балакучі,
дружні, товариські, рухливі, самокритичні, відкриті, здатні визнавати власні
недоліки і помилки, дещо конформні, поступливі, скромні, залежні.
Натомість, студенти з нижчим рівнем довіри до інших більшою мірою
характеризуються агресивним ставленням до соціального оточення і вираженим
прагненням до домінування, для них властива холодність та формальність
міжособистісних відносин.
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та
педагогів вивчається і глибоко обґрунтовується проблематика навчання дітей з
особливими освітніми проблемами. Навчання таких дітей в колективі з дітьми з
нормо-типовим розвитком в умовах масового закладу освіти, їх реабілітація та
соціалізація стала об’єктом досліджень українських науковців І.Іванова,
А.Колупаєвої, С.Литовченко, Е.Данілавічюте, В.Ляшенко, І.Луценко, А.Шевчук,
О.Савченко.
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Інклюзивно-ресурсний центр (ІРЦ) - це установа, яка створюється з метою
реалізації права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років
на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, в тому числі, у закладах
професійної (професійно-технічної) освіти та інших навчальних закладах, які
забезпечують здобуття загальної середньої освіти.
Щороку потреба в інклюзивному навчанні на території України лише
зростає, разом зі зростанням кількості осіб, з особливими освітніми потребами. За
статистичними даними Міністерства освіти України, станом на 1 січня 2020 року
в інклюзивних класах навчалося 19 345 учнів із особливими освітніми потребами.
4681 дітей з особливими потребами навчалися у дошкільних закладах. Це у 7 разів
більше охоплено дітей інклюзивним навчанням , ніж у 2015 році [3].
ІРЦ відграють важливу роль в організації освітнього процесу дітей з
особливими освітніми потребами. Обов’язками ІРЦ є організація освітнього
процесу, проведення комплексної оцінки розвитку дитини для визначення її
особливих освітніх потреб, надання консультативно – психологічної допомоги
батькам дітей з особливими освітніми потребами, розроблення рекомендацій
щодо особливостей організації навчання для дитини, надання консультацій та
взаємодія з вчителями, проведення інформаційно– просвітницької діяльності
щодо дітей з особливими потребами [1].
З метою забезпечення ефективності освітнього процесу дітей з ООП, які
здобувають освіту в умовах інклюзивного навчання в закладах загальної
середньої та дошкільної освіти, утворюється команда психолого-педагогічного
супроводу, на яку покладається виконання чималої кількості завдань завдань.
Важливою частиною роботи команди є розроблення ІПР для кожної дитини з
ООП та моніторинг її надання методичної підтримки педагогічним працівникам
закладу освіти. Індивідуальна програма розвитку (ІПР) виконує різноманітні
функції: навчально – методичну, комунікативну, менеджменту, підзвітності,
моніторингу, контролю дотримання нормативних вимог та оцінки [2].
У нашому дослідженні ми вирішили визначити практичне значення
висновків інклюзивно-ресурсного центру для закладу освіти. Ми запропонували
вчителям анкетування, щоби визначати дієвість висновку ІРЦ та можливість його
впровадження безпосередньо на практиці. Для експерименту ми підготували
однаковий «Висновок ІРЦ», так званий «сформований стандарт Висновку» за
яким би мала створюватися індивідуальна навчальна траєкторія дитини з
особливими освітніми потребами. Більшість педагогічних працівників визначило,
що «Висновок ІРЦ», який зроблений на основі оцінки розвитку дитини можна
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використовувати на практиці, так як він містить достатні та якісні категорії оцінки
фізичного,
мовленнєвого,
когнітивного,
емоційно-вольового,
освітнього розвитку дитини яка має особливі освітні потреби. Рекомендації для
фахівців команди психолого-педагогічного супроводу надані вичерпні, і також
оцінені, як якісні.
Якісно зроблений Висновок та складений ІПР - це велика частину успіху
логопеда та/чи психолога, від цього залежить подальший розвиток дитини.
Робота інклюзивно-ресурсного центру - це суттєвий крок вперед в
освітній сфері та значне сприяння в отриманні доступу до якісної освіти дітям із
особливими освітніми потребами. На сьогодні послуги, які надають ІРЦ,
потребують покращення. Слід варто переглядати та виправляти чимало робочих
нюансів особливо у взаємодії ІРЦ-школа\педагог, що і було також частиною
нашого дослідження. У подальшому плануємо завдяки науковим розвідкам
пропонувати методичні рекомендації до якісних написання та прочитання
висновків ІРЦ, що допоможе вибудувати ефективну освітню траєкторію для
дитини.
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У сучасному суспільстві проблема прояву й розуміння емоцій
виявляється досить гостро. З особливою силою проблеми з емоційністю
проявляються в людей із низьким рівнем емоційного інтелекту, завдяки чому
емоції перешкоджають здійсненню намірів, порушують міжособистісні стосунки,
не дають змоги належним чином виконувати обов’язки, ускладнюють відпочинок,
погіршують здоров’я.
Емоційний інтелект став предметом психологічного дослідження
порівняно недавно завдяки працям зарубіжних дослідників. До початку 1990-х
феномен емоційного інтелекту залишався недослідженою ланкою особистості
людини. Все змінилося після виходу в світ статті Дж. Майєра П. Саловея, в якій
вперше описувався емоційний інтелект як здатність до сприйняття та розуміння
емоцій, управління ними та використання їх для стимуляції мислення.
З самого початку дослідження емоційний інтелект вивчався в контексті
діяльності педагога. Безумовно, емоційний інтелект з усіма його складниками та
компетенціями важливий для будь-якої людини, але для лідера високий рівень
розвитку емоційного інтелекту є необхідністю, без якої діяльність організації
приречена на невдачу.
В кінці 1970-х - 1980-х рр. відзначається зростаючий інтерес до вивчення
взаємодії емоцій і мислення. Ідея про продуктивну взаємодію емоційних і
когнітивних процесів знайшла своє підтвердження в ряді досліджень. До їх числа
можна віднести вивчення впливу депресії на реалістичність мисленні,
взаємозв’язку схильності до коливань на будови і креативності, вивчення
здатності до емоційної саморегуляції. Було висунуто припущення про існування
«когнітивного кільця», що об’єднує настрій і мислення. Суть його в тому, що
негативні емоції призводять до негативних думок, які, в свою чергу, посилюють
інтенсивність емоційних переживань. У той же час позитивні емоції активізують
позитивні думки. Емоційний інтелект – це сукупність когнітивних здібностей до
ідентифікації, розуміння та управління своїми емоціями та емоціями інших
людей, як зазначають Дж. Майєр та П. Саловей [2, C. 503-517]. Також дослідники
виділили чотири компоненти емоційного інтелекту: сприйняття, оцінка і вираз
емоцій; використання емоцій для підвищення ефективності мислення і діяльності;
розуміння і аналіз емоцій; свідоме управління емоціями [3, C.185-211].
До слова, американський психолог Р. Бар-Он виділив п&apos;ять
компонентів емоційного інтелекту, кожен з яких містить певні індивідуальні
якості особистості: самопізнання – усвідомлення своїх емоцій, упевненість у собі,
самоповага, самореалізація, незалежність; навички міжособистісного спілкування
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– емпатія, соціальна відповідальність, взаєморозуміння; адаптаційні здібності –
вміння вирішувати проблеми, реально оцінювати ситуацію, пристосовуватися до
нових умов; управління стресовими ситуаціями – стресостійкість, контроль за
імпульсивними спалахами; домінування позитивного настрою – відчуття щастя,
оптимізм [1, C. 235]. Емоційно «здорові» особистості зазвичай є емоційно
чутливими й здатними не тільки розуміти власні почуття, усвідомлювати їх силу,
причини виникнення, а також можливі наслідки власних емоційних проявів. Вони
здатні брати відповідальність та ненасильно проявляти емоції. Здатність до
емоційної грамотності надає шанс людині пережити любов, близькість,
прийняття, єдність, щирість, чесність, залишаючись у гармонії із собою.
На основі узагальнення праць, присвячених теоретичному й
експериментальному вивченню емоційного інтелекту виокремлено основні
сфери впливу емоційного інтелекту на адаптацію особистості, у нашому випадку
науково-педагогічного працівника до онлайн навчання: когнітивну, емоційну та
поведінкову. Було проведено емпіричне дослідження впливу емоційного
інтелекту на особистісну адаптацію педагогів до онлайн-навчання. Для реалізації
емпіричного дослідження було залучено 30 респондентів, віком від 30-ти до 60ти років, які працюють у навчальний закладах та займаються науковою діяльністю
і на даний момент проводять онлайн-навчання. У дослідженні взяли участь 23
респонденти жіночої статі та 7 респондентів чоловічої статі, поставлено гіпотезу,
що у залежності від вікової категорії науково-педагогічних працівників їхня
емоційна адаптація до онлайн навчання пройде по-різному: в старших –
повільніше, в молодших – швидше.
Для підтвердження поставлених гіпотез й проведення емпіричного
дослідження згідно з темою наукової роботи було використано дві діагностичні
методики та одна авторська анкета. Провівши аналіз опитування за анкетою, ми
можемо виділити такі результати: у 37% від усіх респондентів виявлено високий
рівень емоційної адаптованості до онлайн навчання, також у 37% виявлено
середній рівень та 26% мають низький рівень. Водночас, проаналізувавши окремі
чинники емоційної особистісної адаптації до онлайн навчання, можемо виділити:
емоційне самопочуття протягом усього онлайн навчання та за останній місяць у
респондентів приблизно однаковий, переважає задовільний – 60%, та лише у 23%
- незадовільний; 63% респондентів відзначили, що вони іноді потребують
емоційної підтримки, та лише 6% - взагалі її не потребує; майже половина
респондентів, 56%, зазначили, що під час дистанційного навчання у них
переважає задоволення, та водночас, у 36% - тривожність; також респонденти
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відповіли, що їх однаковою мірою задовольняють стосунки з їхніми колегами та
студентами/учнями – 56%, та зовсім не задовольняють – 10%; рівно половина
респондентів(50%) зазначають, що їх задовольняє психологічна атмосфера на
онлайн занятті, в той же час 23% - скоріше не задовольняє. Останнім чинником
була оцінка самих респондентів своєї швидкості емоційної адаптованості до
онлайн навчання: 50% - досить швидко адаптувалися, 30% - дуже швидко
адаптувалися, по 10% відповідно – ще не адаптувалися та повільно адаптувалися.
Отже, можемо зазначити, що переважна більшість респондентів позитивно
сприймають такий досвід, як онлайн навчання. Крайніх показників дуже високої
адаптованості та дуже високої неадаптованості загалом є мало, отже респонденти
рівною мірою володіють середньою адаптованістю до дистанційного навчання.
Згідно з результатами опитувальника «Тест Холла», ми можемо
підсумувати, що лише 6% від усіх опитаних мають високий EQ, тобто адекватно
оцінюють та керують своїми емоціями, мають високий рівень емоційного
благополуччя, 37% - мають середній рівень, тобто мають досить високий
самоконтроль та самооцінку. У ході аналізу опитування за методикою
«Акцентуація» Шмішека, було отримано такі результати: демонстративний тип
був зафіксований у 33% респондентів, тобто вони схильні до фантазерства,
брехливості, вдавання, прикрашання своєї персони, авантюризму, артистизму;
застрягаючий тип був виявлений у 6%, він характеризується помірною
балакучістю, товариськістю, схильністю до моралізації; гіпертимний тип був
виявлений у 36% респондентів, їм притаманна рухливість, виразність жестів,
міміки, пантоміміки, надмірна самостійність, схильність до бешкетництва;
екзальтований тип акцентований у 6% опитаних, його характеризує радість,
усміхненість, щастя, захопленість; емотивний тип був виявлений у 53%
респондентів, йому притаманні тривожність, співпереживання, чутливість,
чуйність, бурхливі емоції, балакучість; циклотимний тип акцентований у 20%
опитуваних, для нього характерні періодичні зміни настрою та залежність від
зовнішніх подій.
Отже, підсумовуючи все вищесказане, ми можемо зробити такі висновки:
за допомогою емпіричного дослідження, ми визначили рівень особистісної
емоційної адаптації до онлайн навчання науково-педагогічних працівників, та
можемо зазначити, що переважає середній рівень, а отже за майже рік
дистанційного навчання викладачі змогли адаптуватися та працювати в цих нових
умовах. Проте, завдяки дослідженню емоційного інтелекту, ми можемо
відзначити, що більшість педагогів погано володіють своїми емоціями, їм важко
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ними управляти, вони зі складністю розпізнають емоції інших, проте, в той же час
в них добре розвинута емпатія та самомотивація. Водночас доходимо висновку,
що підвищення рівня особистісної адаптації веде до поліпшення настрою,
психологічної атмосфери на заняттях, працездатності серед працівників.
Ймовірно, що високий рівень емоційної адаптації в науково-педагогічних
працівників виникає тоді, коли характеристики роботи на онлайн заняттях
відповідають їхнім очікуванням, нормальна психологічна атмосфера та низький
рівень тривожності на дистанційному навчанні.
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Ефективне формування, реалізація та розвиток кар'єрного росту
персоналу набуває все більшого значення в сучасних економічних умовах.
Кар'єра в широкому розумінні означає успішне просування в службовій, науковій
або виробничої діяльності, в досягненні слави, більш високого статусу, влади,
матеріальних цінностей.
Кар'єрний ріст персоналу на підприємстві є невід'ємною частиною
процесу розвитку персоналу, є важливим фактором успішної діяльності
підприємства.
Метою даної роботи є дослідження впливу кар’єрних орієнтацій на
задоволеність роботою працівників.
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Кар’єрні орієнтації – це певний зміст, який особистість хоче реалізувати
в момент вибору моделі здійснення власної кар’єри. Вони витікають із ціннісних
орієнтацій, які, у свою чергу, формуються під впливом виховання, оточення, у
якому зростав індивід та особливостей його характеру. [1]
Задоволеність працею - це певний стан збалансованості вимог, які
висуває працівник до змісту, характеру та умов праці, та суб'єктивної оцінки
можливостей реалізації цих вимог. Задоволеність працею - це ставлення
працівників або групи працівників до власної професійної діяльності, певним її
аспектам. Задоволеність працею це - один з найголовніших показників адаптації
працівника на даному підприємстві та в даній трудової організації. [2]
Задоволеність працею, в більшій мірі, розглядається як позитивний
емоційний стан працівника, який виходить із оцінки його роботи.
Загальну задоволеність працею, можна оцінювати як задоволення працею
загалом, або частково – різними аспектами задоволення та елементами робочої
ситуації.
Дослідженню особливостей кар'єрного росту присвятили свої праці: Н.В.
Шаргородська, Н.Д. Ведерников, В.А. Літинська, А. В. Дубовик, Єськов О. Л.,
З метою виявлення особливостей кар’єрних орієнтацій працівників було
проведено емпіричне дослідження. Для нього було використано 5 різних методик,
та опитано 60 працівників різної професійної діяльності. Пізніше усі дані, було
досліджено за допомогою статистичних аналізів та за їх результатами можна
сформулювати наступні висновки.
За результатами аналізу за Т-критерієм Ст’юдента можна говорити про
те, працівники, які працюють за спеціальністю є більш задоволеними своєю
професійною діяльністю ніж ті, які за спеціальністю не працюють, а також рівень
заробітної плати. Також, за результатами даного аналізу можна говорити про те,
робочий графік практично не впливають на рівень задоволеності роботою.
Кореляційний аналіз даних за Пірсоном дав змогу з’ясувати, що більш
задоволеними своєю професійною діяльністю, є ті люди котрі працюють за
спеціальністю, вони більш натхненні та зацікавлені своєю роботою. Компетентні
працівники є більш відповідальними та зануреними у свою роботу. Працівники,
в яких наявні аналітичні та комунікаційні навики, мають вищий рівень
зобов’язань в професійній діяльності, але вони більш егоїстичні та владні. Такі
працівники переважно бувають незадоволеними своєю заробітною платою, а
також працюють вони швидше для того, щоб не отримувати покарань, аніж для
винагороди. Люди, які прагнуть до автономії, найбільше у роботі цінують
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свободу, та ті працівники, які мають більший стаж роботи, до автономії прагнуть
менше, ніж ті, стаж яких є невеликим. [3]
Для працівників, які зорієнтовані на слугування добру та інтеграцію
стилів життя важливим чинником є стосунки з колегами, адже основними
цінностями таких працівників є допомога людям та бажання збалансовано
об’єднати різні сторони їхнього життя.
Так, у працівників, котрі у своїй роботі цінують стабільність важливим
чинником задоволеності праці є їхня задоволеність заробітною платою, однак
умови праці для них не стільки важливі.
Щодо задоволеності роботою, то можна зробити висновок, що рівень
заробітної плати не впливає на задоволення професійною діяльністю. Але
працівники, які є задоволені своєю професійною діяльністю, є більш енергійними.
Працівники, які справді задоволені своїми досягненнями у роботі та
своєю діяльністю загалом, є відданими своєї професії, та роблять максимум
зусиль, для отримання ще кращих результатів.
Для працівників, яким притаманні такі кар'єрні орієнтації як менеджмент,
автономія, професійна компетентність та виклик, задоволеність працею повністю
залежить від їхньої оцінки власних досягнень, матеріальної винагороди, інтересу
до роботи, та особистої відповідальності.
У працівників, які характеризуються кар'єрною орієнтацією
підприємництво задоволеність працею залежить від інтересу до роботи,
готовності вкладати багато зусиль та рівня винагороди.
За допомогою факторного аналізу відбувся поділ на 7 факторів: «Вплив
віку на захопленість роботою», «Кар’єрні орієнтації», «Задоволеність
професійною діяльністю», «Характеристика людей, які мають сталий робочий
графік», «Орієнтація на егоїстичне домінування», «Характеристика людей, які
мають гнучкий робочий графік», «Співвідношення задоволеності роботою та
інтересу до роботи».
За даними цього аналізу, з’ясовано, що працівники які є невпевненими в
задоволеності своєї роботи мають занижений інтерес до роботи. Вони не
розуміють чи «на своєму вони місці», і це додає ще більшої невпевненості. Для
старших людей, переважно, важливим чинником є саме їхня праця та виконувана
робота, на відміну від молодих працівників, для котрих більш важливим
чинником є сума їхньої заробітної плати.
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Егоїстичні працівники у роботі більше орієнтуються на гроші та владу,
ніж на взаємозв’язок з колегами та їхні стосунки з ними. В той час, як люди
незорієнтовані на егоїзм у роботі більше цінують взаємодопомогу та дружбу.
Рівень задоволеності професійною діяльністю також частково залежить
від задоволення відносин працівника з колегами і керівництвом.
І наостанок, факторний аналіз дав змогу з’ясувати, що люди які є більш
професійно компетентними у своїй роботі цінують свою автономію та мають
виражене бажання інтеграції стилів життя.
Отже, Підсумовуючи усе вище сказане, можна говорити, що
задоволеність професійною діяльністю визначається багатьма чинниками. На неї
впливають і стосунки з колегами, і рівень заробітної плати, і автономія та навіть
оцінка власних досягнень. Рівень задоволеності залежить від того, на які кар’єрні
орієнтації опирається людина під час здійснення своєї професійною діяльності.
Але, для того щоб робота була максимально продуктивною та приносила
максимальну користь, як для працівника, так і для роботодавця, дуже важливим є
саме рівень задоволення професійною діяльністю. Саме тому дуже важливим є
прислухатись до внутрішніх бажання та оцінювати зовнішні обставини, а також
враховувати ті кар’єрні орієнтації які для працівників є найважливішими.
Література:
1. Березовська Р.А. Управління професійною кар&apos;єрою / Р.
Березовська // Психологічне забезпечення професійної діяльності:
теорія і практика / Под ред. Г. Никифорова. - СПб.: Мова, 2010. - 288с.
2. Овсяннікова В. В. Особливості професійної кар’єри особистості / В.В.
Овсяннікова // Проблеми сучасної психології : зб. наук. пр. / Ін-т
психології ім. Г. С. Костюка НАПН України, Держ. вищ. навч. закл.
«Запоріз. нац. ун-т». – Запоріжжя: ЗНУ, 2013. – № 1. – С. 91–104.
3. Занковский А.Н. Организационная психология: учебн. пособие для
вузов / А.Н. Занковский. – М. : Флинта: МСПИ, 2000. – 648 с.
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ОСОБЛИВОСТІ ЕМОЦІЙНО-ВОЛЬОВОЇ СФЕРИ МОЛОДІ, СХИЛЬНОЇ
ДО ІНТЕРНЕТ-ЗАЛЕЖНОСТІ
Процевят Софія
Львівський національний університет імені І.Франка
Філософський факультет
Кафедра психології
Науковий керівник: професор, кандидат психологічних наук Васютинський
В.О.
Патологічне використання Інтернету (Pathological Internet Use,
скорочено PIU) стало офіційно визнаним психічним розладом з 1997 року, який
часто є наслідком інших серйозних проблем людини, до прикладу: депресії,
замкнутості, самотності, втрати самоідентифікації та ін.
Емоційно-вольова сфера є одною з основних психічних складових
особистості. За допомогою емоцій кожна окрема людина здатна підтримувати
зв’язок з зовнішнім світом – взаємодіяти з ним, посилаючи внутрішні сигнали
реакцій на різні явища, які підносить їй середовище. Воля, натомість, виступає
тою рушійною силою, яка проявляється в активній самодетермінації і
саморегуляції людиною своєї поведінки всупереч зовнішнім і внутрішнім
перешкодам. Інтернет мережа – це ще один новий вимір існування людства в
суспільстві. Поступово з розвитком технологій цей проективний світ всеосяжно
“поглинає” людство у Інтернет середовище, впливаючи при цьому на психічну
структуру формування індивіда. [1]
Інтернет-залежність можна спостерігати в людей різної вікової
категорії, але дослідження сучасних науковців (Івана Голдберга, Кіберлі Янг,
Віталіни Бурової), свідчать, що найбільш вразливою до виникнення даної адикції
є категорія підлітків та юнаків, які ще не мають достатньо психофізіологічних
можливостей протистояти віртуальному світу; та дорослим, які слідують новим
трендам, що відкриваються засобами Інтернету.[2]
Метою дослідження було визначити особливості емоційно-вольових
якостей, які проявляються при інтернет-залежності у молодого покоління.
Досліджувану групу склали 56 осіб. До цієї кількості входили 32
жінки та 24 чоловіка. У досліджені взяли участь респонденти юнацького віку,
кількість яких становила 34 особи, серед яких 18 осіб є жіночої статі і 16 осіб
чоловічої; та дорослі, котрих було 22 особи - 14 осіб жіночої та 8 чоловічої статі.
За дескриптивним аналізом номінальних шкал було розподілено досліджуваних

171

Львівський національний університет імені Івана Франка

за віком на підкатегорії: юнацтва та ранньої дорослості. До категорії юнаків ми
віднесли досліджуваних віком з 14-ти до 21-ого року; дорослі вважалися віком з
22-ох до 29-ти років.
У дослідженні було використано сім методик: Шкала контролю за
дією Ю.Куля; методика дослідження вольової організації особистості А. Хохлова;
методика на діагностику суб’єктивного відчуття самотності Д. Рассела та М.
Фергюсона; методика оцінки рівня реактивної тривожності та особистісної
тривожності (Ч. Спілбергера); Шкала депресії Бека; тест на інтернет-залежність
К.Янг та опитувальник “Сприйняття інтернету” О.А. Щепіліної. Сумарна
кількість використаних шкал за методиками становила 26.
Аналіз результатів здійснювався на основі кількісних показників.
Використовувалися такі статистичні методи для обробки даних: дескриптивний
аналіз номінальних шкал; кластерний аналіз (аналіз ієрархічних дерев
кластеризації та метод К-середніх); порівняльний аналіз (непараметричний метод
Манна-Уітні для незалежних двох вибірок та непараметричний метод КраскелаУоліса для порівняння трьох і більше незалежних вибірок); кореляційний аналіз
(непараметричний метод Спірмана).
На основі дослідження, сформувались три види взаємодії людей з
Інтернет середовищем: звичайні користувачі, які використовують Інтернет
виключно в цілеспрямованих намірах своєї діяльності; захоплені користувачі, які
з кожним разом використання все більше залучаються до Інтернет мереж, через
нові можливості, які є недоступними в реальному житті; інтернет-залежні
користувачі – це ті люди, які формують свою реальність на основі Інтернету, для
них це обов’язковий вимір існування, де вони здатні створювати інший власний
світ, у якому існує певна культура зі своїми особливими нормами, цінностями та
тенденціями.
За результатами дослідження емоційно-вольову сферу людей, які є
інтернет-залежними, можна характеризувати як таких, у яких немає вираженого
мотиву використання Інтернету, оскільки можна допустити, що цей мотив
сформувався як базова потреба, яку необхідно щоденно задовільняти.
Залежні користувачі є менш самостійними, оскільки звикли у разі
труднощів звертатися до пошукових запитів, які здатні допомогти їм вирішити
проблему. У них виражений менший контроль при реалізації своїх планів та дій,
тобто вони здатні розплановувати свою діяльність, але так і не втілюють її до
кінця у життя.
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Інтернет-залежні люди здебільшого мають високу особистісну
тривожність та переживають самотність, яку компенсують за рахунок
використання Інтернету.
Було виявлено, що при високому рівні особистісної тривожності, у
людей проявляється потреба в сенсорному задоволенні, оскільки це здатне
компенсувати їм ті відчуття, які вони не отримують в умовах реального світу.
При високому рівні самотності досліджувані більше схиляються до
хаотичної неструктурованої поведінки в мережі, у них зростає потреба у
візуальній компенсації, вони підпорядковуються впливу інформації, яка
доноситься з Інтернету та схильні визнавати мережу кращою за реальне життя.
Література:
1. Арестова О. Н., Бабанин Л. Н., Войскунский А. Е. Мотивация
пользователей Интернета; 2-я Русская конференция по экологической
психологии. Тезисы. (Москва, 12-14 апреля в 2008 г.). – М. : Экопсицентр РОСС.
– С. 245-246.
2. Young K.S. Caught in the Net. How to Recognize the signs of Internet
Addiction – And a Winning strategy for Recovery / K.S. Young. – New York: John
Wiley and Sons, Inc., 1998. – 55 c.
ОСОБЛИВОСТІ ПАРТНЕРСЬКИХ СТОСУНКІВ ОСІБ З РІЗНИМ
ТИПОМ ПРИВ’ЯЗАНОСТІ
Смолінська Ольга
Львівський національний університет імені Івана Франка
Філософський факультет, кафедра психології
Науковий керівник: к. психол. н., доц. Левус Н. І.
У людини протягом всього життя, існує потреба в прив’язаності – потреба
в близьких, довірливих стосунках з партнерами, які зможуть забезпечити їй захист
(безпеку), турботу, стабільність, тепло (емоційне, тілесне), свободу дій. Проте,
побудувати такі надійні відносини вдається далеко не кожному. Від чого це
залежить? З. Фрейд, його послідовники, а також психологи інших напрямків
розвивали думку, якої зараз дотримується сучасна психологія, про те, що
взаємовідносини між дитиною і матір’ю є прототипом всіх наступних
взаємостосунків особи з іншими людьми [2]. Від того, який був емоційний зв’язок
між матір’ю і дитиною в її перші роки життя, буде залежати її здатність
вибудовувати надійні та довірливі стосунки з іншими людьми, а також приймати
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і надавати турботу вже в дорослому віці. Це основна ідея концепції, яку
запропонував британський психоаналітик та клінічний психолог – Дж. Боулбі ще
в 50-60-х роках ХХ століття [1]. Його теорія прив’язаності й до сьогодні є основою
для багатьох теоретичних та емпіричних досліджень стосунків батьків та дітей, а
також партнерських відносин.
Потреба в тісних, емоційних стосунках з близькими людьми залишається
актуальною протягом всього життя людини. Надійні стосунки є основою для
емоційного благополуччя, задоволеністю життям, психічного та фізичного
здоров’я тощо. Дж.Боулбі зауважував, що люди, незалежно від віку, щасливі та
найкраще проявляють свої таланти, якщо впевнені в тому, що в них є особи, яким
можна довіряти та, які прийдуть на допомогу у разі виникнення труднощів.[1].
Проте, часто стосунки з партнером супроводжуються труднощами,
нерозумінням один одного, суперечками, конфліктами, різноманітними
проблемами та кризовими ситуаціями. Запити до психотерапевтів все частіше
стосуються саме теми взаємостосунків. При розгляді міжособистісних відносин
партнерських стосунків важливим аспектом є прив’язаність, яка формується на
основі досвіду дитинства.
Більшість психодинамічних концепцій прийшли до висновку, що якісні
партнерські стосунки формуються на базі успішних дитячо-батьківських взаємин.
Про це писали М. Кляйн, М. Малер, Дж. Боулбі, О. Кернберг [2].
У вітчизняних дослідженнях прив’язаність вивчали такі автори як: Р.
Ж. Мухамедрахімов – прив’язаність дітей раннього віку до матері; Н. М. Авдєєва,
Н. А. Хаймовська – порівняння концепту «прив’язаність» до інших психологічних
утворень; Н. В. Сабельникова, К. В. Пупирьова – різні вікові періоди
прив’язаності; М. В. Яремчук, М. А. Гагаріна, Н. В. Сабельникова, Д. В.
Каширський – прив’язаність як причина чи фактор формування окремих якостей
психіки дитини, успішності її соціалізації; вивчення прив’язаності дорослої
людини; Г. В. Грибанова, М. К. Бардишевська, Б. О. Микиртумов, Т. І. Анісімова,
А. Г. Кощавцев – розлади прив’язаності; Л. Я. Глозман, О. Р. Баєнська, Р. Ж.
Мухамедрахімов – прив’язаність в контексті досліджень емоційного розвитку
дітей [2].
Термін «прив’язаність», або «прихильність» в українській мові означає
почуття симпатії, відданості, близькості, доброзичливості; приязне ставлення до
кого-небудь. Дж. Боулбі визначає прихильність як емоційний зв&apos;язок, який
об&apos;єднує індивіда з однією людиною або декількома в часі і просторі. Він
вважав, що основна функція об’єкта прив’язаності – задоволення потреби в
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любові та безпеці, яка, на його думку, є первинною, в той час як задоволення
фізіологічних потреб – вторинні потяги [1].
Впродовж всього ХХ століття виникали дискусії стосовно явища
прив’язаності та його сутності, зокрема у психології. Різні погляди та теорії
висували свої припущення щодо причин формування емоційного зв’язку між
дитиною і матір’ю. До того часу, поки не була розроблена концепція прихильності
Дж. Боулбі, яка об’єднала ці всі ідеї. Якщо раніше прив’язаність розглядалась
лише в контексті батьківсько-дитячих відносин, то в кінці 80-х років деякі аспекти
теорії прихильності перенеслись на сферу близьких, партнерських стосунків
дорослих людей.
Тип прив&apos;язаності залежить від відносин з матір’ю, тобто
визначається чутливістю матері до потреб дитини, її ніжністю та турботою. Дж.
Боулбі дійшов до висновку, що існує фактичний зв’язок між якістю прив’язаності
в ранньому віці та подальшими успіхами людини в спілкуванні, сімейному житті,
кар’єрі [1].
Мері Ейнсворт розширила теорію Боулбі і припустила, що якість
прив&apos;язаності в дітей абсолютно різна і що саме ця якість впливає на наше
подальше життя. Вона провела експеримент під назвою «Незнайома ситуація». В
ході експерименту, мама з дитиною заходили в незнайоме приміщення, де було
багато іграшок. Якийсь час мама грала з дитиною, а потім виходила з кімнати. За
реакцією на відсутність матері, поведінкою під час відсутності і головне за тим як
малюк зустрічав маму – вирізнили 4 типи прив&apos;язаності, а саме: безпечний
(надійний), тривожно-уникаючий, тривожно-амбівалентний, дезорганізований
[2]. ⠀
Проведений теоретичний аналіз з даної проблеми свідчить про наявність
зв’язків між типом прив’язаності особистості та особливостями партнерських
стосунків. Зокрема, двохфакторна модель індивідуальних особливостей
прив’язаності у дорослих Фралей Р.С., Вейлер Н.Г., Бренан К.А (адаптація,
переклад – Н. В. Сабєльнікова, Д. В. Каширський) вказує на те, що високі
показники уникання або занепокоєння пов’язуються з ненадійною прив’язаністю
та, як свідчать сучасні дослідження, корелюють з такими симптомами та
характеристиками особистості, як депресія, тривожність, відчуття самотності,
психосоматизація тощо (Н. В. Сабєльнікова, Д. В. Каширський, 2015) [2].
Також сучасні дослідження співвідносять типи прив’язаності з такими
рисами особистості, як нейротизм, екстраверсія і дружелюбність. Так, наприклад,
у людей з безпечним типом прихильності проявляється високий рівень
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екстраверсії і дружелюбності і низький рівень нейротизму. У людей з тривожною
прихильністю спостерігається високий рівень нейротизму (тривожність, депресія,
сором&apos;язливість, вразливість) і низький рівень дружелюбності. Для
досліджуваних з уникаючим типом прив’язаності характерними є тенденція до
нейротизму і низькі показники по екстраверсії (тобто ворожість, депресія,
холодність і замкнутість) [3].
Висновки та перспективи досліджень. Отже, достатня кількість
досліджень, починаючи з наукового доробку Дж. Боулбі, показує, що якість
прив’язаності до важливого об’єкта (матері) у ранньому дитячому віці багато в
чому визначає особливості розвитку особистості на наступних етапах онтогенезу.
Проте, вивчення проблеми партнерських стосунків у зв’язку з типом
прив’язаності залишається актуальним та перспективним. В подальшому слід не
лише теоретично проаналізувати, а й емпірично дослідити аспекти стосунків осіб,
які перебувають у парі з різним типом прив’язаності.
Література:
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Бурменской. – М. : Гардарики, 2003. – 480 с.
2. Такмакова М. Ю. Особливості стосунків психологічної інтимності у дівчат з
різними типами прихильності // Вісник Харківського національного
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ПРОФЕСІЙНЕ САМОВИЗНАЧЕННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ З РІЗНИМ
РІВНЕМ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ
Стрельніцька Ганна
Львівський національний університет імені І. Я. Франка
Філософський факультет
Кафедра психології
Науковий керівник: канд. псих. наук, доц. Вовк А.О.
Професійне самовизначення – це складний динамічний процес орієнтації
особистості у професійно-трудовому середовищі та самореалізації можливостей.
Сучасне вивчення професійного самовизначення вписують у контекст загального
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життєвого самовизначення особистості і розглядають його ширше, враховуючи
вплив навколишнього середовища, життєвої позиції і т.д. [2].
Тема професійного самовизначення завжди цікавила вчених, тому під
різним кутом проводились теоретичні та емпіричні дослідження, які вивчали цей
складний процес. Вже визначено, що на процес професійного самовизначення
впливає велика кількість соціально-демографічних та психологічних факторів,
таких як освіта та статус батьків, здібності, інформованість, схильності і т.д
(Клімов, Холланд, Рогов та ін.). На нашу думку, аби успішно інтегрувати всі
фактори потрібно мати високий емоційний інтелект, аби знати про власні
можливості та очікування інших.
З моделей професійного самовизначення і профорієнтаційних етапів, які
проходить особистість впродовж життя, було визначено, що це складний процес,
кульмінаційний момент якого лежить у підлітковому віці перед
старшокласником. Однак професійне самовизначення не є остаточним у
підлітково-юнацькому віці, і в сучасному світі людина може бути
поліпрофесіоналом у різних не дотичних сферах, які можуть змінюватись, а отже
професійне самовизначення триває впродовж усього життя особистості [3]. Тим
не менш, у сучасних реаліях саме перед кожним старшокласником стоїть
професійне самовизначення, і для того, аби визначитись, йому потрібна
готовність до свідомого вибору професії (Мачуська, Вачевський, Кандибович,
Сердюк, Пряжніков та ін.). Дана готовність, як доволі складний процес, має три
рівні: когнітивний, мотиваційний та практичний. Аби у людини було свідоме
ставлення до професійного самовизначення вона має бути готова до цього вибору
на всіх рівнях. Важливо зазначити, що на цьому віковому етапі також присутня
криза ідентичності, за умови успішного проходження якої, молода людина
самовизначається. Професійна ідентичність входить в особистісну ідентичність,
тому вибір професії є дуже важливим в житті людини, особливо на цьому етапі
зростання. Особистість набуває соціальної самоідентифікації, ідентифікуючи себе
з професією, що обирає.
Аби зробити свідомий вибір, людині потрібно мати деякі психологічні
навички, які допоможуть їй впоратись з вибором професії. Ними можуть
виступати компоненти емоційного інтелекту. Важливість даного вибору
зумовлює людину шукати багато джерел інформації про різні професії, про свої
здібності та інтереси, її мотивація змінюється. Аби не загубитись в чужих мотивах
і потребах, особистість має розуміти власні емоції та потреби, розуміти емоції і
очікування інших, усвідомлювати, де є її бажання, а де є бажання близьких. У
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такому випадку емоційний інтелект може слугувати певною опорою для
прийняття вірного рішення.
Також неабияку роль у професійному самовизначенні та готовності до
вибору професії відіграє мотиваційна система особистості. На мотивацію вибору
професії впливає безліч факторів, а саме соціо-економічний статус, інтелект,
спеціальні здібності, стать, а також професія батьків. Якщо поділити усі мотиви
на зовнішні і внутрішні, то зовнішні мотиви орієнтують на досягнення результату,
а внутрішні – на сам процес професійної діяльності. Зовнішня мотивація в цілому
підсилює кількість виконуваної діяльності, а внутрішня – якість. При переході
причин, що викликали мотивацію, від внутрішніх до зовнішніх, внутрішня
мотивація послаблюється; по-третє, внутрішня мотивація збільшується з
посиленням впевненості у собі та власної відповідальності [1]. Тому вкрай
важливою є внутрішня мотивація при виборі професії особистістю. Окрім того, на
перше місце в мотиваційному компоненті професійного самовизначення
виходять власні інтереси особистості, які згодом стають професійними
інтересами і мотивують особистість до діяльності.
У проведеному дослідженні, метою якого було виявлення зв’язку між
готовністю до вибору професії та різними рівнями інтелекту, були проаналізовано
результати 50 старшокласників з різних загальноосвітніх шкіл, віком від 15 до 18
років. Для даного дослідження було використано такі опитувальники: Методика
«Виявлення готовності школярів до вибору професії», Методика «Мотиви вибору
професії» Овчарової, «Опитувальник професійних схильностей» Йовайши та
Резапкіної, «Опитувальник емоційного інтелекту» Холла та «Діагностика
соціально-психологічних установок особистості» Потьомкіної. Було виявлено:
чим вищим є рівень їх емоційного інтелекту – тим вищою є готовність до вибору
професії, незалежно від напряму професійних схильностей, які були наявні у
респондентів. Таким чином, емпірично було підтверджено, що емоційний
інтелект та його складові грають важливу роль у професійному самовизначенні
особи, що є важливим компонентом особистісного самовизначення загалом.
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ФОРМУВАННЯ ТА СПІВПРАЦЯ КОМАНДИ ПСИХОЛОГОПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ДИТИНИ В УМОВАХ
ІНКЛЮЗИВНИХ ГРУП
Сенів Христина
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Психолого-педагогічний супровід у сучасній педагогіці та психології
розглядається як найбільш корисний і доступний ресурс, який є в розпорядженні
педагогів системи загальної освіти. Завдяки партнерським взаємовідносинам
педагогів спеціальної освіти з працівниками інших служб створюється підґрунтя
для розуміння сильних і слабких сторін дітей з особливими освітніми
потребами, а також надає їм можливість виробити чіткі вимоги до їх роботи у
класі [1].
Головними завданнями супроводу є формування позитивної думки в
дітей з особливими освітніми потребами, розвиток їх індивідуальних рис,
самопізнання, самореалізації та інтеграції в суспільстві, нормалізація порушень
фізичного і психічного розвитку [2].
Нами було проведено дослідження щодо специфіки командної роботи у
системі інклюзивної освіти.
Для досягнення мети, а саме: “розкриття основних кроків комплексного
психологічного супроводу дитини в інклюзивному класі задля розвитку її
пізнавальної сфери та кращої соціалізації”, використано такі методики: тест
“Ролі в команді” (тест Белбіна), який описує теоретичну модель ролей в команді
і показує систему формування команд, і методика “Визначення типу особистості
за методикою Дж. Голанда”, суть якої полягає в тому, що успішність
професійної діяльності, задоволеність нею і т.і. залежить, насамперед, від
відповідності типу особистості типового професійного середовища.
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Проведене дослідження щодо специфіки командної роботи у системі
інклюзивної освіти показало, що досліджуваним фахівцям, за тестом Белбіна,
найбільше притаманна роль “Реалізатор”, яка говорить про самоконтроль і
дисципліну респондентів. Найменшим показником виступає роль “Генератор
ідей”.
За методикою Голланда, найбільшим показником є “Соціальний тип”.
Це пояснюється тим, що досліджувані фахівці найчастiше ставлять перед
собою такi цiлi та завдання, якi дають можливiсть встановити тiсний контакт з
оточуючим
суспiльним
середовищем.
Найменш
вираженим
показником виступає “Інтелектуальний тип”. Люди, якi вiдносяться до цього
типу, бiльше орiєнтованi на творчi, теоретичнi і, у деякiй мiрi,
естетичнi цiнностi, розумову працю.
За результатами кореляційного аналізу бачимо статистично значущі
відмінності між показниками “Реалізатор” та “Соціальний тип” (0,65),
“Координатор” та “Інтелектуальний тип” (0,67), “Дипломат” та “Артистичний
тип” (-0,50ч8).
Порівняльний аналіз (за ANOVA) показників типу особистості і
командних ролей за посадою респондентів виявив статистично значущі
відмінності за шкалою “Реалізатор” (за методикою Белбіна). Це пояснюється
тим, що таким професіям як: вчитель, вихователь, вчитель-дефектолог,
вчитель-логопед, психолог найбільше притаманна роль Реалізатора в команді,
яка характеризується практичним способом мислення, гарним почуттям
самоконтролю і дисципліни.
Сьогодні суспільна практика вимагає від фахівців навчальних закладів
ефективного розв’язання найрізноманітніших проблем, тому проблема вузької
спеціалізації працівників відповідної служби, а отже й освіти, є актуальною.
Отримані результати нашого дослідження показують низький показник
Заповзятого (Підприємливого) типу за методикою Дж. Голанда і ролі
Координатор за методикою Белбіна. Для вирішення даного питання
представникам Команди супроводу пропонується відвідування тренінгів, які
розвивають лідерські якості фахівців.
Крім того, бачимо низький показник шкал Артистичного типу за
методикою Дж. Голанда і Генератор ідей за методикою Белбіна. У даному
випадку доцільно відвідувати в системі післядипломної професійної освіти,
безпосередньо в ході методичної роботи, тренінги, семінари, практикуми.
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Не менш важливою формою навчання педагогів є курси підвищення
кваліфікації, спрямовані на вдосконалення рівня готовності особи до виконання
її професійних завдань та обов’язків [3].
Таким чином, можна дійти висновку, що професійне педагогічне
співробітництво посідає центральне місце у структурі організації професійної
діяльності працівників навчальних закладів, відіграє важливу роль у цілісному
педагогічному процесі, спрямованому на становлення самокерованої
особистості. Співробітництво стає можливим у такому середовищі, де педагоги
та представники інших відповідних служб разом обмірковують і обговорюють
усі питання, що виникають, використовуючи весь потенціал колективного
знання та розробляючи нові технології навчання для свого закладу. При цьому
думка кожного учасника цієї спільноти та його погляди надзвичайно цінні для
створення єдиного бачення проблеми, а також шляхів її розв’язання.
Література:
1. Про організацію психологічного і соціального супроводу в умовах
інклюзивного навчання [Електрон. ресурс] : лист Міністерства освіти і
науки України від 26.07.2012 № 1/9-529 // Міністерство освіти і науки
України : [сайт]. – Текст. дані. – Київ, 2017. – Режим доступу :
old.mon.gov.ua/img/zstored/ files/1_9-529(2).doc
2. Психологічний супровід інклюзивної освіти : [метод. рек] / автор. кол.
за заг. ред. А. Г. Обухівська. – Київ : УНМЦ практичної психології і
соціальної роботи, 2017. – 92 с.
3. Дегтярьова Г. А. "Система післядипломної педагогічної освіти як одна
із пріоритетних складових неперервної освіти", Харківська академія
неперервної освіти, "Науковий огляд" № 10 (20), Харків 2015 с.2-13
ОСОБЛИВОСТІ СПРИЙМАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ
СПРАВЕДЛИВОСТІ ПРАЦІВНИКАМИ КОМП’ЮТЕРНИХ ФІРМ
Стадницька Ольга
Львівський національний університет імені І. Я. Франка
Філософський факультет
Кафедра психології
Науковий керівник: доцент, кандидат психологічних наук Кліманська М.Б.
Справедливість є одним із ключових регуляторів взаємин між людьми та
важливим елементом професійної діяльності людини. Більшість людей працюють
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в організаціях, і справедливість є одним з ключових параметрів, за якими
співробітники оцінюють процеси, що відбуваються в організації. Прийом на
роботу, оцінка, підвищення, розподіл відпусток, звільнення – це короткий перелік
тих рішень, сприймаючи які люди звертаються до критерію справедливості.
Справедливість – одна з основних духовних цінностей особистості.
Відмова від неї руйнує всю систему ціннісних орієнтацій людини. Крім того,
поняття «справедливість» взаємозалежне із правом, оскільки за відсутності
першого не буде і другого: ні як формальної рівності, ні як свободи [1, с.60].
У більшості сучасних теорій справедливості відзначається, що головну
роль в реалізації соціальної справедливості відіграють організації. Організаційна
справедливість є багатокомпонентним конструктом, який складається із трьох
основних елементів: процедурна справедливість, справедливість розподілу та
справедливість взаємодії. Вона пов’язана із рядом чинників середовища та
психологічними характеристиками працівника, зокрема залежить від
суб’єктивного уявлення про робочий процес та поінформованості учасників про
його перебіг. Організаційна справедливість знаходиться в центрі уваги багатьох
дослідників психології організацій. Серед них - Р.К.Х’юсман, Дж.Д.Хетфілд,
Дж.Колкітт, О. Гулевич, А.Бова, С.Нартова-Бочавер, М.Шмітт, С.Баранська та
інші.
Наявність почуття задоволеності як у працівників організацій, так і у
замовників і клієнтів вважається важливим показником наявності справедливості
в організації. Задоволеність працівників і клієнтів сприяє підвищенню
продуктивності праці і досягненню намічених планів і цілей. Разом з тим,
організаційна справедливість позитивно впливає на процес реалізації та
зміцнення соціальної справедливості в усьому суспільстві. При цьому процес
реалізації організаційної справедливості слід оцінювати не зверху, а знизу, тобто
дивитися на нього очима працівників і робочого персоналу, або з боку, тобто
очима замовників [2].
Метою запропонованого дослідження було визначення особливостей
сприймання організаційної справедливості працівниками комп’ютерних фірм.
У проведеному дослідженні взяли участь працівників 60 працівників
комп’ютерних фірм, серед яких 28 жінок та 32 чоловіка. Вік досліджуваних – від
20 до 39 років, стаж професійної діяльності – від 1 до 7 років. В дослідженні були
використані наступні методики: опитувальник «Організаційної справедливості»
С.Баранської,
п’ятифакторний
опитувальник
особистості
ТІРІ-UKR
(М.Кліманської, І.Галецької), опитувальник «Чутливості до справедливості»
182

Тези щорічноіої всеукраїнської наукової конференції «Дні науки філософського
факультету 2021»

М.Шмітта, карта-схема оцінки соціально-психологічного клімату А.Лутошкіна,
шкала морального відчуження С.Мур (в адаптації Р.Карковської),
стандартизований опитувальник «Професійне вигорання» К.Маслач (в адаптації
Н.Є.Водопьянової) та авторська анкета переживання справедливості.
В результаті проведення емпіричного дослідження в трьох різних ITорганізаціях було виявлено, що загалом працівники комп’ютерних фірм не часто
відчувають несправедливе ставлення до себе, але при цьому вони зауважують
відносно часте переживання несправедливого ставлення до своєї професійної
галузі, суб’єктом якого виступає держава, що частково пояснюється частими
намірами збільшити розмір податків для працівників IT-сфери.
Було
виявлено,
що
загальний
показник
організаційної
справедливості знаходиться у межах середнього рівня. Відповідно, в
досліджених організаціях, є досить щира, відкрита та дружелюбна атмосфера.
Працівники мають достатньо інформації для роботи та знають джерела до яких
можна звернутись у разі виникнення труднощів. Не менш важливим є те, що
люди, які працюють у комп’ютерних фірмах, відчувають можливість впливати на
рішення у організації, брати участь у розгляді, прийнятті та реалізації цих рішень.
Переживання несправедливості суттєво відрізняється у працівників
різної статі. Так, жінки частіше переживають несправедливе ставлення до себе, до
своїх колег та до свого підрозділу. Суб’єктами несправедливого ставлення часто
виступають колеги по роботі та організація загалом. Частково це пояснюється
тим, що більшість жінок, які взяли участь в дослідженні працюють у відділі
управління персоналом, до якого є дещо упереджене ставлення серед працівників
IT-організацій.
Констатовано відмінності у сприйманні організаційної справедливості
працівниками різного рівня: більша частина працівників з високим статусом
(senior) сприймає організацію як несправедливу по відношенню до себе.
Переживання несправедливого ставлення взаємопов’язане із такими
показниками, як добросовісність та бажанням звільнитись - якщо працівники не є
задоволеними, то вони гірше виконують свої обов’язки і шукають нове місце
праці, що безпосередньо відображається на економічних показниках організації.
За даними дослідження можна зробити висновок, що організаційна
справедливість є важливим психологічним предиктором економічного
благополуччя організації. Диференційоне ставлення до “вразливих” по
відношенню до переживання справедливості цільових груп, таких як працівники
з високим статусом (найбільш важливі для компанії працівники), жінок та
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працівників, які працюють на засадах часткової зайнятості здатне покращити
психологічний клімат в організації та сприяти її економічному зростанню.
Розвиток подальших досліджень можна вбачати в уточненні причиннонаслідкового зв'язку між вище згаданими показниками.
Література:
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Студентський вік є етапом формування самосвідомості та власного
світогляду, він характеризується цілеспрямованим оволодінням професійно
значущих знань та засвоєнням нових соціальних ролей. Даний період життя
людини є особливим, адже це час найбільш активної роботи над собою.
Важливим новоутворенням юності є формування життєвих планів, і в
цьому виявляється установка на свідому побудову власного життя як прояв
початку пошуку його сенсу. Багато науковців до особливостей даного віку
відносять підвищену сприйнятливість і схильність до ризику, складність
знаходження своєї самобутності й формування індивідуальності. Важливо
зазначити, що для представників студентського віку є важливим
самореалізування. З метою самореалізації, професійного становлення та розвитку,
сучасні студенти мають бути впевненими у собі, незалежними від думки
оточуючих та здатними захищати свої права та інтереси, при цьому не
порушувати прав оточуючих їх людей, адже за
Термін «асертивність» (assertiveness) походить від англійського слова
«assert», що означає наполягати на своєму [3]. У теорії, засновника концепції
асертивності, А. Солтера вона розглядається, як здатність людини конструктивно
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відстоювати свої права та інтереси також супроводжується наполегливістю та
сміливістю, вмінням відкрито говорити про свої почуття та бажання [3]. Більшість
словникових визначень пояснюють «асертивність», як якість особистості, або
риса характеру, що проявляється у її самоствердженні та впевненості у собі,
свідомому прийнятті вимог інших без страху, напруги тощо. Вона є однією з
детермінант становлення особистості, тому що впливає на розвиток ефективної
комунікації, активності, відповідальності, соціальної сміливості у висуванні та
вирішенні нових цілей і завдань. Асертивна особистість є носієм комплексу таких
рис, що забезпечують її незалежність від зовнішніх впливів і оцінок, здатності
регулювати власну поведінку та відстоювати свої права[2].
На думку І. В. Лебедевої, асертивність складається з таких рис, як
цілеспрямованість, впевненість у собі, самостійність, незалежність,
ініціативність,
самоконтроль,
самоповага,
наполегливість,
рішучість,
рефлексивність та емоційна стабільність [1]. Дані особливості сприяють здатності
особистості протистояти маніпулятивним впливав ззовні та емоційному тиску
людей, що є важливим для студентського віку, адже у цей час у молодих людей
відбувається завершальне формування власних поглядів та становлення життєвої
позиції; переосмислення суспільних та духовних цінностей.
Висновки. Таким чином, проаналізувавши особливості асертивності та
студентського віку, можемо стверджувати, що асертивність відіграє важливу роль
у становленні студентів не лише, як особистості, але й як майбутніх
професіоналів. Вона виступає однією з найважливіших якостей особистості, адже
сприяє життєвому успіху студента, прояву адекватної оцінки своїх можливостей,
визначенню конструктивних стосунків з іншими, підвищенню ефективності
діяльності та прагненню до самореалізації.
Література:
1. Лебедева, И.В.
Развитие ассертивности иассертивного поведения личности / И.В.Лебе
дева // Вестник БГУ. —2010. —№5. —С. 127-132.
2. Подоляк Н. М. Індивідуально-психологічні особливості асертивності
особистості : дис. … канд.психол.наук: 19.00.01 / Н. М. Подоляк. –
Одеса, 2014. – 202 с.
3. Солтер Э. Условно-рефлекторная терапия / Э. Солтер. – СПб. : Речь,
2000. – 185 с.
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ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ СТУДЕНТІВ З
РІЗНИМ ХРОНОТИПОМ
Ткач Адріана
Львівський національний університет імені І. Я. Франка
Філософський факультет, кафедра психології
Науковий керівник: доцент, кандидат психологічних наук Сеник О.М.
Хронотип людини - типовий для даної людини характер добової
активності. Існує два основних хронотипи: «сови» і «жайворонки», також іноді
виділяють третій хронотип - «голуби» або їх ще називають змішаним
хронотипом. Одне з пояснень наявності різних хронотипів - відмінність між
індивідуальним біологічним добовим ритмом життєдіяльності і протяжністю
астрономічної доби.
Наші біоритми – закладені в ДНК природні годинники, що починають
свій хід у момент народження і діють на клітинному, організмовому і інших
рівнях. [1]. Це означає, що дуже важливо знати, за якими годинами працює наш
організм, щоб жити в злагоді з собою. Використання біоритмів в житті людини
повинне змінити його на краще. Застосування біоритмів відкриває широкі
можливості для оптимізації внутрішніх ресурсів людини. Наприклад, якщо
звернути увагу на особливості добової активності студентів, комплектуючи
групи на іспити, практики, можна домогтися більшої позитивної віддачі.
Таким чином, є підстави пов’язувати хронотип із психологічним
благополуччям.
Згідно з теорією К. Ріфф, власне психологічне благополуччя можна
охарактеризувати як інтегральний феномен, що характеризує позитивне
функціонування людини, виражається в суб’єктивному відчутті задоволеності
життям, реалізації власного потенціалу і опосередкований системою відносин
особистості з іншими людьми, світом, собою.
Погляди К. Ріфф узгоджуються з поглядами А. Маслоу, К. Роджерс, Г.
Олпорт, К.Г. Юнг, Е. Еріксон, які психологічне благополуччя розглядають як
проблему позитивного функціонування особистості і задоволення її потреби у
са- мореалізації.
Ці вчені, досліджуючи основні «контури» психологічного
благополуччя, зазначали, що головною причиною виникнення цього феномена є
прагнення особистості до розкриття свого потенціалу - задоволення потреби у
самореалізації як «повноти самореалізації людини в конкретних життєвих
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умовах і обставинах, знаходження зв’язку між відповідністю запитам
соціального оточення і розвитком власної індивідуальності» [2].
Не викликає сумніву той факт, що повноцінна самореалізація можлива
лише за умови психологічного благополуччя особистості. Таким чином,
головним проявом феномена психологічного благополуччя є не лише загальний
стан підйому творчого потенціалу, актуалізації внутрішніх потенцій та
можливостей особистості, а і її всебічна самореалізація.
Метою запропонованого дослідження було теоретичне обґрунтування
та емпіричне вивчення феномену психологічного благополуччя в житті людини
та його зв’язок з хронотипом.
У дослідженні взяли участь 50 студентів від 19 до 24 років (середній вік
– 20.5 років). Дані обраховані для 50 учасників: серед них – 42 жінок і 8
чоловіків. Також варто зазначити, що частина даних була зібрана на початку
оголошення карантину, що певним чином могло повпливати на результати
дослідження. Адже за відсутності часових рамок в умовах карантину, режим сну
часто змінюється. Для вивчення емпіричного конструкту, було обрано наступні
методики: Опитувальник «Шкала психологічного благополуччя» К. Ріфф в
адаптації М. М. Лепешинського, «Шкала афективного балансу» запропонована
Н. М. Бредберном (емоційний компонент суб’єктивного благополуччя), Зведена
Шкала Ранковості (CSM – Composite Scale of Morningness), Мюнхенський
опитувальник хронотипів (MCTQ), методика оцінки якості життя Л.А. Бєляєва,
методика на визначення рівня задоволеності життям Е. Дінера.
Встановлено, що особливості хронотипу особи мають зв’язок із
задоволеністю життям особою. Середні показники задоволеності життям у осіб,
що прокидаються та лягають спати раніше є вищими, ніж у осіб, що пізно
засинають. Можна припустити, що схильність прокидатися рано пов’язана із
задоволеністю через низку гормонів, які у тілі людини, що рано лягає спати та
рано прокидається, формуються краще, зокрема гормон росту або кортизол, а
отже у них більшою мірою задовольняються фізіологічні потреби сну. З іншого
боку, особи, що пізно засинають повинні переривати свій сон, що може
перешкоджати відпочинку, через відсутність четвертої фази сну. Також
виявлено, що особи із вечірнім хронотипом мають вищий рівень задоволеності
духовним багатством. Скоріш за все це через те, що вечірні години більше
наповнені різноманітними заходами, що допомагають наповнюватися
переживаннями та цінностями, як концерти або вистави чи інші культурні
заходи.

187

Львівський національний університет імені Івана Франка

Окрім того, у межах роботи виявлено, що між витратами сну на тиждень
та задоволеністю здоров’ям існує прямий зв’язок. Таким чином, із зростанням
задоволеністю своїм здоров’ям, зростає і час, який особа витрачає на іншу
діяльність, а не на сон. Проте, в цілому, можна вважати, що зв’язок
задоволеності здоров’ям та витрати сну на тиждень не можна об’єктивно
трактувати, зважаючи на вік наших респондентів. Обернений зв’язок
встановлено між афективним балансом та витратами сну. Із зростанням
показників втрати часу на сон протягом тижня, здатність підтримувати
афективний баланс зменшується, оскільки людині стає складно підтримувати
довільне управління емоціями, регулювати інтенсивність та глибину своїх
переживань. Також виявлено, що чим більше особа спить в цілому за тиждень,
тим кращі показники її особистісного зростання. Можна вважати, що це
пов’язано із тим, що достатня тривалість сну приводить до високої ресурсності
особи. Вона має достатньо енергії та ресурсів, щоб займатися особистісним
зростанням, розширювати сферу своїх інтересів та змістовно наповнювати своє
життя.
У цілому, в результаті дослідження, вдалося підтвердити усі гіпотези.
Було виявлено, що у осіб із ранковим та вечірнім хронотипом різний рівень
задоволеності життям, так само як і задоволеності духовним життям, а
задоволеність здоров’ям особи залежить від її витрат сну на тиждень.
Дані дослідження можуть бути корисними для осіб, що працюють у
сфері психології та педагогіки, а також для спеціалістів, що працюють із
персоналом. Зокрема, результати цього дослідження можна використати для
створення програми забезпечення позитивних передумов для благополуччя
учнів і працівників. Дані будуть корисними для створення цілісної програми
тренінгів для забезпечення психологічного благополуччя.
Особливу увагу, варто звернути на популяризацію ранкового способу
життя та промоцію ранніх годин засинання. Крім того, не варто забувати, що у
вихідні дні особа повинна мати вдосталь часу, щоб спати достатньою для
організму кількість годин. Це потрібно враховувати при створенні навчальних
планів у закладах освіти та робочого графіку.
Література:
1. Гриневич В. Биологические ритмы здоровья /Наука и жизнь/, 2005, №1
2. Шамионов Р. М. Субъективное благополучие личности:
психологическая картина и факторы / Р. М. Шамионов. – Саратов: Научная
книга, 2008. – 296 с.
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ЕМОЦІЙНІ БАР’ЄРИ МІЖОСОБОВОГО СПІЛКУВАННЯ У СТУДЕНТІВ
З РІЗНОЮ СХИЛЬНІСТЮ ДО ВІКТИМНОЇ ПОВЕДІНКИ
Федевич Анастасія
Львівський національний університет імені І. Франка
Філософський факультет, кафедра психології
Науковий керівник: канд.псих.наук, проф. Партико Т.Б.
На сучасному етапі спілкування відіграє велику роль у житті кожного із
нас. Задоволеність ним впливає на психологічний комфорт співрозмовників, а
незадоволеність – викликає зниження настрою, депресивні розлади, втрату
активності, зниження рівня самопочуття людей. Зараз питання міжособового
спілкування у різних сферах суспільного життя є надзвичайно актуальним.
Під час спілкування більшість з нас стикаються з певними труднощами
(бар'єрами спілкування), які мають вплив на ефективність взаємодії,
взаємоприйняття людей. Ці бар’єри мають соціальний або психологічний
характер. Комунікаційні бар'єри можуть залежати від характеру людей, їх
ставленнями, прагненнями, особливостями мови, поведінкою під час спілкування,
релігійними віруваннями тощо. Однак процес спілкування може відбуватися і з
цими труднощами. Одним із таких бар’єрів для міжособового спілкування є
емоційний.
У сучасній фазі розвитку суспільства дуже важливою проблемою є
вивчення явища емоційних бар'єрів у студентів. Під час навчання студентам
доводиться стикатися з різними проблемами, які, головним чином, зумовлені
особливостями особистого та професійного самовизначення, індивідуалізації,
адаптації до нових умов, вирішення яких значною мірою залежить від здатності
ними долати різні труднощі планування та емоційні бар'єри. Слід зазначити, що
емоційні бар’єри у міжособовому спілкуванні студентів, мають вплив на їх
психологічний стан, можуть викликати емоційне напруження, розвиток великої
кількості стресів. Саме тому цей феномен було обрано за основу дослідження.
Емоційні бар’єри часто прослідковуються у людей з вираженою
віктимною поведінкою. Віктимність особистості є базовою категорією досить
нової, на наш час, науки віктимології – науки про жертву, тобто вчення про осіб,
які перебувають у кризовому стані (жертви злочинів, нещасних випадків,
стихійних лих, катастроф, війн, збройних конфліктів, економічного й політичного
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протистояння та відчуження, біженці, соціальні організації й т. ін.), та засоби
допомоги таким жертвам.
Цілісного уявлення про причини виникнення, особливості прояву та
ознаки емоційних бар’єрів у студентів з різною віктимною поведінкою у
вітчизняній та сучасній науці на сьогоднішній день немає.
У проведеному дослідженні, що мало за мету визначити особливості
емоційних бар’єрів міжособового спілкування у студентів з різною схильністю до
віктимної поведінки, взяло участь 78 студентів львівських університетів другого
та третього курсу з соціально-поведінкових та гуманітарних напрямів навчання (з
них 18 осіб чоловічої статі та 60 – жіночої).
Для визначення рівня емоційних бар’єрів у досліджуваних було
використано методику «Емоційні бар’єри міжособового спілкування» В.В. Бойка
та «Характеристики емоційності» І.О. Ільїна [2], для визначення схильності до
віктимної поведінки було використано методику О.О. Андроннікової
«Діагностика схильності до віктимної поведінки» [1], а також було визначено
копінґ-стратегії досліджуваних за допомогою методики Р.С. Лазаруса «Копінґтест» [3].
На основі результатів математико-статистичного аналізу виявлено, що
студенти з різною схильністю до віктимної поведінки не відрізняються за
емоційними бар’єрами міжособового спілкування. На основі порівняльного
аналізу було також виявлено, що студенти з різною схильністю до віктимної
поведінки відрізнятимуться за своєю емоційністю. Так, ті студенти, що виявилися
більш схильними до віктимної поведінки, мають більш виражену інтенсивність
емоцій, тобто у них є тенденція до сильних схильних та глибоких переживань і
вираження почуттів, а також їхні прояви емоцій та почуттів є більш тривалими у
порівнянні зі студентами, менш схильних до віктимної поведінки.
Крім того, на основі кореляційного аналізу виявлено, що у студентів з
меншою схильністю до віктимної поведінки, виявлено взаємозв’язок між
загальною вираженістю емоційних бар’єрів та такими копінґ-стратегіями, як
конфронтація, дистанціювання, самоконтроль, пошук соціальної підтримки,
прийняття відповідальності, втеча-уникнення та позитивна переоцінка.
Натомість, у студентів, що більш схильні до віктимної поведінки, кореляцій між
загальною вираженістю емоційних бар'єрів міжособового спілкування та копінґстратегіями не виявлено.
Це означає, що чим більше емоції заважають студентам з меншою
схильністю до віктимної поведінки при повсякденній діяльності, а також
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налагодженні контакту з іншими, тим вони більш схильні до конфронтації, до
подолання переживань за рахунок відстороненості на емоційному рівні, до
подолання проблеми за рахунок стримування та придушення емоцій, більш
схильні шукати підтримки в оточенні, брати на себе відповідальність за
виникнення та вирішення проблеми, уникати проблеми, а також переживати
негативні переживання за рахунок позитивного переосмислення та розгляду
проблеми, як стимул для особистісного розвитку.
Тож, за результатами проведеного дослідження були розроблені
рекомендації. Так, для осіб, які більш схильні до віктимної поведінки, можна
рекомендувати долати свої емоційні проблеми, працюючи з емоційною сферою,
розвивати гнучкість емоцій, а також варто попрацювати над самоконтролем у
прояві емоційних реакцій, адже саме необачне та сильне вираження емоцій стає
частою причиною виникнення віктимної ситуації. Для студентів, що менш
схильні до віктимної поведінки, рекомендується також пропрацювати з
емоційною сферою та сприяти підтримці розвиненості емоційної гнучкості,
контролю та вміння керувати емоціями, так як на основі дослідження, у разі
виникнення у студентів емоційних бар’єрів, у них може виникати схильність до
пасивної моделі віктимної поведінки, яка може проявлятися у безпорадній чи
залежній поведінці.
Література:
1. Андронникова О. О. Виктимное поведение подростков:
факторы возникновения и профллактика : [монография] / О. О.
Андронникова. — Новосибирск : НГИ, 2005. - 300 с.
2. Ільїн Є. П. Психологія спілкування і міжособистісних відносин –
Питер, 2013. – 576 с.
3. Крюкова Т.Л., Куфтяк Е.В. Опросник способов совладания (адаптация
методики WCQ) / Журнал практического психолога. М. : 2007. № 3 С.
93-112.
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Більшість психологів погоджуються з дуальним підходом до
нарцисизму як до норми, так і до патології, проте межа між ними досить
розмита. Нормальний нарцисизм є чудовим способом регуляції самооцінки,
ставлення до самого себе, а також є джерелом прояву власних «здорових»
амбіцій [1]. Проте нарцисизм може перетворитися на проблему, коли все
переростає у неадекватне оцінювання своїх вмінь, несприймання
конструктивної критики, нездатність до самоаналізу, нахабне відношення до
інших людей, неповагу до їхніх почуттів.
Якщо раніше люди поводилися нарцисично в досить невеликому колі,
то з поширенням популярності соціальних мереж така поведінка стала
транслюватися на екрани тисячі користувачів, які можуть її переймати. Сам
формат соцмереж як платформи самовираження підтримує культуру
нарцисизму, тому що люди опиняються в центрі уваги, самовпевненості та
самомилування. Також там присутні сприятливі умови для «керування
враженнями». Перегляд та редагування власної інформації та профілю у
соцмережах можуть прогнозувати підвищення самооцінки, тому що ми
можемо визначати з чим ми хочемо ділитися, а з чим ні [2].
Об’єкт дослідження: нарцисизм як психологічний феномен.
Предмет – особливості вияву нарцисизму осіб юнацького віку в
соціальних мережах.
З метою дослідити особливості вияву нарцисизму в осіб юнацького
віку в соціальних мережах було використано такі методи емпіричного збору
даних, як:
• тест на нарцисизм (NPI-40) Раскіна, Террі;
• опитувальник «Нарцисичні риси особистості» О. А. Шамшикова, Н. М.
Клепікова;
• п’ятифакторний особистісний опитувальник Р. МакКрае, П. Коста;
• самостійно складена анкета.
Гіпотези дослідження:
1. Припускається, що юнаки та юнки, які проводять більше часу в
соціальних мережах, більш схильні до вияву нарцисичних ознак.
2. Ймовірно, активні користувачі соцмереж з високим рівнем нарцисизму
вирізняються більшою соціальною спрямованістю особистості.
Усього в дослідженні взяло участь 54 особи (39 дівчат, 15 хлопців),
школярі різних шкіл міста Львова, віком 15-17 років.
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За результатами опитування виявилося, що найпопулярнішою
соцмережею серед досліджуваних є Інстаграм (79,6 %), на другому місці
знаходиться ТікТок (11,1%), а третє розділили Ютуб, Телеграм та Діскорд
(9,3%).
Тому для виділення груп активності в соціальних мережах для
кластерного аналізу було обрано такі емпіричні показники щодо Інстаграму:
• об’єктивні – кількість підписників, середній час перебування, кількість
розповідей за останній місяць;
• суб’єктивні – активність користування, чи подобається ділитись
подіями життя, важливість лайків, підписників та переглядів.
Виділилося два кластера, які умовно були названі активними (26 осіб)
та пасивними (28 осіб) користувачами соцмереж (див. рис.1).
На основі порівняльного аналізу за t-критерієм Стьюдента встановлено,
що група активних користувачів вирізняється вищими значеннями за більшістю
нарцисичних показників,
ніж
група
пасивних. Зокрема
активні
користувачі потребують постійне розуміння та захопленість ними, більш
схильні до вияву зарозумілості та зухвалості, здатні на маніпуляції в особистих
відносинах. Вони більше вірять у свою унікальність, поглиблені фантазіями, а
також у них вище почуття самозначимості. Пасивні користувачі менше
відчувають свою перевагу над іншими та нечасто використовують їх, не
настільки демонстративні та марнославні. Щодо статистично значущих
міжгрупових відмінностей за особистісними характеристиками, активні
користувачі вирізняються вищим рівнем екстраверсії, прив’язаності, експресії,
ніж пасивні, а також вони більш емоційно нестійкі.
Цікаво, що виявлено обернений значущий кореляційний зв’язок r=0,55 (p ≤ 0,01) в активній групі між шкалами «Прив’язаність» (особистісна
характеристика) та «Відсутність емпатії» (нарцисичний показник). Відтак
активні
користувачі виявились
здатними
співпереживати,
тому
припускається, що такі користувачі досить позитивно ставляться до інших,
можуть їх зацікавити, залучити до чогось в соцмережах. Хоч пасивні
користувачі теж достатньо емпатійні, можливо саме через свою
інтравертованість, вони не в повній мірі її виявляють.
Отже, у результаті проведеного дослідження з’ясовано, що активні
користувачі соціальних мереж юнацького віку більш схильні до вияву
нарцисичних ознак. Також вони вирізняються більшою соціальною
спрямованістю особистості, відтак обидві гіпотези підтвердились.
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Рекомендуємо психологам звернути увагу на емоційну лабільність,
ймовірну тривожність, депресивність активних користувачів. Тому варто
розробити спеціальні тренінги для покращення їхньої емоційної
саморегуляції, здатності розуміти та керувати власними емоціями.
Література:
1. Колот А. М., Грішнова О. А. та ін. Соціальна відповідальність: теорія і
практика розвитку: монографія. Київ: КНУ, 2012. 501 с.
2. Gonzales A. & Hancock J. T. Mirror, mirror on my Facebook wall: Effects
of exposure to Facebook on self-esteem. Cyberpsychology, Behavior, and
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СТАВЛЕННЯ МОЛОДІ ДО «КАРАНТИННОГО» ГУМОРУ В ЧАС
ПАНДЕМІЇ COVID-19
Черткова Олена
Львівський національний університет імені І. Я. Франка
Філософський факультет
Кафедра психології
Науковий керівник: канд. психол. н., доц. Чолій С.М.
Сучасні умови перебування в складній епідеміологічній ситуації через
пандемію COVID-19 диктують свої правила та наслідки для кожного індивіда:
безумовно, такий стан подій тягне за собою труднощі, які є загрозою
незадоволення потреб сучасної людини, які, на мій погляд, є основними в
забезпеченні ефективного функціонування особи. Це є перепони в
міжособистісній комунікації (як погіршення якості інтеракцій, так і їхня
обмеженість аж до відсутності) та забезпеченні безпеки (загроза незбереження
здоров’я, виклики в економічно-фінансовій складовій життєдіяльності,
порушення психічної рівноваги, відсутність почуття стабільності тощо).
Внаслідок цього люди вдаються до різних джерел власного заспокоєння.
Прикладами таких є вірування різного характеру, повна інформаційна ізоляція
та гумор.
Дослідженням гумору як психічного феномену займалися такі
науковці, як А. Бергсон, А.Н. Лук, Дж. Мореалл, С.Н. Єніколопов та Е.М.
Іванова, Ю.Г. Тамберг, R. Wiseman, D. Zillman, та багато інших дослідників.
Великий внесок у вивчення даної проблеми зробив Р. Мартін у своїй праці
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«Психологія гумору», де він висвітлив розроблену ним концепцію про стилі
гумору та співвідніс їх з характерологічними особливостями особистості [2].
Загалом поняття почуття гумору передбачає комплекс перцептивних,
когнітивних, емоційних, фізіологічних та поведінкових процесів.
Індивідуальні характеристики пізнавальної сфери, протікання емоціональних
процесів, темпераментальні та характерологічні особливості – лиш невелика
доля детермінант гумору.
Аналізуючи різні джерела, можна зробити висновок про те, що в
сучасній психології почуття гумору може концептуалізуватися як звичайний
поведінковий патерн (розповідати жарти і забавляти інших, сміятися над
чужими жартами), як здатність (вміння створювати гумор, згадувати і
продукувати жарти), як темпераментальна риса (звичайна життєрадісність), як
естетична реакція (насолода специфічними видами гумористичного
матеріалу), як відношення (позитивне ставлення до гумору і до людей, які
мають почуття гумору) або копінг-стратегія (тенденція підтримувати
гумористичну перспективу перед обличчям неприємностей).
Якщо говорити про дослідження впливу пандемії COVID-19, зокрема
карантину, в контексті зміни української буденності, то уваги заслуговують
дослідження Кліманської М.Б., Галецької І.І., Перун М., а також проведене
центром контент-аналізу дослідження настроїв соціальних мереж [1], [3].
Проте дослідження, яке б об’єднало тематику специфіки використання гумору
та стресової для багатьох ситуації пандемії коронавірусу на теренах України,
або маловідомі, або є непроведеними, що диктує актуальність такого
дослідження.
Проаналізувавши теоретико-методологічні особливості вивчення
тематики гумору, було проведено дослідження, яке б могло виявити
взаємозв’язки індивідуально-особистісних характеристик респондентів та їхнє
ставлення до «карантинного» гумору, під яким мається на увазі здатність
людей осмислювати в явищах навколишньої дійсності в умовах карантину їх
комічні сторони. Для підтвердження гіпотез було розроблено авторський
опитувальник, який дозволив дати відповіді на питання про співвідношення
стилів гумору, зміни рівня тривожності після впливу стимульного матеріалу у
вигляді тематично розділених блоків мемів, відношення до ситуації пандемії
коронавірусу, рис особистості (екстраверсія, дружелюбність, добросовісність,
емоційна стабільність, відкритість новому досвіду) до вираженого у вигляді
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оцінок ставлення до жартівливих картинок (мемів), які висміювали зміни, що
відбулися внаслідок пандемії COVID-19, зокрема і карантинних обмежень.
У дослідженні взяли участь 119 осіб з різних областей України віком
від 17 до 33 років. Опитувальник включав в себе питання шкали тривожності
Спілбергера-Ханіна, української адаптації опитувальника особистості ТІРІ
«TIPI-UKR» Кліманської М.Б., Галецької І.І, опитувальника діагностики
стилів гумору Р. Мартіна в адаптації Єніколопова та ін., а також розроблені
мною питання, що стосувалися оцінки стимульного матеріалу та досвіду,
отриманого внаслідок пандемії коронавірусу.
Результати дослідження засвідчили наступне: люди, які перехворіли
на коронавірус, відносяться до «карантинного» гумору позитивніше, ніж
люди, які на нього не хворіли, за умови відсутності летальних випадків
близьких людей внаслідок даного захворювання: усереднені сумарні оцінки
всіх блоків жартів про COVID-19 виявилися більшими на 1,61 бали. Проте,
«урівнявши» групи виключенням відповідей респондентів, які в особистому
досвіді пережили втрату близької людини, в обох групах, бачимо зворотню
картину, де відповіді респондентів, які особисто мали справу з захворюванням,
виявилися меншими на 5,29 балів. Випадки смертей близьких респонденту
людей впливають на їхнє сприймання гумору, принаймні на нашій групі
досліджуваних, дуже сильно, що відображається в зменшенні кількості балів
при оцінці мемів майже в 2 рази. Екстраверти сприймали «карантинний» гумор
більш негативно, ніж респонденти з менш вираженою даною
характеристикою. У осіб з самопідтримуючим стилем гумору рівень
стресогенності ситуації пандемії виявився меншим, ніж у людей з
самопринижуючим стилем гумору, причому у перших рівень тривожності
після перегляду мемів зменшився, а у других – збільшився.
Підбиваючи підсумки, хочеться зазначити, що хоч зазвичай гумор
асоціюється як безумовно позитивне явище, але він може носити і негативний
особистісний або соціальний окрас. Проте вдале його використання може піти
на користь як самому собі, так і оточуючим у такій складній ситуації пандемії
коронавірусної хвороби, що має серйозний вплив на психологічний стан осіб
та їх психологічну рівновагу.
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ІНДИВІДУАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСІБ, ЩО
ПІДДАЮТЬСЯ ПСИХОЛОГІЧНОМУ ВПЛИВУ
Чорній Олександр
Національний університет «Львівська політехніка»
Інститут права, психології та інноваційної освіти
Кафедра ТПП
Науковий керівник: к. пол. н., ст. викладач Свідерська О.І.

Сьогодні віртуалізація та цифровізація органічно увійшли в нашу
буденність. Завдяки розширенню інтернету, вільному доступу до соціальних
мереж досить швидко формується нова – віртуальна реальність, в якій переважно
і здійснюється комунікація. До слова, саме комунікація будує і розвиває дійсність.
У сучасну добу сам процес комунікації залежить не тільки від якісно збудованих
міжособистісних контактів, але й від того наскільки вдало ми будуємо свій
віртуальний образ, наскільки ми здатні формувати й розуміти інтегровану
реальність. Адже інформація, яку споживаємо ми сьогодні виступає своєрідним
інструментом, який здатен змінювати, викривляти реальність, викликати бурхливі
емоційні реакції, мобілізуючи при цьому поведінку особи. Технології, інтернет,
зокрема соціальні мережі є самі по собі нейтральними. Вони лише дають
можливість індивіду проявити і виразити свої цілі. Однак вже самі цілі починають
забарвлювати ці технології, що дозволяє різноманітним зацікавленим особам або
ж організаціям використовувати їх у певному ключі, до прикладу з метою
здійснення психологічного впливу.
За допомогою багатьох механізмів, методів впливу формується
особистість, змінюється її внутрішня та зовнішня активність, поведінка,
установки. Разом з тим, дуже важливим фактором залишаються індивідуальні
характеристики осіб, які або підсилюють вплив на неї, або ж допомагають
ефективно протистояти негативному впливу.
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Сьогодні можемо виокремити кількох дослідників, котрі у тому чи
іншому ключі займались, чи й досі займаються вивченням закономірностей
здійснення психологічного впливу: Г.А. Ковальов, С.Г. Кара-Мурза, О.І.
Свідерська, Е.Л. Доценко, Е.П. Ільїн, Е.Б. Михайлюк, Н. Геген, Р. Чалдіні, Ф.
Зімбардо, Й. Берґер, К.Г. Юнг та ін.
Із самого початку, необхідно окреслити поняття самого впливу. Вплив –
це процес, кінцевою метою якого є зміна поведінки, думок, уявлень, установок,
переконань, оцінок і цілей людини, на яку він спрямований. Вчений Г. A.
Ковальов об’єднує між собою поняття «психологічна дія» і «вплив». Під
психологічним впливом він розуміє «процес, що здійснює регуляцію активності
взаємодіючих впорядкованих систем певного психологічного змісту, результатом
якого є підтримка функціонального стану цих систем або зміни стану хоч б в одній
з них» [1, с. 4-5]. Тобто трактування психологічного впливу можна розуміти як
вид впливу, що здійснюється стосовно суб’єкта (індивідуального чи групового) і
який викликає причинно-наслідкові зміни в його психіці і його
поведінці. Виходячи із даних визначень, можна виділити поняття мішеней
впливу. Мішень впливу – це психічна структура на яку спрямований
психологічний вплив. Головними мішенями впливу є потреби, мотиви, установки,
цінності, емоції та ін. Отже, можемо сказати, що найбільш ефективною сферою
на яку може бути спрямований психологічний вплив є саме емоційна сфера
особистості.
Однак можна виділити і інші сфери, на які досить часто можуть
спрямовувати вплив: потребнісно-мотиваційна (знання, переконання, ціннісні
орієнтації, потяги, бажання); інтелектуально-пізнавальна (відчуття, сприйняття,
уявлення, уява, пам’ять, а також мислення); емоційно-вольова (емоції, почуття,
настрої, вольові процеси); комунікативно-поведінкова (характер, особливості
спілкування, взаємодії, взаємовідносин, міжособистісного сприйняття). Виходячи
з цього, ефективним психологічний вплив буде тоді, коли при його здійсненні
будуть враховані всі індивідуальні властивості особистості, всі її сфери. Отже,
знаючи особистісні характеристики певних осіб, ми можемо легко на них
впливати.
На думку Г. В. Олпорта, «особистість – це динамічна організація
психофізичних систем індивіда, яка обумовлює характерну для неї поведінку та
мислення» [2, с. 98]. Тобто, можна виокремити певні індивідуальні
характеристики осіб, які й справді сприяють психологічному впливу. До прикладу
візьмемо особливості мислення. У численних розвідках, котрі зустрічаємо
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сьогодні постійно акцентують, що даний процес видозмінюється через появу
інтернету, вплив мас-медіа та постійну дезінформацію. Для осіб, що піддаються
впливу характерними є поверхневість мислення, нехтування якісним аналізом,
переважання формально-образного узагальнення, помилки у прийнятті своїх
рішень через нерозуміння всіх причинно-наслідкових зв’язків, неадекватність
планування і прогнозування подій.
Людина, яка більше піддається впливу досить багато часу приділяє
вигадкам, фантастиці (анг. the fiction), адже ці вигадки можуть насправді бути її
мрією. Саме fiction (фантазування) дозволяє нам програвати в нашій уяві сотні
варіантів буття. Комунікативно-орієнтовані технології (реклама, маркетинг,
політтехнології) постійно заграють із цією уявою: просуваючи свій продукт,
тимчасово поміщають людину в той світ, в ту вигадку, яка є бажаною для неї, тим
самим збільшуючи свій вплив на неї. Ще одним психічним процесом, що зазнає
суттєвої зміни є увага. Доведено, що практично до десятка років можливість
концентрувати увагу знизилась до якихось кількох секунд, відтак
пристосовуючись до інформаційних потоків, людина все частіше читає тільки
заголовки новин. Водночас знижується і тривалість пам’яті, і рівня інтелекту, у
тому числі й емоційного.
Під час впливу найчастіше звертають увагу на негативні емоції –
заздрість, ненависть, страх, злобу та ін. У маніпулятивних технологіях впливають
також на автоматичні, базові і інстинктивні реакції: потребу в безпеці, їжі,
приналежності, комфорті. Використовується і почуття жалю і співчуття до
слабшого. Враховуючи це, серед особистісних характеристик осіб, що
піддаються психологічному впливу можна виділити: недостатньо розвинене
логічне мислення, чутливість, слабку психічну активність, підвищену
емоційність, нерішучість, низьку самооцінку, почуття власної неповноцінності,
сором’язливість, надмірну довірливість.
В контексті низької здатності до опору психологічного впливу цікавою є
концепція структури особистості в трансактному аналізі Е. Берна, що
характеризується наявністю трьох его-станів: «Батько», «Дитина», «Дорослий».
Особливо цікавим для нас є его-стан дитини, адже він має характер ранніх
дитячих переживань, реакцій і позицій щодо себе та інших. Его-стан дитини
відповідає також за емотивний початок і творчі прояви особистості. Враховуючи
численні наукові спостереження, які спрямовані на визначення особистісних
характеристик середньостатистичного сучасного інтернет-юзера, можемо
припустити, що саме его-стан дитини у них є переважаючим. Отже, для осіб, що
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більше піддаються психологічному впливу властива дитячість, наївність,
захопливість,
агресивність,
уразливість,
егоцентричність,
лякливість,
безпорадність, упертість, боязкість, легковажність, тощо.
Водночас, в особи, яка частіше піддається психологічному впливу є слабо
розвинене відчуття власної ідентичності і низьке самоусвідомлення. Такі
особистості прагнуть до постійної ідентифікації себе з іншими, або ж з більшістю.
Механізм формування такої ідентифікації у багатьох аспектах залежить також і
від відчуття і бажання соціальної співпраці і комунікації з іншими – соціальної
ідентичності. Будь-яке суспільство детермінує бажання людини об’єднуватися з
іншими його членами, навіть більше – для того, щоб вижити чи побудувати міцну
систему захисту, мати можливість працювати та продукувати засоби для
покращення свого соціального життя, окремому індивіду просто необхідним є це
об’єднання [3, с. 100]. Але в цьому контексті, чим більшим буде об’єднання людей
із слабо розвиненим відчуття власної ідентичності, тим легше буде на них
впливати.
Підсумовуючи, можна сказати, що процес психологічного впливу як
правило спрямований на різні сфери особистості. В поєднанні, всі ці сфери
формують унікальні характеристики особистості, які або допомагають протидіяти
впливу, або навпаки – зменшують можливість опиратися його дії. Серед
індивідуальних характеристик осіб, що слабо протистоять психологічному впливу
можна виділити: поверховість мислення, надмірну мрійливість і фантазування,
недостатньо розвинене логічне мислення, переважання его-стану дитини, слабо
розвинене відчуття власної ідентичності, тощо.
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