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Рижак Л.В., Львівський національний університет
імені Івана Франка

СОЛІДАРНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА МАЙБУТНЄ
В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ СВІТУ

Наприкінці 80-х і на початку 90-х років відбулося дві знакові події планетарного
масштабу – це падіння Берлінської стіни (1989 р.) та проведення саміту «Планета Земля»
(1992 р.). Система холодної війни з її загрозливим поділом та небезпеками, яку символізував
Берлінський мур, була зруйнована. Відкрилися перспективи розбудови глобальної
міжнародної системи, заснованої на інтеграції та співпраці.

Конференція ООН у Ріо-де-Жанейро ухвалила глобальну програму дій  – «Порядок
денний для ХХІ століття». Вона запропонувала стратегію збалансованого (сталого) розвитку
на засадах справедливого глобального партнерства, позаяк досягти її цілей можна лише
спільними зусиллями.

Завдяки міжнародним дискусіям людство увійшло у ХХІ ст.  з усвідомленням,  що
найбільш значущою вартістю є не просто життя як виживання,  а гідне Людини життя.
Стратегія сталого розвитку відкрила перспективу побудови нових моделей глобалізованого
світу. Вектором розвитку планетарної цивілізації в ХХІ ст. мав стати глобальний гуманізм.

Тридцять років поспіль доводиться констатувати, що світ у цілому, не наблизився до
реалізації стратегії сталого розвитку. Зокрема, поляризація світу зростає, про що свідчить
нерівномірність глобального економічного та соціального розвитку. До цієї проблеми
дестабілізації у ХХІ ст. додалися пандемія та міжнародний тероризм. Сьогодні головним
терористом є путінська Росія,  яка не лише окупувала окремі території України,  знищує
інфраструктуру та цивільне населення, а й загрожує ядерною зброєю всьому світу.

Весь цивілізований світ став на захист і підтримку України, бо лише спільними
зусиллями можна протистояти варварству. Водночас в умовах нестабільності зростає роль
кожної людини, її здатності протистояти хаосу, шляхом продукування нових ідей та
альтернативних варіантів дій.  Свобода людини планувати,  координувати цілі та змінювати
хід подій, слугує оптимістичною засадою порозуміння, співпраці й солідарності. Саме тому,
переконаний Е.  Ласло,  людство не приречене пасивно слідувати до краю прірви.  На шляху
до неї є роздоріжжя,  де людство може зробити свій вибір.  Соціальна дійсність містить
чимало альтернатив, які можна і треба виявити, проаналізувати та вибрати
найоптимальніший шлях розвитку [4, с. 35].

Сучасні соціальні практики не гарантують безпечного та збалансованого розвитку.
Стратегія сталого розвитку вимагає від кожної людини й людства відповідальності за стан
довкілля, життя нинішніх і прийдешніх поколінь. Одначе визнання відповідальності як
буттєвої характеристики людини і людства у високотехнологічній цивілізації ризиків, не
гарантує її дієвості.  Річ у тому,  що технологічні зміни мають кумулятивний характер,  з
непередбачуваною динамікою. Відтак, наслідки впливу новітніх технологій на життя людини
і суспільства є не лише недостатньо прогнозованими, а й містять непередбачувані ризики та
загрози. Водночас, досвід, яким володіє людство, неспроможний впоратися з ними без
оволодіння науковим знанням. На думку Г. Йонаса, відповідальність у сучасному
високотехнологічному світі має бути співмірною з науковим знанням. Окрім того, мають
бути розпрацьовані етичні принципи відповідальності, які б суголосили сучасним вимірам
могутності людини.

Відповідальність за майбутнє – це передовсім відповідальність за гідне життя людини
в умовах техногенної цивілізації. Головним імперативом нової етики є вимога забезпечити
існування людей і в майбутньому. Проте ця вимога зовсім не означає, що людство має
нігілістично ставитися до наявного буття. Сьогодення не повинно бути засобом для
майбутнього, воно має власну цінність. Нова етика вимагає від нас обов’язку збереження
набутого. Цей обов’язок, наголошує Г. Йонас, має перевагу над усіма вимогами і бажаннями
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поліпшити світ.  Отже,  головним є те,  що благо не слід очікувати в майбутньому,  оскільки
вже існуюче є «благо», тому очевидний прогноз неблага має перевагу над досить непевним,
до того ж суттєво менш вагомим,  прогнозом блага.  На закид у «песимізмі»  щодо такої
прихильності до прогнозу неблага, Г. Йонас стверджує, що більші песимісти ті, кому досить
визначити даність як погану чи нічого не варту, щоб ризикувати задля ймовірного її
поліпшення [3, c. 59].

Це означає, що нинішні покоління відповідальні за своє життя, так і за те, щоб
майбутні покоління взагалі могли жити.  Моральним кредо кожного має стати вимога:  «Дій
так, щоби наслідки твоєї діяльності були сумісними з підтримкою достеменно людського
життя на Землі». Цей імператив свідчить про те, що кожна людина хоча й може ризикувати
власним життям,  але не має права ризикувати життям людства.  Не має права й людство
обирати небуття майбутніх поколінь на користь буттю теперішніх і навіть ризикувати цим.
Тому Г. Йонас вважає, що принцип глобальної справедливості, який не потребує доведення,
треба визначити так: майбутнє взагалі має бути.

Принцип справедливості щодо майбутніх поколінь є засадничим не лише для етики
відповідальності, а й стратегії сталого розвитку людства. Згідно з цим принципом, сталим є
лише такий розвиток, який забезпечує потреби нинішніх поколінь, не загрожуючи життю й
здоров’ю прийдешніх поколінь. За цим принципом, майбутні покоління мають такий самий
морально-правовий статус, як і нинішні. Це принцип рівних можливостей поколінь. Його
обґрунтуванню  слугує етика дискурсу, яку розвивають К.-О. Апель і Д. Бьолер.

На жаль, більшість людей не відчуває страху  щодо майбутніх наслідків власної і
колективної діяльності, понад те, не помічає вже наявних загроз власному життю і життю
прийдешніх поколінь. Враховуючи глобальну небезпеку, вважає К.-О. Апель, людство має
взяти на себе спільну відповідальність за наслідки його колективних дій у планетарному
масштабі [1, с. 231]. На думку філософа, саме глобально-нестабільне становище людини
спонукає до дослідження етичних проблем сучасності та розробки принципів дискурсивної
етики як етики спільної відповідальності.

Розробники дискурсивної етики,  К.-О.  Апель і Д.  Бьолер,  зосередили свою увагу на
обґрунтуванні моральних засад особистої та колективної відповідальності. Зокрема,
Д. Бьолер ставить слушно запитання: чи можна інтерсуб’єктивно обґрунтувати обов’язок
відповідальності за майбутнє, а відтак і принцип колективної відповідальності? На його
думку, в дискурсі щодо моральної ситуації людства і духовної ситуації епохи цілком
досяжне істинне знання людей з різними інтересами і щодо самої ситуації, і щодо правильної
(розумної й обов’язкової) практичної орієнтації [2, с. 24], задля досягнення якнайбільшого
результату. Отже, і сучасні, і наступні покоління, прагнучи до сталого розвитку, мають
дискурсивно обґрунтовувати загальнозначущий обов’язок співвідповідальності за Землю, за
прийдешній світ і саму людину.

«Аргументативний дискурс усіх можливих учасників, уважає К.-О. Апель, є
ідеальною інстанцією обґрунтування та легітимації усіх норм, що стали проблематичними»
[1, с. 235]. На підставі такого дискурсу досягається згода щодо відповідальності за наслідки
дій кожного та наслідки колективних дій усіх загалом.

За К.-О. Апелем, комунікація є останнім підґрунтям і свідомості, і пізнання, і
суспільного буття. Комунікація за способом здійснення передбачає «ідеальну комунікативну
спільноту». У кожному комунікативному акті людина завжди націлена на взаєморозуміння,
взаємовідкритість щодо інших («комунікативної спільноти»), завжди трансцендентально
зорієнтована на сприйняття всіх можливих контраргументів, на рівного собі відповідача.

Кожна людина, виходячи зі своєї компетенції, має замислитися над тим, як вона може
взяти участь в організації колективної відповідальності. Ця організація колективної
відповідальності (шляхом участі кожного у відповідних практично значущих дискурсах)
здійснюється насправді на інституціональних та неформальних організаційних рівнях.

Комунікація є універсальною реальністю спільного існування. Справжня комунікація
існує для всіх без винятку. Жодна суспільна загальнозначуща справа неможлива поза її
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колективним - комунікативним, опосередкованим публічним обговоренням - визнанням,
тобто поза легітимацією. Демократично організована спільнота може досягти згоди -
консенсусу - через дискурс. Дискурс є практикою комунікативних взаємин для досягнення
спільної узгодженості та соціальної згоди.
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Жигайло Н.І., Львівський національний університет
імені Івана Франка

ПСИХОЛОГІЯ ПЕРЕМОГИ

Актуальність теми. В цей непростий час робота психологів та психотерапевтів
потрібна як ніколи і надалі потрібна буде ще більше.  Зараз на допомогу нам приходять
колеги з усього світу,  у котрих є досвід роботи в умовах війни,  в різних травматичних та
кризових ситуаціях. Команда Львівського обласного відділення товариства психологів
України,  яку очолює заступниця декана філософського факультету з наукової роботи,
докторка психологічних наук, професорка кафедри теорії та історії політичної науки
Львівського національного університету імені Івана Франка Наталія Жигайло разом із
колегами Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди
(Тамара Хомуленко, Борислав Хомуленко) за участі психотерапевтів Америки, Європи,
Нової Зеландії (Роберт Дилтс, Джудит Делозье, Ричард Болстеда, Мішель Руж, Кімберлі
Прогаска, Тереза Сіансіоло, Арт Гізер, Стівен Гілліган, С’юзі Смітт, Брайан Ван Дер Хорст),
напрацювали корисні психологічні техніки та деталізували необхідну психологічну
допомогу при психотравмах.

Виклад основного матеріалу. Поради фахівців нами уніфіковані та доповнені.
Вважаємо, що передовсім подолати страх допоможе заміна цього відчуття вірою у перемогу.
Дуже важливо робити інформаційні паузи від читання новин, а натомість наповнювати себе
позитивом, молитвою та не забувати пити багато води. Важливо також тримати у формі
власне тіло: займатися спортом, працювати фізично, виділяти 70 хвилин для безперервної
ходьби щодня,  а ще медики радять вживати вітамін С.  Докласти усіх зусиль,  щоб
врівноважити сон,  адже лише сон відновлює емоції.  Серед іншого –  проводимо
інформаційну підтримку, допомагаємо іншим, рятуємося гумором і грою, обіймаймося – це
додає впевненості, посміхаймося – це оздоровляє, будуємо плани на майбутнє і говоримо
якнайбільше миротворчих гасел: «Бог», «Любов», «Перемога», «Мир», «Дякую», «Слава
Україні! Героям слава!» (Наталія Жигайло).

Також існують чіткі, конкретні, покрокові вказівки виходу із стану травми (за Сидом
Джекобсоном). Необхідно дати відповідь на такі основні питання: «Що сталося?», «Що
потрібно?», «Що плануєш?». Основні фільтри – видалення, викривлення, узагальнення. В час
небезпеки слід бути в стані коуч, тобто зосередженим та мобілізованим. Намагатися
повернутися в «навчаний стан розуму» - у стан, в якому ви були ресурсні – надихнути.
Перейти до цього стану можна з допомогою вербального коду, наприклад, «все буде добре»,
«все гаразд» тощо.

Ще один блок порад (від Мішель Руж)  стосується того,  як впоратися з травмою,  як
допомогти собі та іншим. В основі пояснення представлено «шлях героя» на прикладі Джона
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МакКейна – відомого політика і громадського діяча, який у свій час був в’язнем війни.
Вижити йому допомогли три речі: віра в Бога; віра в себе; віра в свою країну.

Операційний зміст віри – вірити в щось поза тобою, в те, що тебе підтримує, довіряти
тому,  результату чого поки що немає.  Шляхи виходу:  дати клятву собі;  взяти намірення;
робити конкретні кроки. Необхідно навчитися переходити із стану креш (напруження) в стан
коуч (зосередження) за допомогою зорових вправ, контакту з тим, що оточує, концентрації
на об’єкті. Важливо знайти центр в собі – заземлення.

Ресурсами для цього є вищі сили, пам’ять наших предків, українська культура,
суспільство,  внутрішній діалог («Я»,  щось унікальне в мені).  Після цього,  за словами
фахівців, настає внутрішній стан спокою.

Також експерти виокремили практичні рекомендації для заспокоєння. Симпатична
нервова система допомагає вижити, втекти від небезпеки, а парасимпатична допомагає
розслаблятися. Потрібно робити дихальні вправи, позіхати, сміятися, рухатися; робити
вправи цигун і тай-чі, займатися тілесно-орієнтованою психотерапією, нормалізувати сон.

Комплекс практичних вправ, сформованих Кімберлі Прогаскою, пояснює, які цікаві
повчальні кейси можна виокремити для покращення свого психологічного стану. До
прикладу:  «війна всіх «вилікувала» від ковіду».  Також фахівці наголошують,  що підлітки і
діти найважче переживають травми, проте кожному з нас властиві когнітивні помилки,
зокрема, думки про те, що ніщо вже не відновиться. Але потрібно пам’ятати: завжди є надія і
віра, що все буде добре. «Використання досвіду успішних стратегій минулого знадобиться
нам для побудови стратегій майбутнього,  а найбільш цілюща сила –  сила людських
взаємин», – пояснюють фахівці.

Методи нейролінгвістичного програмування, окремі практики роботи з собою,
ключові помилки в умовах війни, шляхи переходу зі стану падіння в стан піднесення
сформулював психолог Борислав Хомуленко (Харків). «В екстремальних умовах ми
відмовляємося від звичного способу життя, внаслідок чого розум виходить зі стану базової
рівноваги. Тому важливо повернутися до звичного нам щодення. Гумор на війні дуже
важливий, а ще не менш важливо – допомагати тим, чим ми можемо допомогти. Все це
створює фоновий емоційний баланс. Здійснювати інформаційну підтримку (навіть якщо це
для самозаспокоєння),  знайти свої ключові дії,  будувати плани на майбутнє –  всі ці кроки
сприяють виробленню гормону щастя (дофаміну)», – пояснює Борислав Хомуленко.

Також фахівець додає, що в складних умовах виживають (по Віктору Франклу) ті
люди,  у кого є наявні смисли -  енергія дається під зміст.  «Важливо також побороти
внутрішнє зло у собі. А ще є цікавий факт – в стані війни люди рідко хворіють», – наголосив
Борислав Хомуленко.

PhD спеціалістка в галузі нейропсихології, біхевіористки, авторка методичних
розробок щодо інноваційних підходів у роботі з людьми з РАС, синдром Дауна,
порушеннями інтелектуального розвитку та поведінки Тереза Сіансіоло поділилася досвідом
роботи з дітьми з особливими потребами в умовах війни. «В час війни ми продовжуємо
турбуватися про своїх дітей, виконувати рутинну роботу. Особливої уваги потребують діти з
особливими потребами. Для них потрібні візуальні стимули і сигнали. Вони чутливі до
емоційного стану своїх батьків – дзеркалізують його. Безпечне місце для такої дитини на
підлозі в кутку. Важливо міцно обійняти, вкрити коциком, взяти за руки, тренувати відчуття
безпеки. Проаналізувати, які дії виконує дитина на повторі (до прикладу гра на гаджеті).
Гаджет виконує заспокійливу функцію, хоч захистом як таким не є, але в дитини
відбувається переключення уваги», – пояснює експертка.

За її словами також важливо повторювати фразу, яка буде виконувати роль мантри:
«ми сім’я», «ми в безпеці». Повторювати її щоразу однаково, щоб вона циркулювала в мозку
дитини. «Дитина має мати свій обов’язок, наприклад, принести воду, прослідкувати, щоб
бабуся випила ліки. Це убезпечить її від хаотичних дій. Також важливо застосовувати будь-
яку форму активності, враховувати індивідуальні особливості дитини», - наголосила Тереза
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Сіансіоло та акцентувала, що досвід роботи з дітьми з особливими потребами може бути
корисним для всіх дітей.

Американський психолог та психотерапевт Стівен Гілліган (послідовник Мілтона
Еріксона) вважає, якщо ми хочемо допомогти комусь із травмою - потрібно почати з себе, із
свого власного стану.  Учений рекомендує  п’ять кроків,  які допомагають зціленню:  зібрати
свою увагу в одну точку в собі;  згадати свої цінності,  свою ціль,  свої позитивні наміри;
налаштуватися на себе, з’єднатися зі своїм диханням, медитувати, молитися; роздумувати,
що ми можемо зробити.

Стівен Гілліган наводить приклади людей, які пережили війну: священника, який у
свій час переносив поранених – для нього це був досвід духовного переходу; лікаря, який
працював на фронті та розробив ідею плацебо (не вистачало знеболювального, тож він давав
пораненим воду зі сіллю і казав, що це морфій, і це справді діяло). Все це механізми зв’язку з
життям. За сильного напруження потерпілого, розблокувати його можливо через зв’язок із
кимось з рідних, коханою людиною, предками, з тим, кому вона симпатизує. Також варто
намагатися відчути заземлення та зв’язок із позитивними спогадами (з дитинства, з приємної
події).  Це приклад простого і сильного ресурсу,  який допоможе зцілитися –  шукаємо в
минулому, теперішньому і майбутньому зв’язок з позитивним. Стівен Гілліган рекомендує:
«Ніколи не дивіться противнику в очі. Ніколи не чіпляйтеся за проблему, бо це певний
спосіб самому стати проблемою. Важливо вірити: «я переможу», «я це зможу»».

Цікавий кейс: колишню прем’єр-міністерку Ізраїлю Голду Меїр запитали, з ким вона
радиться в проблемній ситуації. Вона відповіла: «З бабусею (якої вже нема) і з внучкою (якої
ще нема)». Тобто, зв’язок з минулим теперішнім і майбутнім допоможе нам пройти всі
складності життя. Основний меседж Стівена Гіллігана: «Є сила всередині людини, яка
більша і глибша, аніж біль!» Спікер висловив захоплення єдністю нашого народу та
прикладом героїзму, який демонструють українці.

Досвідом роботи психологів та психотерапевтів в умовах війни поділилася С’юзі
Смітт, яка розповіла, як контролювати мозок у стресових ситуаціях та поділилася найбільш
робочими і простими інструментами. Понизити рівень стресу можливо за допомогою таких
вправ:  дихання по квадрату впродовж хвилини;  порухати пальцями на ногах;  назвати 5
речей, які оточують; 4 речі, які чуємо; 3 речі, які можна відчути на дотик; 2 речі, які можна
понюхати; 1 річ, яку відчуваємо на смак.

Також існує техніка 6 секунд: посміхнутися і тим самим розірвати зв’язок із стресом
всередині. Стверджувати собі: «мій розум пильний, але тіло розслаблене». Дихати глибоко.
Цю техніку можна використовувати для дітей – покращується їхня увага і навчальний
процес; під час водіння машини; коли прискорене серцебиття тощо. «Хороших новин по
телевізору майже немає, тому в більшості ми буваємо в стресі від перегляду новин» –
слушно підмітила спікерка. – Тому «дивлячись телевізор, одразу застосовуйте цю техніку».
Також буває стрес на певний тон голосу. Простий спосіб позбутися безсоння (коли крутяться
думки в голові)  – це командним голосом сказати собі:  «Стоп!» (додати знак «стоп» в своїй
уяві), глибоко дихати, і сказати собі: «Я з усім впораюся».  Поводити очима по колу – одна із
технік позбавлення нав’язливих думок. Правило вісімки, розщеплення травми та інші
важливі техніки також представила С’юзі Смітт і зазначила, що кожну техніку слід
повторювати 12, 24, 36 разів.

Психолог та психотерапевт Арт Гізер вважає, що побувавши в оточенні людей,
сповнених песимізму і страху,  ти дуже швидко стаєш таким самим.  І навпаки,  варто
активувати позитивні емоції, щоб вийти із стану страху. Фахівець навчив працювати з
енергією; очищати своє енергетичне поле; керувати своїм внутрішнім духом; зміцнювати
свою імунну систему; спрямовувати свою енергію рідним, близьким, тим, кого ви любите.
Зокрема, була представлена техніка магніту, за допомогою якої можна очищатися від
негативної енергії і притягувати позитивну. В рамках доповіді фахівець подав цінні
рекомендації і техніки віднови внутрішнього стану людини, зокрема, цікаву техніку «озеро».
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Річард Болстед із Нової Зеландії продовжив ділитися досвідом праці психотерапевта в
роботі з психотравмами війни. Він представив процес зцілення травми з допомогою техніки
швидкого руху очей. (Науково підтверджено, що ця техніка працює на рівні ДНК). Майбутні
діти народжуються із захисною реакцією на стрес, а ще цю техніку можна застосовувати при
повітряних тривогах та бомбардуваннях як першу невідкладну допомогу. За словами
фахівця, стійкість (стресостійкість) – важлива цінність. Те, як наш мозок сприймає подію, є
складнішим від самої події. Річард Болстед навів цікавий приклад про мишу, яку при зустрічі
піднесла дівчина хлопцеві.  На цій основі у нього розвинулася фобія.  І хоч миша ніколи не
спричиняла йому шкоди,  але в корі головного мозку відбувалися такі ж процеси,  як під час
загрози життю.

Спікер також наголосив на важливості техніки «кінотеатр». Методика «хейвенінг»
(зона безпеки) дуже ефективна для посттравматичного синдрому і дозволяє закріпити власну
стресостійкість та емоційну сферу,  допомагає нашому розумному мозку знову приймати
рішення, розслабитися. В цьому процесі використовуємо рухи погладжування (обличчя,
плечей, долонь) і мисленнєві вправи (рахування, наспівування, інші). На завершення
повторюємо фрази:  «Я в безпеці»,  «Внутрішній мир»,  «Спокій».  При цьому виділяється
серотонін, окситоцин, що знижує напруженість, підвищує відчуття безпеки. Обійми, до речі,
виконують таку ж функцію. Ця техніка діє швидко, просто й ефективно.

Ще однин досвід роботи з психотравмами прозвучав від психолога Борислава
Хомуленка (Харків).  Учений запропонував Еріксонівський гіпноз в роботі з ПТСР.
Посттравматичний стресовий розлад – складний психічний стан, який виникає внаслідок
травм. Досвід гіпнотерапії є і такий – терапія штучною неправдою заради позитивного
результату. Гіпнотерапія Еріксона – психотерапевтичний підхід, який використовує
гіпнотичний транс, щоб допомогти пацієнтові застосовувати власні психічні асоціації,
спогади та життєвий потенціал для досягнення своїх терапевтичних цілей. Гіпноз – це
змінений стан свідомості, подібний до сну. Це фіксація уваги на комфортні асоціації.
Різновидів входження в транс багато.  Є країни,  де цей метод застосовують навіть під час
хірургічних операцій. Його можна використовувати в час бойових дій; ним можна зняти
больовий шок при пораненні, під час обстрілів тощо. Існують чіткі, покрокові рекомендації
щодо входження пацієнта в транс. Важливо, з’ясувати, що любить робити пацієнт, коли йому
було добре (катання на велосипеді, гра на гітарі). Вміння перефокусуватися із стану болю і
страждання в стан позитиву; вміння обходити гострі кути для досягнення балансу –
мистецтво гіпнотерапії.

Американський психотерапевт Брайан ван дер Хорст поділився своїм досвідом праці
із психотравмами під час війни. Спікер наголосив на цінностях, які допомагають вижити в
складних умовах. «Секрет мого спокою в тому, що всі ті небезпечні моменти, в яких бував, я
міг контролювати (до прикладу,  стрибки на глибину)»,  –  каже фахівець.  На війні дещо по-
іншому: потрібно виробити стратегію безпеки, наповнити простір зайнятістю, можна навіть
писати статті. З’являється відчуття, що ми керуємо ситуацією. Також важливо обговорювати
з іншими цінності.  «Гірше уже позаду», – перше заспокоєння. Не правильно говорити: «Ви
не помрете», треба казати: «Ви будете жити; ви будете почуватися добре і спокійно», –
вважає експерт.  А ще треба будувати плани на майбутнє:  на кілька днів,  тижнів,  років – це
чинники, які наближають перемогу. Також в ході дискусії обговорили цікаві кейси, типові
приклади, шляхи виходу.

Висновки. Резюмуючи,  варто зазначила:  «Паніка,  страх –  вірні супутники ворога та
поразки;  віра у перемогу – сильний і мотивуючий чинник самої перемоги, а найпотужнішим
ресурсом перемоги є три речі:  віра в Бога;  віра в себе;  віра в свою країну.  Важливо
виконувати свої безпосередні обов’язки, допомагати іншим, повернутися в «навчальний стан
розуму», у стан, в якому ви ресурсні. Адже після темряви ночі завжди настає світло нового
дня!». Висловлюю сердечну подяку керівництву держави,  військовослужбовцям Збройних
Сил України, волонтерам, журналістам, людям доброї волі за героїчну оборону нашої
Батьківщини.
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NETWORK SECURITY AWARENESS AS A DETERMINANT
OF CUSTOMER VALUE

The creation of enterprise value is inextricably linked with the process of capital
multiplication. This process takes place in variable conditions and its assessment is made from the
point of view of needs and expectations of various stakeholders of the enterprise.  Irrespective of
the fact whether the functioning model is based on liberalism or on corporate social security, it is
the capital owners and customers who play the major role among all of the stakeholders.

There are interactions between the various stakeholders that bring about a constant game
between the subjective expectations of both sides of the relationship and the objective possibilities
of satisfying them. Hence the value of the relationship between these sides is assessed dually from
the point of view of its usability (Caputa et al., 2021), and thus, in essence, its multidimensional
benefits (Khan and Ahmed 2012; Swenney and Soutar 2001) each side may achieve when the
relationship is established and developed. In case of an enterprise, these benefits are most often
linked to the need to acquire direct and indirect capital, the value of which is translated into the
business value of the customer (customer capital) (Eggert and  Ulaga  2002; Stṻker  2008).  The
value perceived by the customer is then linked with their subjective problems that are the result of
their multidimensional needs(Piercy 2003; Rust et al., 2000; Smirnova et al., 2018).

Although the idea of needs is used in various fields of science, it does not have a uniform
definition. What also varies are the opinions concerning the weight of particular needs.
(Leszczyńska-Rejchert 2006) I decided to base my deliberations on an anthropocentric approach
Kocowski 1982), recognizing that the definition, gradation and description of needs cannot be based
on the research carried out within just one discipline.

The need for a multidimensional approach to the idea of needs is, among others, directly
related to changes in the environment, in which the relationship between the customer and the
enterprise is established. The ongoing digitalization process, resulting in the development of the
information society, is moving the business processes online (Langley 2019). The result is a virtual
organization of activities that is based on global connections, uses the Internet to establish financial
and non-financial relationships, transforms knowledge resources into added value and in real time
synchronizes critical success factors (Fountain 2001; Lobschat, et al. 2019; Verhoef 2019). This
fundamentally changes how the enterprises and the customers themselves operate. The values being
exchanged are designed, produced, communicated, and evaluated with the participation of
numerous actors functioning in the network, including customers  (Broekhuizen  2019; Flavián  et
al., 2019).  The network also acts as an intermediary in their delivery and thus, in the acquisition of
capital injections (Lemon and Verhoef 2016; Brodie2013).

As a result, the relations between the enterprise and its stakeholders, also including
customers and communities, are more and more often relations mediated online (Jemielniak, 2019).
This  is  confirmed  by  the  statistics.  The  dynamics  and  use  of  the  Internet  network  increase,  on  a
global scale. In October 2020, almost 59% of the global population were Internet users. This share
increased by 2% as compared to the previous year. The share of active social media users also
increased in the same period (increase by 6%) (Digital 2020a) Similar tendencies can be also
observed in Poland. Almost 81% of population uses the Internet. Almost 50% of Internet users
actively uses the social media. 65% shops and pays bills online and as many as 90% searches for
products online (Digital 2020b).

The increasing use of network resources and network relationships is widely commented
among the researchers. In studies focused on establishing and developing customer relationships,
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attention is mainly paid to the following: building consumer–brand relationship and the factors
determining this relationship (Hollebeek et al., 2014; Hughes 2019; Obilo  et al., 2021), factors
determining customer involvement in creating and developing business relationships (Ul Islam et
al., 2019 ; Roy 2018), antecedents and consequences of customer brand engagement (Ahn and Back
2018), using the potential of virtual communities  (Simon and Tossan 2018) or the problem of
building consumer trust ( Liu  2018). Along with the increase of interactions between the customer
and the enterprise taking place online, the interest in DCM (digital content marketing) is increasing,
which aims to foster consumers’ brand engagement and trust (Hollebeek and  Macky 2019).

In the indicated studies, although they are indirectly referring to customer needs, issues
related to technology acceptance are omitted. Yet, the multidimensional use of network to create
customer–enterprise relationship is only possible if both parties in the relationship accept the use of
technology to establish and develop their relationship.

This problem was raised by F.D. Devis by conceptualizing the technology acceptance
model, which is considered a key model in understanding predictors of human behavior towards
potential acceptance or rejection of technology (Devis 1989).  Subsequent proposals for modifying
this model proposed among others by D.L. Goodhue and R.L. Thompson (Goodhue and
Thompson 1995), K. Amoako-Gyampah and A.F. Salam  (Amoako-Gyampah  and  Salam 2004),
J.W. Moon and Y. G. Kim    (Moon and  Kim  2001)  or  J.C Roca et al.   (Roca et al. 2006) mainly
develop the range of factors that determine the attitude of the user. In the indicated models,
reference is made to the customer’s intentions, but the issues of their personality, which is in direct
relation to their consciousness, are ignored.

By referring to the above-mentioned concept and the paradigm of information technology,
that in the concept developed by M. Castells creates the material foundations of the information
society  (Castells 2008), in my research I assume that engineering and technology is a key factor for
determining the activity of each organization, attitudes and personality of a human being, but that
the strength of its impact on the creation of a dual-defined customer value is also derived from the
network  security  consciousness.  Thus,  I  expand  the  scope  of  determinants  of  the  potential  of
network consciousness and the ability to use it, which are indicated as determinants of customer
value.

By comparing the concept of consciousness with the sense of experiencing specific mental
states, I link it not only to the perceived benefits that can be achieved by both parties in the
relationship, but also to the perceived risks associated with the use of engineering and technology
that make it possible for the relationships to be established and developed in the digital space.

In the research conducted so far, the problem of online threats, being directly related to the
need  for  security,  has  most  often  been  described  in  terms  of  the  use  of  tools  securing  the
implementation of online relations (transactions, information flow) and the level of users’
knowledge with regard to the selection and use of these tools (Bulgurcu et al., 2010; Chen et al.
2012; Aditham and Ranganathan 2018; Clapper et al., 2019).

Recently, the issue has been more and more often linked to the culture of information
security in the digital economy and is being considered from the perspective of society as a whole.
(Astakhova, 2020) The above-mentioned direction of research clearly emphasizes the role of
institutional solutions and of the human being in securing the security of relations.

In line with this research, I assume that culture is a sphere of human activity, shaped by
human consciousness, which remains in connection not only with human attitude but also with
human personality. I attempt to identify and assess the security consciousness of the parties in the
relationship between the customer and the enterprise.

The research undertaken in this study aims to show that network security consciousness,
being  a  factor  determining  the  awareness  of  network  potential  and  the  ability  to  use  it,  can
determine customer value.

The aim of this article is to demonstrate that network security awareness is a factor that can
determine customer value. Adopting such an objective is tantamount to assuming that the use of the
potential of the virtual environment, when it comes to the establishment and development of

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378720603001228?via=ihub#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378720603001228?via%3Dihub#!
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relationships between the enterprise and the customer, results in the need to create awareness of
network security.

The literature review allowed to demonstrate that at the heart of the customer-enterprise
relationship there is the need of both parties in the relationship, and the transfer of the relationship
to the network results in the fact that each party can act both as a vendor and as a consumer at the
same time.

These  relationships  can  offer  a  number  of  benefits  to  both  parties,  but  their  establishment
with the use of technology and the network of relationships developed on its basis also entails
threats. Threat is related to the basic need that motivates the individual to act – the need for security.
Whether this factor is a motivating variable depends on the ability to identify the threat and the
likelihood of its occurrence.

Establishing an online relationship means using the technological infrastructure, and its
development is linked to the need to use the network potential. As a result, both parties in the
relationship must demonstrate their awareness of the network’s potential and the ability to use it.
This determinant of customer value cannot be defined only through the prism of readiness and
ability to use the network’s potential.

The implementation of business processes in the network is linked with a number of threats
for both parties in the relationship. The threat motivates us to act and each act generates costs.
Counteracting a threat allows to secure the benefits. Therefore, basing the customer value on
usability, that is on the estimation of costs and benefits by both parties of the relationship, justifies
the need to extend the set of factors that determine customer value to include network security
consciousness.

Including  this  factor  in  the  set  of  determinants  of  the  market  and  resource  potential  of  the
customer meant assuming that the need for security is felt.

Research based on statistical data, reports from research workers, data from public
institutions, as well as own survey research have shown that the level of security awareness of both
sides of the relationship is varied. (H2)

The supply side is aware of the threats and is taking protective measures. Despite this fact,
the weakest safety link is still the user, who most often has the knowledge, has the obligation to
follow the procedures and yet fails to do so, ignoring the threat or misjudging the likelihood of its
occurrence.  Such  a  behavior  in  the  customer-enterprise  relation  leads  to  the  loss  of  trust  and
damages the reputation of the enterprise. Its results translate negatively into the process of
establishing the customer-enterprise relationship and thus, to the dually defined customer value.

When referring to the survey results, the demand side (consumer), in general, perceives
online shopping as safe. (Figure 6) The risk of such relationships is more often noticed by those
who are not e-consumers. The main threats identified by the e-customer are linked with the payment
security. They do not identify the threats linked with the network use, for example in the process of
purchase support. It can, therefore, be assumed that a majority of respondents does not identify the
threats or underestimates the likelihood of their occurrence. (H1)

This  declaration  is  fully  confirmed  by  the  results  of  a  review  of  research  focusing  on  the
attitudes and behaviors of Polish Internet users.( item) In view of this research, Polish Internet
user/consumer feels safe online and – at the same time – has a misleading conviction that they are
familiar with it, and also overestimates their digital skills. As a result, security consciousness based
on the triad: perception, action, knowledge shows not only a knowledge gap, but also skills and
perception gap, both in terms of threats and risks of not taking necessary steps to prevent threats.

Reducing the identified gaps, which translates into an increased awareness of network
safety, is a special and, at the same time, a major challenge.

In the face of the progressing digitalization process, it should be expected that company-
customer relations, which are still based on human-technology (machine)-human connections, in
the future, as indicated by the development of intelligent technologies, will be created on the basis
of machine-machine connections. Safe navigation in a technology-dominated world must be
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combined with creating a safety culture that integrates the culture of thought, communication and
action.
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RESINTEMENTS AGAINST ARMED FORCES IN EUROPE
AND THE PRICE OF FREEDOM

I have nearly two decades of personal experience with Ukraine and its people. Every year I
have been several times to different places and cities in Ukraine to work with young people and
educational institutions. I have never experienced or witnessed national-socialist attitudes or similar
ideas in Ukraine. Rather, I have seen a nation that upholds democratic principles and witnessed a
state-of-the-art society. After Russia, Ukraine is the largest state in Europe in terms of area, home to
44 million people. Since the declaration of independence in December 1991, the presidential
republic has faced the greatest challenges in its recent history. Russia's attack shows that Ukraine
has become a game ball between Russia and Nato. In the past, Russia's President Putin demanded
an assurance that Ukraine would not be included in NATO. Russia had recently demanded written
guarantees from Nato that it would not admit Ukraine into its military alliance. However, Nato has
so far always rejected this demand and stressed that Ukraine's accession is not on the agenda at the
moment anyway. It also invokes the free choice of alliance of states.

The developments in Ukraine have already caused international concern in recent years and
led to a low point in Russian-Western relations. In spring 2021, the conflict over Ukraine that began
in 2013/2014 flamed up again. Russia had begun a massive deployment of troops on the border with
Ukraine. By February 2022, Russia had successively massed around 150,000 soldiers and military
equipment on the borders around Ukraine. 30,000 Russian soldiers were stationed in Belarus. In the
meantime, these units have almost completely moved into Ukraine. With the recognition of the
separatist regions of Donetsk and Luhansk as independent states and the military offensive in
Ukraine, President Putin has abandoned diplomatic efforts and launched a war of aggression on the
country1.

The  sad  truth  is  that  Ukraine  is  very  improbable  to  win  this  war  from  a  military  point  of
view. It is true that it is defending itself more successfully than Vladimir Putin might have expected.
Nevertheless, the Russian army has many times the Ukrainian capabilities to provide in all military
areas. Ukraine was on its way to Europe. This path of Ukraine naturally also triggered scepticism in
Russia. It may be that there are sources of conflict in Ukraine. It may be that Russia sees its

1 https://www.lpb-bw.de/ukrainekonflikt

https://www.slideshare.net/TNS_Polska/bezpieczestwo-elektronicznych-usug-finansowych-postawy-i-zachowania-uytkownikw-oferta-tns-polska
https://www.slideshare.net/TNS_Polska/bezpieczestwo-elektronicznych-usug-finansowych-postawy-i-zachowania-uytkownikw-oferta-tns-polska
https://www.lpb-bw.de/ukrainekonflikt
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interests threatened by Ukraine's path. But it cannot be that military activities will again be used to
solve disputes in Europe.

What does Vladimir Putin want asked Benjamin Läpple and Christoph Giesa in their article?
With the Russian army's attack on Ukraine, we are smarter about this question than before they
said. Putin has turned his gaze to the country that, despite the loss of Crimea, the simmering conflict
in the east of the country and a propaganda war on the net that has been going on for years, has
unswervingly followed the path of freedom and democracy.

Even if Putin's claims that Ukraine is committing genocide in the Donbass and threatening
Russia militarily are not true, the risk posed by Ukraine to the Russian power structure is real
according to the autors. Ukraine is an economically successful democracy, characterised by liberal
values, which questions the Putin system. The Putin system does not refuse freedom and democracy
out of deeper political conviction. The reason is the knowledge that the principles of liberal
democracy would shake the organised system in the Kremlin. The fact that politicians ignored all
warnings and put Russian gas above human rights is now taking its vengeance. Those who suffer
most  from this  policy  are  the  people  in  Ukraine.  But  also  those  who long  for  freedom in  Russia,
Belarus or Kazakhstan.

They witnessed how they were repeatedly neglected by Western politicians. Wherever there
is a lack of freedom, there is always the inextinguishable attraction of freedom. This realisation is a
threat. At the same time, it gives rise to the task of doing everything possible to preserve freedom
by all means. This can only be achieved if our efforts give people everywhere a feeling of hope,
even if we have to pay an economically viable price for it.

Läpple and Gisea underline that the shouts for freedom from the people of Russia, Belarus
and Ukraine were ignored for too long time because they ran against economic and energy interests.
Today we know that we should have listened to these voices. We now need a strong united position,
a Western coalition. Our freedom and the future of the model of democracy are at stake. Not only in
Ukraine,  but  worldwide.  So  can  the  West  just  stand  by  and  watch?  Of  course  not!  The  West  can
impose a complete energy embargo on Russia as soon as possible. The West can make it clear to
Putin that the sanctions will be maintained even after the end of the war, should Russia undermine
Ukraine's sovereign self-determination. At the same time, the West can provide massive financial
and political support to Ukraine.

With Russia's attack on its neighbour, the whole of Europe is severely affected. How we do
business on the continent will also be changed. Europe will change and it will become more
difficult  economically  for  all  of  us.  Increasing  oil  and  gas  prices  are  the  first  signs.  The  price  of
freedom is high for everybody. And the West can do everything to ensure that the diplomatic talks
between Russia and Ukraine are successful. There is no guaranteed success of this strategy. But it is
still better than prolonging this war.

Kuzior А., Politechnika Śląska

AKSJOLOGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Koncepcja zrównoważonego rozwoju jest przez wielu naukowców uznawana za jedyną
racjonalną koncepcję przetrwania człowieka na ziemi. Główne założenia koncepcji oscylują wokół
antropocentryzmu umiarkowanego, akcentując jednocześnie potrzebę ochrony środowiska
naturalnego i racjonalnego gospodarowania zasobami przyrody. Wzajemne powiązania i sprzężenia
zwrotne pomiędzy antroposferą i biosferą uzasadniają takie podejście. Od stanu środowiska
naturalnego, od „zdrowia“ ekosystemów zależy bowiem w dużej mierze jakość życia człowieka.
Aksjologia zrównoważonego rozwoju skupiona jest więc głównie na wartościach ważnych z punktu
widzenia podmiotu ludzkiego (moralnych, witalnych i instrumentalnych). Środowisko przyrodnicze
nie posiada wartości per se i jest przede wszystkim miejscem realizacji egzystencjalnych potrzeb
człowieka [3].
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Katalog  wartości koncepcji zrównoważonego rozwoju otwierają wartości moralne, czyli te
specyficznie ludzkie, ujawniające się w konkretnych aktach działania i zachowania człowieka. Są to
takie wartości jak m.in.: odpowiedzialność, wolność, sprawiedliwość, solidarność, demokracja. To
one właśnie wyznaczają „człowieczeństwo człowieka” i stanowią podstawę koncepcji
zrównoważonego rozwoju. W niniejszych rozważaniach bliżej przyjrzę się wartości
odpowiedzialności w powiązaniu z kategorią wolności. Mimo antropocentrycznego podejścia jest to
odpowiedzialność nie tylko za drugiego człowieka, za teraźniejsze i przyszłe pokolenia ludzkie, ale
za całą planetę w jej okazałej bioróżnorodności. Koncepcja zrównoważonego rozwoju wskazuje,
jakie działania człowiek powinien podjąć, by ograniczyć atropopresję i przeciwdziałać
różnorodnym kryzysom (ekologicznym, społecznym i ekonomicznym).

Odpowiedzialność jest nie tylko podstawową wartością moralną, ale także zasadą
konstytuującą koncepcję zrównoważonego rozwoju, wokół której zogniskowane są pozostałe
wartości. Dlatego uznaje się, że koncepcja zrównoważonego rozwoju oparta jest na nowym
paradygmacie odpowiedzialności [6] przy czym należy tutaj mówić zarówno o odpowiedzialności
indywidualnej, społecznej, jak i instytucjonalnej. Tak więc obok indywidualnego podmiotu
odpowiedzialności (konkretnego człowieka) mamy także podmiot zbiorowy (kolektywny) i
instytucjonalny (przedsiębiorstwa, instytucje, państwa). Przedmiot odpowiedzialności w koncepcji
zrównoważonego rozwoju jest bardzo szeroki, ponieważ podmiot odpowiada (za kogo? co?) za
działania i jego skutki, zarówno pozytywne, jak i negatywne; odpowiada za postęp i rozwój, za
wdrażanie koncepcji sustainable development; odpowiada za siebie, za drugiego człowieka, za
szerszą społeczność istot żywych, za środowisko naturalne; odpowiada wreszcie za przyszłe
pokolenia,  za  trwanie  i  rozwój  życia  na  ziemi  [3].  Mamy  tutaj  zatem  do  czynienia  z
odpowiedzialnością generacyjną i międzygeneracyjną. Odpowiedzialność za potomstwo, za
przyszłe pokolenia w dłuższej perspektywie czasowej, otwiera zagadnienie odpowiedzialności
naturalnej, o której pisze Hans Jonas. Wyrasta ona z naturalnego porządku i ma charakter globalny.
Jak dowodzi H. Jonas, jest niezależna i nieodwołalna, nie można z niej zrezygnować, istnieje siłą
natury, w której jest zakorzeniona [1].

Współcześnie jednak takie rozumienie odpowiedzialności nie znajduje do końca
potwierdzenia w praktyce życia codziennego i różnego typu działaniach człowieka. Często
podejmowane przedsięwzięcia i codzienne ludzkie zachowania są niezgodne z paradygmatem
odpowiedzialności zaproponowanym w koncepcji zrównoważonego rozwoju. Paradygmat ten
dotyczy zarówno odpowiedzialności ex-post-facto (zadośćuczynienie w formie rekompensat dla
poszkodowanych), jak i odpowiedzialności za to, co jest do uczynienia. Hans Jonas ten drugi rodzaj
odpowiedzialności uznaje za kluczowy element etyki odpowiedzialności za przyszłość [1], w
którym bardziej wyraźnie wyeksponowany zostaje aspekt moralny, a nie tylko formalno-prawny.
Konieczna jest gruntowna przebudowa świadomości człowieka. Dominujący we współczesności
kartezjańsko-kantowski paradygmat racjonalności musi zostać poszerzony o sferę emocjonalną,
kształtując nowe podejście do świata oparte na paradygmacie odpowiedzialności.

Mówiąc o odpowiedzialności należy zwrócić uwagę także na instancję odpowiedzialności.
Problem instancji odpowiedzialności jest złożony. Można mówić o prawnej, moralnej czy religijnej
instancji odpowiedzialności. W dokumentach konstytuujących koncepcję sustainable development
głównie instancja prawna ma wartość regulatywną i przyjmuje wymiar odpowiedzialności expost-
facto (odszkodowawczej, deliktowej), chociaż zasygnalizowany jest także aspekt
odpowiedzialności międzygeneracyjnej (za przyszłe pokolenia) [3].

Nowy paradygmat, paradygmat odpowiedzialności, do tej pory bardziej funkcjonuje w
sferze teoretycznej niż praktycznej. Zakłada się odpowiedzialność generacyjną i
międzygeneracyjną, ale nadal marginalizuje się prawa przyszłych pokoleń, a o prawa teraźniejszych
nie dba się należycie. Stąd wnioskować można o kryzysie moralnych predyspozycji człowieka.
Moralna instancja odpowiedzialności (sumienie) jest głucha na wiele wyzwań i problemów.
Powszechne jest zjawisko racjonalizacji. Często zamiast dobra wybiera się zasadę mniejszego zła.
W obliczu aktualnych wydarzeń można wręcz uznać, że zło triumfuje. Trzeba więc znaleźć takie
mechanizmy, które sprawiłyby, że podmiot odpowiedzialności (indywidualny, kolektywny i
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instytucjonalny) za priorytet uznałby zasadę nieszkodzenia, prewencji, pomocniczości oraz
wspomnianą wcześniej i wymaganą prawem zasadę zadośćuczynienia. Na obecnym etapie rozwoju
ludzkości i w obliczu aktualnych wydarzeń można przyjąć za słuszną tezę, że człowiek nie dorósł
jeszcze do odpowiedzialności. Przejęcie odpowiedzialności za teraźniejszość i przyszłość nadal
przekracza możliwości kognitywne, afektywne i wolitywne człowieka. Stąd potrzeba edukacji dla
zrównoważonego rozwoju [4, 5, 7, 8].

Z kategorią odpowiedzialności ściśle powiązana jest wolność. Na gruncie etyki wolność
zaliczana jest do podstawowych wartości moralnych i określana jest jako niezbędny warunek
ludzkiego działania i odpowiedzialności – „Odpowiedzialność moralna jest możliwa jedynie w
przypadku dysponowania przez podmiot moralny wolnością (wolność woli), czyli możliwością
dokonywania swobodnego wyboru między, co najmniej dwoma, sposobami zachowania się wobec
określonej sytuacji” [9] (wolność woli definiowana jest także jako warunek konieczny
kształtowania nowego typu człowieka – homo sustiens – człowieka odpowiedzialnego i wrażliwego
na potrzeby zarówno środowiska społecznego, jak i środowiska naturalnego [2]).

Koncepcja zrównoważonego rozwoju zakłada wolność (suwerenność, niezależność w
przypadku państw) wszystkim wskazanym wcześniej podmiotom odpowiedzialności (przy czym
podmioty te mogą być pociągane do odpowiedzialności, przyjmować bądź ponosić
odpowiedzialność moralną czy prawną). Koncepcja zrównoważonego rozwoju powołując się i
respektując zapisy Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka wyróżnia wolności osobiste i
połączone z nimi wolności polityczne z równoważącymi je obowiązkami i odpowiedzialnością.
Zobowiązuje rządy do stworzenia takich warunków funkcjonowania państwa, w którym
zagwarantowana będzie wolność myśli, sumienia, wyznania, przekonań, wolność słowa i
swobodnego wyrażania opinii, wolność do swobodnego poruszania się i wyboru miejsca
zamieszkania, wolność zgromadzeń, wolność swobodnego wyboru pracy, wolność wyboru władzy
w demokratycznych wyborach oraz wolność od niewolnictwa, tortur, przymusu, wolność od nędzy,
strachu, bezpodstawnego pozbawienia wolności, wolność od ingerencji w życie prywatne i
rodzinne. Wyszczególnione powyżej konteksty wolności odnoszą się do prawno-politycznych
zapisów oraz regulacji i nie uwzględniają analiz filozoficznych czy politologicznych koncepcji
wolności [3].

Analizując problematykę wolności w koncepcji zrównoważonego rozwoju należy zwrócić
uwagę na jej liberalne rozumienie, chociaż wynikający z respektowania podstawowych praw
człowieka postulat pełnego indywidualnego rozwoju jednostki nie jest rozumiany jako skrajny
indywidualizm prowadzący do egoizmu, a wolność nie jest rozumiana negatywnie, jak w
tradycyjnym liberalizmie wyłącznie jako „wolność od“ (ograniczeń i przymusu), ale jako „wolność
do“ (samorealizacji i rozwoju). Samorealizacja ta może nastąpić wówczas, jeśli państwo stworzy
dla swoich obywateli warunki do pełnego rozwoju. Edukacja dla demokracji to jednocześnie
edukacja dla zrównoważonego rozwoju.

______________
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ДУХОВНІСТЬ ТВОРЧОСТІ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ

«Подяка блаженному Богові за те, що потрібне зробив нетрудним, а трудне -
непотрібним» [,с. 53].

Що ж таке духовність? На перетині століть  людська раціональність не в силі
подолати різні кризові ситуації, тому звертаються до духовності людини. Більшість
українських та зарубіжних філософів вважають,  що без культу духовності людство загине.
Представники екзистенціалізму, М.Гайдеггер і В.Франкл, розкривають духовну сутність
людини,  яка виходить за межі свого тілесного.  Людська духовність виявляється лише тоді,
коли вона піднімається над собою і стає відношенням до себе самої. Відтак, духовність
характеризується наявністю у людини здібностей і можливостей до зміни умов свого життя і
самої себе. Можна відмітити, що це – самовідчуття, самоусвідомлення та самореалізація
людської особистості. Зазначимо, що духовність не просто виражає інтереси колективу чи
якоїсь групи, а обов’язково тієї спільноти людей, які виражають історичну необхідність. На
сьогоднішній час духовність має виражати інтереси української нації в Україні.

Григорій Сковорода відмічав:  «Вся сила десятислів’я вміщується в одному цьому
імені – любов. Вона є вічний союз між Богом і людиною. Вона є невидимий вогонь, котрим
запалюється серце до Божого слова чи волі, а тому й вона сама є Бог» [1, 61]. Пізнати себе,
своє серце –   Добро,  Істину,  Красу і Любов –  значить пізнати Бога.  Це є духовна сутність
людини, а також її дух та душа. Український мислитель розкриває основи християнської
моралі, закладені у Святому Письмі. Сам він ніколи не розлучався з Біблією. Адже вона
навчає людське серце добру, істині, любові та красі. Він тлумачив біблійні тексти як
сукупність певних символів, за якими захована таємнича суть книги мудрості. Майже у всіх
своїх працях філософ розкриває алегоричний зміст текстів Біблії. Він шанував Біблію та був
глибоко віруючою людиною. Григорій Савич писав про велике значення Заповідей Божих
для правильного виховання та досягнення істинного щастя. Ці Заповіді –  “десятисловія”,
закладають міцні основи християнської моралі, які мають увійти у плоть і розум дітей
наших.  Істинна суть і сила “десятисловій”  вміщається в одному слові –   Любові.  Це шлях
досягнення справжнього щастя для людини, що дає змогу самовизначитись та
самоствердитись у житті земному. Потрібно змалку виховувати у людей почуття любові до
Бога,  до України та до своїх ближніх.  У наш час ця проблема досить актуальна,  адже без
почуття любові ми не зможемо виховати справжніх патріотів своєї Батьківщини. Також з
раннього дитинства потрібно виховувати почуття національної гордості –  Я є українець!”.
Національні почуття є духовні почуття. Відтак, виховання національних почуттів сприяє
духовному відродженню нації.

Філософ підкреслював важливість створення та збереження душевного спокою. Саме
гармонія закладена у людині,  а в її  серці –   примирення з Богом. Головний орієнтир, який
прокладає шлях до цього –  чиста совість,  що є основою внутрішнього світу людини.  Він
зазначав, що головною запорукою людського щастя, є “панування Бога” в самій людині.
Григорій Сковорода у праці «Розмова п’яти подорожніх про істинне щастя в житті»
найбільшу увагу приділяє ідеї внутрішньої людини, її моральності, осмислюючи сутність
щастя та доброчесності. Він підносить людину з рабського стану до її гідності та свободи, бо
людина створена для того, щоб творити добро, саме так проявляється сродність  праці. Лише
тоді можна «бути щасливим – пізнати, знайти самого себе»  [1, с.234].

Потрібно відмітити, що у філософській літературі виділяються  основні три напрями у
трактуванні духовності. По-перше, залишається досить розповсюдженим розумінням
духовності радянського періоду, але не виділяється його політико-ідеологічний аспект.
Широко використовуються його дослідницькі установки, аналітичний апарат. По-друге,
наявна тенденція відтворення розуміння духовності у нашій аналітиці кінця ХІХ століття.
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Тут домінує релігійне тлумачення. По-третє, виділяється тенденція, що розкриває
методологічний аналіз західної соціологічної та культурологічної думки. Такий аналіз
зосереджується на окремих елементах, явищах духовності, ідеального. Використання даних
понять та аналіз не зводяться лише до цих трьох позицій. Прослідковується синтез у їх
розумінні, особливо, в останні роки ХХ століття.

______________
1. Сковорода Г. Пізнай в собі людину /Пер. Μ. Кашуба; Пер. поезії В. Войтович. Львів: Світ, 1995. 528 с
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КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКІ ПРАКТИКИ У КОНТЕКСТІ РОЗГОРТАННЯ
ВОЄННОГО ДИСКУРСУ.

 ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКІ ХРОНІКИ ПЕРШОГО МІСЯЦЯ ВІЙНИ 2022

В контексті просування завдань стратегії сталого розвитку роль культури
багатоаспектна та розглядається, переважно, як корекційна: впливати на спосіб мислення та
поведінкові моделі суспільства/суспільств [2]. Велике значення мають культурно-мистецькі
практики, як форми реалізації духовного досвіду, змістом якого виступають ціннісні
постулати, виражені у знаковій формі. Практичне втілення та реалізація цих постулатів
відбувається через культурно-мистецький дискурс у триєдиній взаємодії митці-суспільство-
інституції.

Розглядаючи сутнісні ознаки культурно-мистецьких практик у реаліях війни 2022,
відповідно слід враховувати соціально-культурну рефлексію на модуси існування війни як
феномену фізичної реальності та як дискурсивного конструкту [1, c. 75], що існують
одночасно та реалізуються у матеріальних і знакових (текстових) параметрах. Окрім того,
дискурсивне поле обумовлює екзистенційні розбіжності у створенні наративів для різних
цільових аудиторій як локального, так і глобального суспільства, а митці та інституції беруть
на себе завдання з моделювання актуальної реальності та її ретрансляції.

Мистецький активізм вчергове актуалізував питання соціального наповнення
мистецтва, а географічне розміщення Західної України в умовах війни визначило роль
регіону як гуманітарного та культурного центру збереження ідентичності, підтримання
незламного духу, спростування неправдивих наративів ворога. Попри те, що означення
«партизанське мистецтво», «тероризм», «окупація», «війна», «фронт» із додатком
«мистецький» стали стійкими словосполученнями у стратегіях мистецьких рухів від початку
2000-них, саме сьогодні «військова» лексика ідентифікує мистецтво та культуру як такі, що
вже тривало перебувають авангарді не так естетичного, як соціального фронту.

Мистецький активізм набуває форм, які можна означити як авангардні, в контексті
їхньої орієнтації на гостру політичну дію та реалізацію у публічному просторі.
Спостерігаємо активізацію процесів творення нових змістів,  як у локальному,  так і
глобальному світі. Трансформації практично не стосуються формальних аспектів мистецтва,
що демонструють переважно готові шаблони, тексти, парафрази з буденного, змінюючи їхнє
значення.

Публічний простір (як реальний, так і віртуальний) поєднує у собі реальні військові
практики із символічними, а риторика навколо романтизованого образу борця поступово
заміщується спеціалізованими міліарними тактиками та стратегіями нападу й оборони.

Практики першого тижня вирізняються індивідуальними низовими ініціативами, що
згодом переростають у самоорганізовані групові та масові, далі інституціалізуються. В числі
перших –  карикатури вокаліста,  лідера гурту «От Вінта!»,  аніматора,  Юрія Журавля (м.
Рівне).  Перша руйнація символічної мистецької інституції – музею Марії Приймаченко в
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Іванкові, спричинила широке обговорення та появу антиросійських постерів на основі робіт
мисткині (Н. Бабій «Хочеш крові моєї, на!», «Петух ти щипаний», ін.). Також, у перший
тиждень після 24 лютого спостерігаємо масову появу мемів та агіток у соціальних мережах.
Творчої легітимізації зазнають непрямі дії, специфічні партизанські тактики ідентифікації,
пов’язані із символами своєї чи чужої системи. Анонімні відозви на зразок: «перелік питань,
щоб визначити рашиста:/ - коли ревуть воли?/ - що роблять мертві бджоли?/ - які в нас олені-
олені?/ - де найближче відділення монобанку?», «скажи паляниця», демонструють
перенесення змістів із символічної у політичну площину.

Одночасно спостерігаємо зворотні процеси, в яких політичне легітимізується у
символічне естетичними засобами, як напр., чисельні інтерпретації фрази «рускій корабль,
іді на*уй!». Візуалізація конкретного тексту швидко заповнює рекламні площі у реальних
міських просторах. Спостерігаємо масове поширення постерів у Івано-Франківську, Луцьку,
Ужгороді. Ініціатива належить міським адміністраціям. Натомість Львів активізує працю
самоорганізованих публічних інституцій. Вулична галерея «Ін’єкція» продовжує шлях
культурної інтервенції. Принти-агітки та патріотичні постери українських митців, розміщені
на рекламних площах, перетворюють таким чином місто у культурно-патріотичну галерею,
метою якої є одужання суспільства від страху.

Актуальний реалізм просочується у всі сфери мистецтва і культури. поезію: «…мовив
знаково ряст / "згадався караблік із раші"/ гудбай допобачення / міги над містом / з лелеками
в парі окреслили коло…» (В. Андрушко, 22.03.2022), звуки сирен інтерпретуються як
«найпопулярніша виконавиця в Україні»

Також, у перший тиждень після 24 лютого спостерігаємо масову появу мемів та агіток
у соціальних мережах. Творчої легітимізації зазнають непрямі дії, специфічні партизанські
тактики ідентифікації, пов’язані із символами своєї чи чужої системи. Анонімні відозви на
зразок:  «перелік питань,  щоб визначити рашиста:/  -  коли ревуть воли?/ -  що роблять мертві
бджоли?/ - які в нас олені-олені?/ - де найближче відділення монобанку?», «скажи
паляниця», демонструють перенесення змістів із символічної у політичну площину.

Одночасно спостерігаємо зворотні процеси, в яких політичне легітимізується у
символічне естетичними засобами, як напр., чисельні інтерпретації фрази «рускій корабль,
іді на*уй!». Візуалізація конкретного тексту швидко заповнює рекламні площі у реальних
міських просторах. Спостерігаємо масове поширення постерів у Івано-Франківську, Луцьку,
Ужгороді. Ініціатива належить міським адміністраціям. Натомість Львів активізує працю
самоорганізованих публічних інституцій. Вулична галерея «Ін’єкція» продовжує шлях
культурної інтервенції. Принти-агітки та патріотичні постери українських митців, розміщені
на рекламних площах, перетворюють таким чином місто у культурно-патріотичну галерею,
метою якої є одужання суспільства від страху.

Актуальний реалізм просочується у всі сфери мистецтва і культури. Знакововою стала
поезія О. Ірванця 5 березня «З міста, що ракетами розтрощене». Поміж інших – поезія В.
андрушка: «…мовив знаково ряст / "згадався караблік із раші"/ гудбай допобачення / міги
над містом / з лелеками в парі окреслили коло…» (В. Андрушко, 22.03.2022). Звуки сирен
інтерпретуються як «найпопулярніша виконавиця в Україні» (у пості ілюстратори та
куратори культурного простору «На пошті», М. Юрчак), бомбосховище стало новою
локацією для експериментальних постановок Івано-Франківського драмтеатру.

Чітке розмежування між утилітарним та символічним також зникає: модні дизайнери,
викладачі спеціалізації «моделювання одягу», трансформують власні ательє для пошиття
бронежилетів, спальних мішків, білизни, тощо. Практики плетіння маскувальних сіток
перетворюються на арт-інсталяції, галереї стають прилистком для переміщених осіб
(«Вагабундо», м. Івано-Франківськ, «Я Галерея», Львів, «МСУМ Корсаків», Лульк,
культурний простір «На пошті», Тернопіль, інші), а масові флеш-моби, протесні
перформанси, акції за кордоном відображуються у так само масових відгуках світових
селебріті на підтримку українського спротиву. Протест обумовлює конкурентність способів
вираження, де типові шаблони, на зразок голуба миру зазнають критики, а адміністратори
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самоорганізованих груп створюють прецедент досконалих логістичних інституцій, що
поєднують мобілізацію із формулюванням конкретних завдань та цілей, розробкою стратегій
поширення, підтримки виконавців. Назви самоорганізованих інституцій «Культурний
фронт», «Культурна мобілізація» (Культурний простір «На пошті», Тернопіль), «Арт-
батальйон» (МСУМ Корсаків), «Рух опору – рух допомоги» (Івано-Франківський драмтеатр)
демонструють свідомий вибір серед митців міліарних образів.

У підсумкові, зазначимо, що сучасні реалії демонструють яскравий поворот митців до
соціального аспекту. Культурно-мистецькі практики, що нещодавно визнавались за
маргінальні, нині займають ексклюзивні позиції, перетворюючись на нові військові стратегії
та інформаційну зброю, що може інтерпретуватись як своєрідне оновлення авангарду.

______________
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Башинська Ю.І., ДУ «Інститут регіональних
досліджень імені М.І. Долішнього» НАН України

МАЛЕ КАРПАТСЬКЕ КОЛО ЯК ЗАПОРУКА СТАЛОГО РОЗВИТКУ
ТУРИЗМУ В УКРАЇНСЬКИХ КАПРАТАХ

У час глобалізації перед парадигмою сталого розвитку Українських Карпат постають
все нові виклики, зокрема проблема розвитку інфраструктури водночас із збереженням
природно-ресурсного багатства цього унікального регіону в умовах постійно зростаючих
потоків туристів з усього світу, а в час вїйни - великої кількості вимушено переміщених осіб.

Мале Карпатське коло – це спільний проект обласної влади Закарпатської, Львівської
та Івано-Франківської областей спільно з Укравтодором щодо ремонту старих та будівництва
нових доріг у центральній частині Українських Карпат. У грудні 2019 року презентовано
проєкт та підписано відповідний меморандум, а в лютому 2021 року в рамках програми
Президента України «Велике будівництво» було виділено кошти на державний
інвестиційний проєкт «Мале Карпатське коло».

Наразі,  як ніколи,  є політична воля для реалізації таких проєктів.  Верховна Рада
висловлювала готовність прийняти всі необхідні зміни до бюджетів, щоб проєкт динамічно
просувати. Глава українського Уряду запевняє, що такі проєкти, як Мале Карпатське коло,
дадуть позитивний результат для економіки та розвитку нашої держави. Прогнозується, що
цей проєкт сприятиме обміну туристичних потоків, скороченню часу в дорозі, а також
суттєво покращить соціально-економічний розвиток та підвищить туристичний потенціал
регіону.

«Мале Карпатське коло» об’єднає три сусідні європейські країни – Україну, Польщу
та Румунію – навколо ключових карпатських курортів. За оптимістичним сценарієм
планувалось його завершити за три роки, але, на жаль, через війну росії проти України з
очевидних причин реалізація проєкту на даний час відкладається.

З’єднати ключові курорти Карпат, об’єднати три європейські країни – Україну,
Польщу, Румунію – створити інфраструктуру європейського рівня та дати потужний
поштовх розвитку громад та їхнього туристичного потенціалу – основна мета проєкту.
Проєкт включає понад 400 км автомобільних доріг від гори Боберка (Львівська область,
кордон з Республікою Польща), через Рожанку до Долини на Прикарпатті та від Болехова до
Дубини з виїздом до Славського,  далі через Верхній Студений до Синевира,  до Яблунівки
(Закарпатська область, кордон з Румунією).

https://culture360.asef.org/author/Claire-Rosslyn-Wilson/
https://culture360.asef.org/magazine/culture-and-sustainable-development-goals-shaping-perceptions-and-inspiring-change/
https://culture360.asef.org/magazine/culture-and-sustainable-development-goals-shaping-perceptions-and-inspiring-change/
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Також планується будівництво трьох нових перевалів, які забезпечать кращий доступ
до рекреаційного потенціалу Славська та Боржави, з’єднають скелі Довбуша з Тустанню та
курортами Трускавця і Східниці, створять умови для комфортного та безпечного
пересування в Українських Карпатах.

Відомий гірськолижний курорт Славсько з легендарним Тростянем отримає шанс на
новий потік розвитку з кращою інфраструктурою. Зовсім поруч, на відстані двох десятків
кілометрів, ще більший рекреаційний потенціал схилів Боржави. Проте історично це місце на
перетині трьох областей було без дорожнього руху.

На реалізацію одного з найбільш амбітних інфраструктурних проєктів Західної
України необхідно 16,7 млрд грн (618,5 млн дол. США).

Планувалося найближчим часом об’єднати курортні та туристичні центри трьох
регіонів. Серед ключових центрів у Львівській області – Славське, Рожанка (Верхня та
Нижня), Сколе та Плай, у Закарпатській області – Пилипець, Ізки, Синевир та Міжгір’я, а в
Івано-Франківській – Вигода, Вишків та Буковель. Це дозволить збільшити обмін
туристичних потоків,  скоротити час у дорозі і,  відповідно,  збільшити інвестиції та
надходження до місцевих бюджетів.

У межах Закарпатської області проєкт охоплює автомобільні дороги державного та
місцевого значення довжиною понад 218 км, а загальна вартість ремонтних робіт становить
3,9 млрд грн (1,4 млн дол. США). У 2021 році за цим проєктом на Закарпатті було відновлено
понад 95 км (44%) доріг.

На ремонт доріг державного значення з державного бюджету виділили 1,7 млрд грн.
За ці кошти забезпечено покриття 71 км маршрутів М-06 Київ – Чоп, Т-07-18 Нижні Ворота –
Воловець – Міжгір’я, Т-07-37 Хуст – Шаян – Вишково – Буштино та Р-21 Долина – Хуст.

Слід зазначити, що дороги в горах будуються не так швидко, як на рівнині. Є десятки
мостів, необхідний додатковий дренаж, підпірні стінки, розширення. Звісно, це збільшує
вартість доріг і буде втричі дорожче.

Завдяки проєкту ми не лише з’єднаємо три області Західного регіону України
якісними дорогами,  це також дозволить нам відродити центральну частину Українських
Карпат. Адже дорожня інфраструктура для регіону відіграє важливу роль Відремонтовані
дороги розитивно вплинуть на розвиток туризму та соціально-економічне становище регіону
в цілому. Окрім гарного та якісного дорожнього покриття, не менш важливою є безпека
дороги. Усі об’єкти спроектовані за однаковими технічними нормами з велодоріжкою,
тротуаром, освітленням, шириною не менше 7-8 м.

Отже,  інфраструктурний проєкт «Мале Карпатське коло»  стане потужним стимулом
для сталого розвитку Карпатського регіону.

Білобривка Р., Львівський національний
університет імені Данила Галицького

ЩАСТЯ ЯК ФІЗИЧНИЙ ТА ДУХОВНИЙ
АСПЕКТ ПСИХОЛОГІЇ ЛЮДИНИ

Із семантичної точки зору української мови ЩАСТЯ складається з двох складів: « ща
« і «стя» тобто ,  «що з тобою», де під буквою «щ» розуміється трисуття ,  а саме панування
над трьома світами: небесним, земними та підземним . Таким чином , в українській
ментальності, коли ми бажаємо комусь ЩАСТЯ розуміється на підсвідомому рівні власне
такий аспект.  З іншої  точки зору Щастя ми розуміємо ,  як повноту буття,  максимальну
реалізацію, розкриття, розвиток, як досягнення того , чого ми прагнули. Тобто осягнувши
щось ( навіть кусок шляху, ми якусь мить відчуваємо задоволення, радість від осягнення,
вирішення чергового завдання , тобто ми змогли сюди потрапити, ми подолали цей кусочок
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шляху,  ми трішки щасливі),  оволодівши чимось ми на якийсь момент часу відчуваємо себе
щасливили, зреалізованими , такими, що осягнули щось, щось добилися, проте, це відчуття
радості, задоволення є скороминуще( згадаймо геніальний твір Гьоте « Фаус» «мить
зупинись»). І щоб знову його відчути( щастя) ми знову починаємо діяти, щоб знову осягнути
мить досягнення і знову відчути щастя і так триває безконечно…

Окрім того,  якщо ми сказали,  що Щастя це повнота буття,  а повнота,  напряму буде
залежати від стану здоров’я та волі чи рівня свободи.  А в силу нашого сприйняття та
відчуття, як суто порівняльних процесів, а не абсолютних та остаточних знань, то і Щастя як
порівняльне явище буде носити характер відносності, мінливості та непостійності. Тобто
абсолютного Щастя, як такого немає, а є миті досягнення чогось, які приносять нам миттєву,
скороминущу радість, задоволення, які швидко проходять і ми знову прагнемо до нового
оволодіння, осягнення, щоб відчути те миттєве відчуття ,осягнення чи щастя.

Окрім того щастя – це і психічне і фізичне здоров’я, також сама можливіcть прагнути
щастя  відчувати брак щастя, повноти досягнення, оволодіння чимось і хотіти це отримати,
осягнути. Коли людина має апатію їй нічого не треба, коли людина перебуває в стані
хворобливої ейфорії вона нібито і щаслива, задоволена,  але без причинно, так як вона нічого
не осягнула,  не здобула,  тому про таких людей ми не говоримо що вони щасливі,  швидше
навпаки. Крім того щастя, коли ми здорові, ситі, перебуваємо в зоні комфорту, захищеності,
акцептації  чи любові, і коли ми випадаємо з цієї зони ми всіма силами прагнемо
намагаємося туди повернутись :  відчувши голод ми намагаємось насититись і на якийсь
момент часу ми відчуваємо задоволення ,  ми трішки щасливі , будучи хворими та одужавши
ми знову переживаємо задоволення і є щасливі.  Проте щастя має ще й аспект любові, де це і
є наші зацікавлення та інтереси; ми кажемо: -я це люблю; заняття любимою справою
приносить задоволення і ми кажемо:  -  Я щасливий.  Отже,  ЩАСТЯ -  це процес осягнення,
досягнення, реалізація якихось цілей чи фізичних ,чи соціальних, чи психічних, що
передбачає нетривале задоволення та знову пошук нової мети осягнення і так безконечно,
тобто ЩАСТЯ – це безперервний, перманентний процес осягнення, здобуття із подальшим
продовженням здобуття наступних цілей.

Відправною точною щастя  є бажання, інтерес, погляди чи світогляд. В основі
бажання лежить потяг, між ними існує така закономірність взаємозалежності :  потяги
формують бажання;  бажання  формують інтереси,  прагнення ;   інтереси та прагнення
формують погляди;   погляди формують світогляд.   Де потяги  це неясно ,смутні,
усвідомлювані спонуки чогось хочеться, якийсь незрозумілий стан хотіння, як наприклад
підліток, що досяг статевої зрілості щось хоче, але не зовсім розуміє чого хоче, чи немовля,
яке годне плаче, відчуваючи дискомфорт голоду, але не розуміє свідомо чого воно хоче.
Тоді,  як бажання  це чітко усвідомлювані спонуки,  що передбачають і шляхи задоволення
бажання. В основі потягу лежать певні фізіологічні зміни, які його і викликають чи це в
немовляти ,чи підлітка. Таким чином ми маємо відповідну піраміду: світогляд, переконання,
інтереси, прагнення, бажання, потяги, фізіологічні зміни. Задоволення любого із цих рівнів
забезпечує відчуття короткотривалого щастя. Проте, це, так би мовити, фізіологічний аспект
ЩАСТЯ.

А,  як бути із духовною складовою Щастя,  адже в деяких людей прагнення до
духовного осягнення є ,так би мовити, вроджене і мало залежить від виховання, суспільства
чи матерільного благополуччя. Приклади: А.Шептицький і його брати генерали, Папа Іван
Павло ІІ і його оточення, чи Будда, чи Ісус Христос, чи Архі мед, Платон, Арістотель,
Заратустра, Піфагор, Ейнштейн , Шевченко , Франко, Л.Українка та багато інших.
Фізіологічна сторона піраміди у них така, як і в звичайних людей, але звідки береться, з чого
формується прагнення, бажання, інтерес до духовного чи наукового пізнання. Отже, варто
припустити, що окрім фізіологічних прагнень у цих людей паралельно із ними (
фізіологічними) є певна духовна лінія прагнень, бажань, інтересів, яка має нематеріальне
походження, нематеріальну суть і є якби надбудовою над фізіологічними потребами, іх
супроводжує та домінує над ними. Ми це називаємо душею . Ми кажемо: - Моя душа, чи я,
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прагне того то;   Моя душа виснажена,  задоволена,  щаслива і т.д.  Ми кажемо про душевні
пориви, які можливо і ведуть нас по цьому життю, здійснення та реалізація яких ми
називаємо Щастям.

Білозерська С., Дрогобицький державний
педагогічний університет імені Івана Франка

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ СВІДОМОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ
ЯК ПРОФЕСІЙНО-ЗОРІЄНТОВАНОГО ФЕНОМЕНУ

Сьогодні існує чимало теоретичних досліджень, які торкаються питань формування
професійної свідомості як одного із вузлових завдань особистісно-професійної підготовки
майбутніх вчителів. Передусім це пов’язано зі зміною траєкторії у професійній підготовці
майбутніх фахівців, яка б забезпечувала не тільки формування професійних знань, умінь і
навичок, а також створювала б умови для гармонійного особистісно-професійного розвитку
та саморозвитку, навчання та самонавчання, виховання та самовиховання; активізувала
мотиваційні ресурси щодо саморегуляції, самоконтролю і самоорганізації майбутньої
педагогічної діяльності. З огляду на це, розвиток професійної свідомості необхідно
розглядати як один із основних регуляторів поведінки та діяльності майбутнього
професіонала.

Більшість авторів [] відзначають, що професійна свідомість вимагає спеціальної
роботи над розвитком, формуванням, але найчастіше вона розвивається спонтанно. Але в
педагогічній діяльності, де є професійна потреба у підвищенні ефективності цього процесу,
організації та управлінні пізнавальною діяльністю особистості, дотриманні психологічних
умов і принципів розвитку можуть дати видимі результати. Науковці наголошують, що сама
професійна підготовка є основою професіоналізації особистості та формування професійної
свідомості та самосвідомості. Ще Піфагор був переконаний у тому, що завдання педагога не
в передачі знань і навиків, а передачі натхнення для наступного саморозвитку і самоосвіти
людини [1].

Однак у даний момент недостатньо розкриті умови, засоби та технології становлення
та розвитку професійної свідомості  сучасної молоді. У зв’язку з цим є актуальним завдання
вивчення вказаних особливостей та їх психологічний супровід.

Аналізуючи процеси, що лежать в основі формування  професійної свідомості
особистості майбутнього фахівця, тобто осмисленого усвідомлюваного уявлення людини про
себе, доцільно, на нашу думку, враховувати весь період особистісного розвитку майбутнього
професіонала від перших моментів виділення ним свого Я-професійного до періоду, коли
завершується його професійна адаптація.

З погляду Г.І. Симонової системотворчим і регулюючим чинником професійного
зростання та розвитку особистості є її свідомість, яка постає як результат самопізнання і
саморегуляції, як стійкий комплекс уявлень і суджень індивіда про себе, свої здібності та
можливості [3,  С.  244].  У міру розвитку професійної свідомості відбувається усвідомлення
особистістю якостей, які потрібні в обраній галузі, а також відбувається створення образу
себе як професіонала. Процес усвідомлення здійснюється у:

1) у системі професійної педагогічної діяльності;
2) у системі педагогічного спілкування;
3) у системі власної особистості.
Такий підхід дозволяє стверджувати, що орієнтиром розвитку майбутнього

професіонала повинна бути не модель, норма, а своєрідність, індивідуальність і власна
траєкторія руху до професійного «акме», де об’єктами психологічного впливу  є не психічні
та особистісні якості або відхилення від норми,  а цілісний суб’єкт.  Це сприятиме розвитку
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професійної свідомості та активного осмислення свого професійного призначення. «Хто б і
коли не діяв, - зазначав П. Щедровицький, - він завжди повинен фіксувати свою свідомість,
по-перше, на об'єктах своєї діяльності (він бачить і знає ці об'єкти), а по-друге, на самій
діяльності (він бачить і знає себе діючим, він бачить свої дії, свої операції, свої засоби і
навіть свої цілі і завдання) »  [11, с. 79].

Виконуючи функції детермінації і регуляції професійної діяльності, конструювання та
саморозвитку, а також самоконтролю особистості, професійна свідомість виступає рушійною
силою професійного розвитку студента,  яка спонукає до подолання  протиріччя між
досягнутими і бажаними «Я-образами». Дане протиріччя в позитивному варіанті розвитку
професіонала починає долатися через механізми самоаналізу, зворотного зв'язку та рефлексії
за допомогою самооцінки особистості. Тобто студент в процесі навчання повинен
усвідомлювати свій дійсний (реальний) і бажаний (ідеальний) образ професійного розвитку
щодо тимчасової перспективи (минулого, теперішнього і майбутнього). Якщо результат
самооцінювання не задовольняє студента (виявляється негативне самоставлення до
сформованого професійного «Я-образу»), він починає розвиватися з метою подолання цієї
невідповідності. Тобто, майбутній вчитель стає активним суб'єктом професійного розвитку,
який здатний аналізувати свої життєві та професійні цілі, мотиви, можливості власної
особистості та порівнювати їх з вимогами педагогічної діяльності.

Здійснюючи психологічний супровід формування та розвитку професійної свідомості
необхідно:

- формувати в студентів позитивне ставлення до педагогічної професії;
- висловлюватись про важливі повсякденні аспекти педагогічної діяльності, які

показують мотиваційний потенціал, високу витривалість;
- стимулювати навчальну активність студентів, розпізнавати особливі характеристики

та особливості професійної діяльності;
- формувати потреби студентів у постійному, систематичному самопізнанні, рефлексії

та професійному розвитку;
- формувати в студентів перцептивно-рефлексивне та гностичне знання та вміння, які

допоможуть сформувати образ «Я-професіонал»;
- використовувати різні форми психологічного тренінгу для позитивного розвитку та

зміцнення Я-концепції майбутніх вчителів.
Для відстеження процесу розвитку і формування окремих компонентів професійної

свідомості в навчально-професійної діяльності нами виділено критерії та показники, що
дозволяють зафіксувати рівні сформованості професійної свідомості: 1) сформованість
уявлення про себе, позитивне ставлення до себе; 2) вираженість прагнення до пізнання себе і
своєї професійної діяльності; 3) сформованість в свідомості уявлення про професійно-
важливі якості, про професійну діяльність; 4) сформованість здатності організовувати свої
внутрішні і зовнішні ресурси для досягнення цілей особистісно-професійного розвитку.

Спираючись на наведені характеристики, можна стверджувати, що саме професійна
свідомість дозволяє особистості розуміти те, що вона робить, свідомо ставити й вирішувати
педагогічні завдання, планувати свої дії й дотримуватися встановлених правил і обов’язків,
виявляти недоліки у своїй роботі та визначати шляхи їх корекції. Вона веде до активного
осмислення свого професійного призначення та є тим засобом, що забезпечує здатність до
саморегуляції та само актуалізації. Тільки тоді, коли людина усвідомить важливість і суть
ролі вчителя, саме тоді вона відкриває для себе можливості активного професійного
саморозвитку, буде намагатися сформувати в себе професійно значущі якості особистості та
прагнути підвищити рівень своєї професійної майстерності.

Отже,  розвиток і формування професійної свідомості  на етапі навчання обумовлено
як організацією освітнього процесу в професійному навчальному закладі,  так і
особистісними  характеристиками самого студента. Ми визначаємо професійну  свідомість
як спеціально організовану систему, осмислену і актуальну для даної професії під впливом
суб'єктивних або об'єктивних чинників, яка включає в себе сукупність уявлень про себе і свої
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професійні якості, можливості та здібності.  Наявність професійної свідомості дозволяє
особистості розуміти все, що вона робить, свідомо ставити і вирішувати професійні
завдання, планувати свої дії і виконувати обов'язки, виявляти причини власних невдач,
вносити корективи в свою діяльність.
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первинної медичної допомоги"

КЕРІВНИК В СИСТЕМІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Актуальність теми полягає в тому,  що на сучасному етапі з'явилися нові процеси в
політиці, економіці, духовному житті, які нерозривно пов'язані з новим розумінням людини,
зі зростанням ролі особистості у суспільстві. Тому метою професійної освіти є виокремлення
умов реалізації завдання підготовки майбутніх менеджерів сучасного типу –
конкурентноспроможних, які вміють мислити стратегічно і водночас ситуаційно-
прагматично, здатних органічно забезпечувати економічну та соціальну ефективність
підприємств різних галузей, яке потребує нестандартних, інноваційних освітньо-
педагогічних методик,  методів,  практики і засобів навчання.  У зв'язку з цим проблеми
розвитку особистості майбутнього керівника набувають все більшої актуальності.

Вчені, що досліджують дану тему: Балабанова Л. В., Сардак О. В., Іванова І.В., Л. М.
Карамушка, Н.І. Жигайло, О. А. Філь, Кузьмін О. Є., Мельник О. Г., Мірмічев М. К.,
Шереметов Г. В., Подмазин С. И., Савельєва В. С., Шегда А.В., Щокін Г.В. тощо.

Керівник (менеджер,  управлінець)  –  ключова ланка в кадровій системі,  який досягає
поставленої мети завдяки тому, що доповнює свої фізичні та інтелектуальні сили силами
підлеглих і цілеспрямовано їх використовує на виконання поставлених завдань.  Це і є
головним завданням керівника будь-якого рівня держаного органу влади [1].

Керівництво - це цілеспрямована діяльність менеджера, який очолює якусь
організацію (підприємство). Керівництво здійснюється за допомогою функцій і методів
менеджменту, комунікацій тощо шляхом прийняття управлінських рішень. Ефективне
керівництво є неможливим без певних важелів та інструментів, які б забезпечували
дієздатність організації через інструменти менеджменту, зокрема через ієрархію. Тому
керівництво передбачає підпорядкування одних людей іншим. Це підпорядкування
здійснюється за допомогою таких понять як вплив, влада та залежність. [2]

Поряд із поняттям «керівництво» в управління використовується також поняття
«лідерство».  Лідерство — це один з механізмів інтеграції групової діяльності,  коли індивід
або частина групи об'єднує та спрямовує дії всієї групи на досягнення цілей підприємства.
Ефективність керівництва багато в чому визначається відповідністю індивідуальних рис
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керівника тим ролям і функціям, які він покликаний виконувати в організації. У найбільш
загальній, інтегрованій формі вимоги до керівника відбиваються в соціальних ролях,
наказаних йому підприємством.

В сучасній управлінській науці виділяють чотири ролі керівника:
1. Роль лідера. У цьому випадку є внаслідок неформальний лідер, що володіє

високим авторитетом і здатністю впливати на інших людей.
2. Роль адміністратора. Ця роль передбачає здатність керівника контролювати

положення справ, приймати рішення і домагатися їх реалізації, організовувати і
координувати дії підлеглих, забезпечувати порядок, дотримання правових і адміністративних
норм і розпоряджень.

3. Роль планувальника. Головні задачі цієї ролі - оптимізація майбутньої діяльності
організації, за допомогою аналізу тенденцій змін як самої організації, так і навколишньої її
середи; визначення управлінських альтернатив і вибір найкращих їх них, концентрація
ресурсів на головних напрямах діяльності.

4. Роль підприємця. Виступаючи в цій ролі,  керівник повинен бути
експериментатором, знаходити нові види діяльності, нестандартні рішення, найбільш
відповідні ситуації, повинен бути готовим до певного підприємницького ризику, при цьому
всіляко мінімізую його. [3]

Соціальні ролі керівника деталізуються і виявляються в його завданнях. Можна
виділити наступні завдання керівника:

- Оцінка ситуації, розробка, обґрунтування (з'ясування, наскільки реальні, зрозумілі і
контрольовані меті).

- Визначення і підготовка заходів щодо досягнення цілей.
- Координація діяльності співробітників відповідно до загальних цілей.
- Контроль за персоналом і відповідністю результатів його діяльності поставленим

задачам.
- Організація діяльності співробітників, використання існуючих і створення нових

організаційних структур для керівництва персоналом і його діяльністю.
- Інформування співробітників.
- Інтерактивна, контактна взаємодія (комунікація) - ділове спілкування з метою

отримання інформації, консультування, надання допомоги і т. д.
- Формування системи стимулювання співробітників і їх мотивації.
- Делегування завдань, компетенцій, відповідальності.
- Запобігання і дозвіл конфліктів.
- Поширення специфічних для організації цінностей і норм.
- Турбота об підлеглих і забезпечення їх лояльності.
- Формування згуртованого колективу і підтримці його дієздатності.
- Ослаблення почуття невпевненості в діях персоналу і забезпечення організаційної

стабільності. [4]
Отже, підсумовуючи, можемо окреслити найголовніші завдання впливового

керівника: постійно розвиває свій колектив;  робить візію і місію компанії доступними, так,
що люди «живуть» ними; випромінює позитивну енергію, водночас розуміючи масштаб
проблеми; на власному прикладі демонструє чесність і відкритість; бореться зі скептицизмом
і не залишає питань без відповідей; бере на себе ризик і вчиться на ньому; святкує перемоги.

Висновок. В системі публічного управління посилюється роль керівника –  це лідер,
який допомагає співробітникам самостійно виробляти нові підходи, удосконалювати
прийоми і методи виконуваної роботи, формує колектив як єдину монолітну команду,
здійснює налаштування цієї команди і показує особистий позитивний приклад у вирішенні
спільних завдань. У процесі становлення нової моделі управління змінюється і роль
персоналу.

До основних рис особистості керівника, який має забезпечити ефективність
управління належать: організаторські здібності, вміння впливати на підлеглих, націлювати їх
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на плідну творчу працю;  бути впевненим у собі,  рішучим і наполегливим,  здатним чітко й
правильно виконувати поставлені завдання; прогнозувати ситуацію та результати діяльності;
вміти приймати виважені управлінські рішення; прагнути до самовдосконалення.

Сьогодні слід акцентувати увагу на тому,  що ефективність мотивації підлеглих
забезпечується високим рівнем правової культури, дисципліни та законності, а керівник
складає єдиний структурний механізм, спрямований на виконання завдань і функцій, що
стоять перед ним. Ефективність діяльності такої системи цілком і повністю залежить від
якісних характеристик не тільки керівників, але і від персоналу, вона ґрунтується на
соціальних нормах, ефективному підборі та розстановці кадрів, морально-психологічному
кліматі, інтенсивності інтелектуальної, фізичної діяльності й професіоналізмі як керівника,
так і усіх учасників цієї діяльності. Важливу роль у покращенні організації відіграє процес
підготовки професійних кадрів та відбір кандидатів для проходження ними конкурсу на
заміщення вакантних посад.
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ЯК ЖИТИ З ГОЛОВНИМ БОЛЕМ В УМОВАХ ВІЙНИ?

Напевно, в світі не знайдеться людини, яка не відчувала б головного болю. Особливо
відчутно це в умовах стресового стану-спочатку 2 роки ковід, а тепер  війна, яка захопила
своєю хвилею тривоги усі сторони нашого життя. В одних випадках можна вирішити
проблему самостійно, в інших варто негайно відправитися до лікаря. Війна накладає свій
відбтиток на наше життя, загострює наші відчуття, погіршує перебіг різних хворіб у тому
числі і головного болю.

Біль завжди суб'єктивний і його кінцева оцінка визначається:
-місцем і характером пошкодження;
-природою шкідливого чинника;
-психологічним станом людини;
-індивідуальним життєвим досвідом.
Приблизно у 10% людей такий біль пов'язаний з органічними захворюваннями, а у 7%

він носить постійний характер. Часто головний біль є симптомом психосоматичних розладів,
або формою такого розладу.  Проте ,не завжди.  Стресогенні фактори,  що,  впливають на
нервову систему, можуть змінити функції і стан різних органів та систем організму людини.
Внаслідок стресу змінюється серцевий ритм, частота дихання, тонус судин, функція
шлунково-кишкового тракту і багато іншого. Внаслідок цих змін може виникнути
порушення обмінних процесів, зміна мозкового кровообігу, а також біль голови.
Підвищується внутрішньочерепний тиск, а це, в свою чергу, призводить до подразнення
больових рецепторів. Дуже важливо розібратися у своєму болю та знайти правильне
лікування. Людина  повинна лля цього зважено підійти до свого стану. Проте, не завжди
людина може  зразу звернутися до лікаря.

Для  цього хочемо дати кілька важливих порад.
1) Оцініть, чи цей головний біль виник вперше чи турбував раніше.
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2) Якщо турбував раніше, то наскільки він змінився.
3) Якщо він виник вперше, чи значно змінився, проведіть скринінг небезпечних

для життя станів,  які супроводжуються головним болем.  Якщо у вас є одна з наступних
характеристик болю обов’язково слід звернутися до лікаря:

• Наявність гострої травми голови
• Порушення чи потьмарення свідомості
• Найсильніший головний біль в житті або «блискавичний» головний біль
• Головний біль, пов’язаний із підвищеною температурою, ригідністю мязів шиї,

порушеннями пам’яті або зміною особистості
• Наявність іншої неврологічної симптоматики
• Поєднання головного болю з судомами
4) Якщо нема жодної з таких ознак, у більшості випадків можна прийняти

таблетку  нестероїдного протизапального засобу (напр. ібупрофен чи напроксен), які будуть
ефективні при більшості видів ГБ. Важливо приймати НПЗЗ після їжі, щоб попередити
проблеми зі шлунком. Не зловживайте цими ліками, читайте інструкцію.

5) Найчастішим видом первинного головного болю і найбільш ймовірним в
обстановці яка нас зараз оточує є головний біль напруги(ГБН). Його типовими
характеристиками є: Двобічна або дифузна локалізація, тиснучий чи розпираючий характер,
інтенсивність від легкої до середньої, малюнок по типу обруча чи каски.

6) Препаратом вибору при ГБН будуть нестероїдні протизапальні засоби (напр.
ібупрофен чи напроксен, комбіновані анальгетики та парацетамол).

7) Цей головний біль має тісний зв'язок з психо-емоційним напруженням, тому
ефективними будуть релаксаційні техніки, зміна діяльності (наприклад зарядка), декому
будуть потрібні антидепресанти. На фоні розслаблення буде зменшуватися і головний біль.

8) Серед вториннних головних болів найчастіше зустрічається головний біль
пов'язаний з підвищеним артеріальним тиском, характерними особливостями якого є
локалізація в потилиці і погіршення при прийомі кави.

9) Виміряйте артеріальний тиск, якщо він високий – слід прийняти ліки для
зниження тиску.

10) Зниження артеріального тиску теж може бути пов’язане з головним болем,
найчастіше спостерігається в молодих жінок, такий головний біль зменшується при прийомі
кави або міцного чаю.

11) При головному болі на фоні низького АТ препаратом вибору буде
комбінований препарат (НПЗЗ+кофеїн,наприклад, фармадол або цитрамон).

12) Також частим вторинним головним болем є синусовий головний біль, який
найчастіше проявляється розпираючим головним болем в ділянці лоба і погіршується при
нахилі голови.

13) Для того щоб позбутися даного головного болю, слід вилікувати синусит, для
цього зверніться до отоларинголога.

14) Якщо головний біль не знімається, погіршується чи появляються нові
симптоми, обов’язково зверніться до лікаря.

15) Емоційний стрес є поширеним тригером головних болів. Хоча повністю
уникнути стресу неможливо, вправи на розслаблення можуть допомогти вам впоратися.
Повільно вдихніть і видихніть,  дозволяючи повітрю наповнити вас,  а потім спустіть,  як
повітряна куля. Деякі люди вважають, що думки про спокійну сцену або слухання улюбленої
музики можуть допомогти.

16) Людям,  схильним до головних болів,  важливо мати регулярний режим
харчування та сну. Пийте воду протягом дня, щоб уникнути зневоднення, і постарайтесь хоч
трохи поспати.

Будьте уважними до свого головного болю. При можливості зверніться до лікаря.
Разом ми все переможемо.
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КОМУНІКАЦІЯ ВИКЛАДАЧІВ ТА СТУДЕНТІВ
ПІД ЧАС ВІЙНИ-ПОТРЕБА ЧИ НЕОБХІДНІСТЬ?

Для усіх нас громом серед ясного неба була війна…Що робити? Як жити?А у нас
викладачів- о 9 годині- пара, студенти… Займаємось дистанційно. Всі студенти
підключились, абсолютно всі. Хочеться  бути сильним ,впевненим, а голос дрижить…і
стримуєш себе , щоб не розплакатись… Говоримо, що треба ,щоб усі були насамперед в
безпеці, щоб зібрали тривожні рюкзаки…І ось одна студентка попросилась до слова. «Я не
знаю, чи усі ви вірите у Бога, але, давайте разом прочитаємо молитву. Я буду говорити, а ви
усі повторюйте!»- сказала вона. І всі разом ми молились за мир, за Україну, за наш народ, за
швидке переможне закінчення війни. Ми усі стали раптом надзвичайно близькі, рідні, дуже
потрібні один одному. І ми вже з новим натхненням почали розбирати тему, розв’язувати
клінічні задачі. Не знаю, як би ми пережили цей день . Але спілкування з студентами, наша
спільна молитва, щире бажання підтримати один одного стали важливим початком нашого
нового життя,  життя в умовах війни,  в умовах великої трагедії нашого народу...  А потім
двотижневі канікули та спілкування по телефону, переживання ,найбільше за тих студентів,
які живуть в гарячих точках, намагання допомогти ,підтримати, вирішити якісь
проблеми…Волонтерство, пацієнти, біженці…і безперервний інформаційний марафон -
Київ, Харків, Ірпінь, Чернігів, Маріуполь…вся Україна у небезпеці, у війні!

І знову навчання! А вранці рашисти розбомбили Чернігівський університет…Слова
ректора цього Вишу стали прологом до початку наших занять -«  Рашистам не потрібна
освіта,  щоб плести лапті,  а наша молодь буде вчитись,  студенти будуть здобувати нові
знання, бо Україна сучасна країна і їй потрібні розумні, кваліфіковані , думаючі люди!!! »

І знову усі студенти в Zoom- з усієї України, з усього світу !!! І усі пишуть тести,
працюють, вчаться! Як радісно було усіх їх знову побачити! І ми ,викладачі ,ніби ожили,
знову відчули себе на своєму місці.  Ми єдині зі своїми студентами у своєму бажанні бути
гідними громадянами своєї країни, боротися за перемогу України, робити свою роботу
якнайкраще!

Аналіз сучасної педагогічної практики засвідчує наявність суперечностей між
високим рівнем професійних знань, умінь, навичок викладачів ВНЗ та  часто
неспроможністю передати їх студентам, невмінням залучати їх до творчої діяльності,
створювати доброзичливу атмосферу, встановлювати з ними психологічний і педагогічний
контакт, керувати власним емоційним станом. Причиною багатьох проблем, які виникають у
педагогічній взаємодії, є недостатній рівень сформованості комунікативних умінь викладача.

Успіх викладача ВНЗ зумовлений не лише власними професійними (науковими,
навчальними, організаційними, управлінськими) здобутками, але й здатністю налагодити
сталі комунікаційні стосунки як зі студентами. У цьому сенсі особливого значення
набувають пізнавальні можливості комунікативного підходу, який забезпечує методологічне
підґрунтя для ефективної співпраці в комунікаційному циклі «викладач — студент».

Зв’язок «викладач —  студент »  залежить не лише від наукових можливостей лідера
наукової школи, а і його здатності безпосередньо спілкуватися зі своїми вихованцями. Чим
тіснішими є комунікаційні зв’язки між усіма фігурантами наукового і навчально-виховного
процесу, тим збільшується рівень його результативності. Звісно, комунікаційний зв’язок
«викладач — студент» не обмежується лише науковою і навчально-виховною діяльністю, він
зумовлений характером особистості як викладача, так і студента, прагненням взаємодіяти і
співпрацювати, оскільки комунікація (в цьому разі розглядається як спілкування) — це
складна система взаємозалежних зв’язків між викладачем і студентом.

Основними формами взаємодії викладача і студента слід вважати:
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• співпрацю викладача і студента в процесі наукової і навчально-виховної діяльності;
• безпосереднє спілкування викладача зі студентом не лише в аудиторії, а й поза

навчальним процесом;
• регулярне проведення індивідуальних, групових і масових форм наукової і науково-

виховної діяльності, зокрема, залучення їх до наукових конференцій ;
• наявність сайта викладача, який створює сприятливі умови для спілкування та

передачі інформації;
• використання можливостей Інтернету, зокрема електронної пошти, для обміну

повідомленнями;
• застосування телефонного зв’язку для передачі коротких повідомлень та ін.
Спілкування викладача зі студентами передбачає такі цілі:
1) інформаційну — взаємообмін навчальною і науковою інформацією;
2) ціннісно-орієнтаційну — передачу суспільно-значущих і професійно-важливих

норм і цінностей;
3) спонукальну — підтримку студента, мотивацію його діяльності;
4) соціальну — узгодження спільних дій, зворотний зв’язок між суб’єктами

педагогічної взаємодії.
Педагогічне спілкування, як особливе соціально-психологічне явище,

характеризується такими функціями:
• соціально-перцептивною — сприймання і пізнавання викладачем і студентом один

одного;
• комунікативно-поведінковою — передача інформації та обмін соціальними ролями,

організація спільної діяльності;
• емоційною — оцінне ставлення викладача до студента як особистості, експресивні

реакції кожної зі сторін спілкування;
• соціальною самопрезентацією.
Отже,  арсенал сучасного викладача має багатовекторні способи комунікаційного

зв’язку зі студентами. У разі необхідності він може успішно скористатися для спілкування зі
своїми студентами всією системою комунікаційних каналів, засобів і способів або надати
перевагу одному з них.

Якнайкраще пояснювати матеріал занять, залучаючи новітні методики навчання,
звичайно, дуже важливо. Але одне з найважливіших завдань педагога є виховання молодої
людини, патріота своєї країни. А тому дуже важливе обговорення сучасності, заглиблення в
правдиву нашу  історію, пояснення важливих подій історії у зв’язку з сьогоденням. Тому що
виховні, історичні, патріотичні  аспекти у роботі педагога надзвичайно актуальні в
об’єднанні нашої нації.

Студенти- дорослі люди .Вони повинні володіти справжньою актуальною
інформацією. А ми повинні виховувати у них благородство  і співчуття до стражденного та
сильного нашого народу та повну непримиренність до ворога і несприйняття його безмірно
жорстоких та нелюдських вчинків.

Багаторічний досвід викладання своєї дисципліни надає підстав для таких основних
висновків:

• під час дистанційного навчання переважає опосередковане електронне спілкування
між викладачем і студентом;

• у процесі стаціонарного (аудиторного) навчання традиційних, на нашу думку,
найефективніших способів комунікаційного зв’язку між викладачем і студентом є
безпосереднє спілкування не тільки в аудиторії ,а й за її межами.  Під час безпосереднього
спілкування викладача і студента, зазвичай, досягається порозуміння, коли в реальному часі
студент має можливість переконатися в перспективності розвитку окремих напрямів своєї
діяльності. Безпосереднє спілкування між викладачем і студентом надає можливості миттєво
обговорити актуальні, нагальні як для викладача, так і студента проблеми.
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Викладацький досвід виявляє три основні форми комунікаційної взаємодії викладача
зі студентами:  індивідуальну,  групову,  масову і говорить про те,  що різні рівні комунікації
між викладачем і студентами потребують збагачення каналів, способів і засобів спілкування.

Процес професійно-педагогічного спілкування передбачає такі етапи:
1) моделювання педагогом майбутнього спілкування зі студентом або групою

(прогностичний етап);
2) організація безпосереднього спілкування в момент початкової взаємодії

(«комунікативна атака»);
3) управління спілкуванням під час педагогічного процесу;
4) аналіз ситуації попереднього спілкування та його моделювання на подальшу

діяльність.
Щоб спілкування було конструктивним, викладач має опанувати психолого-

педагогічну культуру спілкування:
• знати психологію студентського віку й особливості конкретної студентської

аудиторії;
• об’єктивно оцінювати поведінкові реакції, комунікативну активність окремих

студентів, адекватно емоційно реагувати на них;
• уміти швидко організувати аудиторію і привернути її увагу до змісту заняття ,

залучати до активної роботи всіх студентів;
• вибирати такий спосіб своєї поведінки, який найкраще б відповідав особливостям і

психічному стану студентів;
• опанувати прийоми стимулювання інтелектуальної ініціативи й пізнавальної

активності студентів, організації діалогової взаємодії;
• своєчасно коригувати комунікативний задум відповідно до реальних умов;
• аналізувати процес спілкування, співвідношення мети, засобів і результатів

комунікативної взаємодії.
Студенти- це наша молодь, наш золотий резерв, наше майбутнє ! Тому комунікація

викладачів та студентів під час війни- це не тільки нагальна потреба ,але й важлива
необхідність ! Тільки разом- ми сильна велика нація ! Тільки разом ми переможемо ворога!
Слава Україні! Героям слава!!!

Боруцька Ю.З., Львівський національний
університет природокористування

НІВЕЛЮВАННЯ ОСВІТНЬОГО ТЕОРЕТИЧНО-ПРАКТИЧНОГО БАР’ЄРУ
У СИСТЕМІ «ЕКОЛОГІЧНА СВІДОМІСТЬ-ЕКОЛОГІЧНИЙ ТУРИЗМ»

Методологічною основою будь-якої концепції, зокрема й екологічної, є системний
підхід. Це означає, що кожен елемент пов'язаний із усіма іншими у формі єдиного цілого та
сприяє досягненню головної мети − формування екологічно орієнтованого світогляду в
окремої людини та суспільства загалом. Екологічна культура повинна включати комплекс
норм, цінностей та ідеалів, що сприяють сталому розвитку соціоприродної системи.
Світогляд, світовідчуття та світорозуміння мають формувати такі переконання, які сприяють
раціональному природоохоронному ставленню та сталому розвитку. У свою чергу, концепція
є елементом глобальної стратегії сталого розвитку, а в педагогічному плані − частиною
концепції гуманітаризації освіти.

«Серцем» екологічної культури й екологічно орієнтованого світогляду є екологічна
свідомість. Вона вживається поруч із моральною, релігійною, правовою, історичною
свідомістю і, як елемент суспільної свідомості, не зводиться до індивідуальної свідомості, а
відноситься до системних властивостей соціуму, визначаючи його структуру та якість. Окрім
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базової ролі державних інституцій, без політики яких екологічна освіта втрачає векторність,
вагома роль відводиться, особливо, на сучасному етапі, унікальній ролі церкви.

«Який світ прагнемо передати тим, які прийдуть після нас, дітям, які тепер
зростають?». Ця дилема стоїть у центрі «Laudato si», очікуваної енцикліки Папи Франциска
на тему дбання про спільний дім. «Це питання не стосується лише навколишнього
середовища, ізольованого в собі, тому що не можна ставити це запитання частково», а це
спонукає запитувати себе про сенс існування та про цінності, на яких ґрунтується суспільне
життя: «З якою метою ми прийшли на цей світ? Для чого працюємо і боремося? Навіщо ми
потрібні цій землі?»… «Якщо не ставитимемо цих основоположних питань, – зазначає Папа,
– не думаю, що наші екологічні турботи зможуть осягнути важливі наслідки» [2].

Щодо визначення феномену екологічної свідомості, ми схильні до дефініції
М.  Шедловської [3]:  «Екологічна свідомість –  це сукупність певних поглядів,  думок та
емоцій, що відображають специфічний спосіб ставлення до природи, в основі якого лежить
відповідне співвідношення конкретних потреб суспільства/групи/людини та природних
можливостей». Якщо узагальнити інформацію з інших інформаційних джерел, можна
задекларувати, що екологічна свідомість – це сукупність усіх екологічних знань людини, її
особистого ставлення до довкілля та уявлення про місце людини у площині «людина-
навколишнє середовище», а також, готовності до дій, які дозволяють зберегти довкілля, чи
готовності до утримання від дій,  які заподіюють шкоду довкіллю,  до підтримки чи не
підтримки екологічної політики, екозаходів тощо. І кожній людині притаманний певний тип
екологічної свідомості, який залежить від її світогляду, знань, навиків, особистого досвіду.
Він впливає на її щоденну поведінку, соціальне оточення, довкілля. Так, до прикладу,
практично щодня людина постає перед вибором: сортувати сміття чи викинути його у
загальний бак, прийняти душ чи ванну, обрати товар у склі, чи в тарі, яка не переробляється.

Отож, на сучасному етапі виокремлюють три типи екологічної свідомості:
а) антропоцентричну; б) природоцентричну; в) екоцентричну (рис. 1). Також, екологічну
свідомість, можна охарактеризувати через її структуру, яка включає когнітивний,
афективний (емоційний), поведінковий (конативний) елементи. До слова сказати,
екосвідомість українців доволі контраверсійна. Тобто, ціннісне ставлення до довкілля, яке ми
декларуємо на словах, здебільшого не корелюється з нашими реальними справами та
готовністю до дій щодо збереження довкілля [3].

Рис. 1. Типи екологічної свідомості
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Екологічно орієнтований світогляд повинен формуватися та підтримуватися
упродовж усього життя людини. І ключова роль у цьому процесі відводиться системі освіти.
Недарма ж у найважливіших міжнародних документах останніх десятиліть, присвячених
проблемам навколишнього середовища і гармонійного розвитку людства, особлива увага
приділяється екологічній освіті, культурі та свідомості, інформованості людей про екологічні
ситуації, їхній обізнаності з можливими шляхами вирішення різних екологічних проблем. І
власне центрами організації екологічної освіти, цілеспрямованого впливу на світогляд,
поведінку і діяльність населення повинні бути природно-заповідні установи, профільні
навчальні заклади. Зважаючи на цей аргумент, у даній публікації ми поставили за мету
обґрунтувати вагому роль практичного навчання у нівелюванні освітнього теоретично-
практичного бар’єру у системі «екологічна свідомість-екологічний туризм».

Беручи до уваги Послання до Всесвітнього дня туризму Папи Римського Івана
Павла ІІ «Екологічний туризм як ключ до сталого розвитку» (27 вересня 2002 р.), цитуємо:
«…Сьогодні поширюється нова екологічна свідомість, яка є загальновідома під ім'ям
«екологічного туризму».  Екологічний туризм,  як ключ до сталого розвитку,  є доброю
нагодою для роздумів про явище людської мобільності, яке на сьогодні стосується мільйонів
людей. Туризм дає нам можливість використовувати частину нашого вільного часу для
споглядання Божої доброти і краси у його створінні. У такий спосіб, дозвілля і практика
туризму можуть заповнити прогалини людськості,  які так часто досвідчуємо в
повсякденному житті»…

Наразі існує багато визначень поняття «екологічний туризм», але вперше його
запропонував у 1980 році мексиканський еколог Гектор Цебаллос-Ласкурейн: «Екологічний
туризм – це поєднання подорожі до відносно незмінених природних зон, із обов’язковим
об'єктом дослідження, разом із повагою, турботою до дикої природи, живих організмів і
культури та їхнім захистом». Історично склалося дві моделі екотуризму. Перша з них
реалізується у формі подорожей у відносно непорушену природу, яка сформувалася у США
та Канаді, найбільше розвинулась в Австралії, тому її називають австралійською. Друга –
західноєвропейська модель, реалізується у зміненому людиною культурному ландшафті.

Перспективною формою пропагування природоохоронної діяльності є організація
екологічних стежок – «векторів» руху туристичними дестинаціями, тобто добре
промаркованих маршрутів із визначеною кількістю зупинок, насичених атракційними
об’єктами та наочною інформацією у вигляді стендів, інформаційних щитів тощо.
Основними функціями екологічних стежок є еколого-освітня, рекреаційна,
природоохоронна. Власне, завдяки великій кількості годин, відведених на практичне
навчання (практичні заняття, навчальні, виробничі, технологічні, переддипломні практики),
де пріоритет надається еколого-освітній складовій і нівелюванню теоретично-практичного
бар’єру в освітньому процесі, ми і можемо формувати екосвідомість у нашої студентської
спільноти Львівського національного університету природокористування, Львівського
фахового коледжу ЛНУП, інших закладів освіти, з якими успішно співпрацюємо (рис. 2, 3).

Вважаємо, саме такі екотуристичні маршрути дають змогу сформувати у собі та
інших екологічну свідомість, як сукупність екологічних знань людини, її особистого
ставлення до довкілля та уявлення про місце людини у площині “соціум-навколишнє
середовище”, готовності до дій, які дозволяють зберегти довкілля. Окрім цього, як свідчить
світовий досвід організації екологічного туризму,  відвідування екологічних стежок може
приносити значний дохід, що є одним із небагатьох джерел самофінансування заповідних
установ в Україні. Отож, основними завданнями та теоретично-практичними аспектами
проєктування нової екологічної стежки чи маршруту є:

1) вивчення попереднього досвіду розробки й успішної реалізації таких проєктів;
2) систематизація усієї фондової інформації з першоджерел щодо історичного

минулого території, де у майбутньому проходитиме даний туристичний маршрут;
3) збір необхідної нормативної документації щодо території проходження

туристичного маршруту;
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4) визначення інформаційно-рекреаційних пунктів для надання загальної і
спеціалізованої інформації про природну й історико-культурну цінність територій-об’єктів і
розробка макетів інформаційного й інструкційного матеріалу;

5) облаштування туристичного маршруту інформаційними стендами, щитами,
банерами, аншлагами, вказівниками, пунктами рекреації (альтанками, лавками, столами);

7) розробка інформаційних та інструкційних матеріалів для кращої візуалізаційної
реклами проєкту (інформаційні буклети, календарі, флаєри, блокноти та ручки з логотипом
назви туристичного маршруту, рекламу у соціальних мережах тощо);

8) розширення та покращення освітніх можливостей природоохоронних територій і
об’єктів через проведення для широких верств населення навчально-просвітницьких заходів,
конференцій, лекцій, семінарів, екскурсій різного тематичного спрямування [1].

Рис. 2. Екологічні маршрути з визначними пам’ятками природи
(на прикладі еколого-пізнавальної стежки «На гору Говерлу»)

Рис. 3. Дуальне заняття-екскурсія «Аналіз природоохоронної та туристичної
діяльності на територіях природно-заповідного фонду України»

(екотуристичний маршрут «Грозова брама», РЛП «Верхньодністровські Бескиди)
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Враховуючи концепцію екологічної освіти України, її основною метою є формування
екологічної культури окремих осіб і суспільства загалом, професійних навичок,
фундаментальних екологічних знань, екологічного мислення і свідомості, що ґрунтуються на
ставленні до природи, як універсальної, унікальної цінності. Така мета досягається шляхом
вирішення освітніх і виховних завдань та вдосконалення практичної діяльності. Зважаючи на
це, Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України спільно з Європейським
Союзом була розроблена Стратегія державної екологічної політики України до 2030 року на
основі 17 глобальних цілей сталого розвитку. Завдяки цій Стратегії, країна повинна
забезпечити розвиток сталих форм туризму, включно екологічного туризму, що сприяє
створенню додаткових робочих місць,  виробництву регіональних товарів та продукції,
популяризації місцевої культури, способу життя в гармонії з природою, розширенню та
захисту лісів і природно-заповідного фонду, забезпеченню збереження гірських екосистем,
сталого використання прибережних та морських екосистем, створенню нової екологічної
мережі. Все це свідчить про перспективність і вагомість ролі екологічного туризму у
формуванні нашої екологічної свідомості.
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Братасюк М.Г., Львівський національний
університет імені Івана Франка

ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ СУЧАСНОСТІ В ТВОРЧОСТІ А.БАДЬЮ

1.Ален Бадью належить до когорти сучасних французьких постмодерністів, які
взялися модернізовувати філософію, на противагу своїм попередникам, які намагалися
дискутувати довкола спадщини німецької філософії. Представники постмодернізму
цікавилися сучасною музикою, живописом, питаннями сексуальності, новими стилями
життя, романом, кіно тощо. Намагалися наблизити філософію до всього найзмістовнішого в
сучасному мистецтві і житті загалом. У філософії вони шукали зв'язок між концептом і
рухом форм, робили спроби творення нових форм. Завдяки їх зусиллям з’являється нова
позиція концепту стосовно зовнішнього: екзистенції, дії, думки, руху форм. І це було
новизною філософії останнього століття: зв'язок концепту та його зовнішнього [1]. Питання
форм, близькість філософії до проблеми їх творення  було важливим для самої філософії, бо
порушувало проблему форм самої філософії: концепту не змінити без творення нових
філософських форм. Необхідно змінювати і мову самої філософії, а не лише створювати нові
концепти. Французька філософія тісно переплітається з літературою, цікавиться нею, чимало
її представників балансують на межі літератури і філософії. Ж. Лакан та К. Леві-Строс
поєднували поетичні та філософські проєкти. Ж. Дельоз та М. Фуко експериментували із
фразами, виснували, що зв'язок між думкою та рухом фрази неповторний. Ж. Дерида
досліджував складнощі зв’язку мови з мовою, роботу мови над собою тощо. Ж-П.Сартр –
драматург і романіст. А.Бадью теж літератор, і філософ. Як і інші представники цього
напряму, прагне створити нове місце, де філософія і література не розминаються, не існують
кожна сама по собі, а де вони нерозділені, взаємопереплетені, бо концепт і життя не можна
розділити,  оскільки винахід письма полягає врешті-решт у тому,  щоб дати концептові нове
життя, літературне. Завдяки цьому письму  «твориться нова фігура суб’єкта» . постає новий
суб’єкт, нова битва за суб’єкта [ 1, с.240 ]. Бо не може бути раціонально-свідомого, технічно
рефлексивного, досконалого суб’єкта, створеного колись Р.Декартом. Бо є ще щось

http://w2.vatican.va/content/dam/francesco/pdf/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si_uk.pdf
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невід’ємне від життя, темне, неозоре – отакого суб’єкта намагається шукати і осмислити
французька філософія, тому вона близька і до психоаналізу, який дуже плідно використовує.

2.Діяльність  А.Бадью у царині і літератури, і філософії зумовлює вибір ним
методології дослідження при переосмисленні сучасності, останнього століття:  він осмислює
останнє століття, даючи можливість  висловитися йому самому, вслухаючись у нього,
відчуваючи його зсередини його самого, « в інтеріоризації» (С.Рєпа), відкидаючи судження і
трибунали сьогодення. Взяти у століття документи, сліди, які  відкриють мислення століття
про самого себе,  те,  як воно мислило своє мислення? -  Це має дозволити відчути особливе,
унікальне, неповторне. Для А.Бадью дуже важливо триматися якомога ближче до
суб’єктивності досліджуваного часу. «Я прагну його (тобто, століття - М.Б.) помислити,
показати, наскільки воно мислиме», -зазначає він [ 1,c. 29].

Останні сто літ, пише А.Бадью,   стали для світу часом, коли політика обернулася на
трагедію.  Його цікавить:  чим це було зумовлено?  Чому так сталося?  Що зумовило такий
світогляд на початку століття, яке ознаменувалося двома світовими війнами? Дослідження
приводить до думки, що «з якогось моменту століття захопилося ідеєю змінити людину,
створити нову людину» [1, с.31]. Розгортання цієї ідеї приводить до висновку, що для цього
треба знищити стару, минулу людину. Ведуться дискусії про стару людину, досліджується,
якою вона є. Проєкт, зазначає А.Бадью, є таким радикальним, що реалізовуючи його, уже
ніхто не зважає на неповторність людського життя. «Проєкт нової людини в цьому сенсі є
проєкт розриву та заснування», реалізовується, підтримуючи на рівні історії та держави
однакову суб’єктивну тональність [1]. І цей проєкт був дуже невдалий.

Нині ніхто не збирається творити нову людину, такого проєкту немає, навпаки,
звідусіль лунають заклики зберегти природну людину, органічну в усіх її проявах. Особливо
інтенсивно підтримується  ця ідея  правниками у звязку із правами людини, які природні і
невід’ємні від неї. Але нова людина, модифіація виду взагалі  твориться автоматично, на
рівні генетично-технічному. І що далі буде без проєкту, зазначає схвильовано філософ,
підкаже автоматизм прибутку, вигода. Відбувається радикальна зміна людинності і в цьому
сенсі збережено вірність ментальнм розривам початку століття. Засобом проєкту було
знищено багато людей, і засобом автоматизму це продовжує робитися.

3.А.Бадью слідом за поетом Й.Мандельштамом для характеристики  століття
використовує образ звіра, агресивного, кровожадного, хижого, з пазурів і пащі якого
виривається рух Історії та Життя, рух становлення утвердження. Мислення століття
пов’язане із чимось більшим, аніж індивід, тому ним справедливо пожертвувати в імя цього
більшого. Бо в мисленні цього століття людина постає людською твариною,
трансцендованою життям частковою істотою, яка не здатна узгодитися із Життям та
Історією. Тому століття мислить категоріями, які вивищуються над людиною: класу, партії,
нації, пролетаріату, раси тощо.

На противагу ХІХ ст., яке хотіло узгоджуватися і Історією, віддатися життю суб’єкта,
ХХ ст. протиставляє себе історії, намагається примушувати історію, насильницьки
підштовхувати чи заштовхувати її у певні напрями та рамки.  Су’єкти цього часу не
довіряють їй,  хочуть змусити її служити їм,  тому цей часовий період є відверто
волюнтаристським. Століття пронизане питаннями співвідношенням життя та
волюнтаризму, і тут постає прямий зв’язок цього мислення із ідеєю волі до життя Ф.Ніцше.
Діалектика волі та життя зумовлює постійну напругу, яка супроводжує все століття. А.Бадью
вважає,  що між онтологією життя та теорією волюнтаризму існує несумірність як дієва
суб’єктивність століття - звіра. І видається, що лише у волюнтаристському перериванні може
досягнути мети життєва безперервність. У Ф.Ніцше для реалізації ідеї надлюдини необхідно
«розбити навпіл історію світу», тобто, здійснити  абсолютний розрив. Століття накладає на
життєву неперервність  героїчне переривання, але це накладання здійснюється засобом
терору.тому сутністю століття-звіра є життя. Але це життя виливає хвилі крові і сіє смерть.В
поезії першої пол. ХХ ст. смерть постає як медіум життя, стверджується нерозривність життя
і смерті.
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Попри охопленість жахом, століття мислить себе як початок, дитинство   нової епохи,
воно обіцяє  щось якісно нове. Суб’єктивність цього часового періоду  по-новому
організовує відносини початку і кінця. Воно все вирішує засобом насильства. Століття по-
мандельштамівськи – це прекрасне і водночас жалюгідне століття, у цього звіра переламаний
хребет, його шанс втрачено попри всі його амбіції на реалізацію  якісно нового. Воно
сумнівається у своїй життєздатності.   Воно реалізовує обіцянки ХІХ ст.  Але воно розриває
зв’язки, відкидає те, що ХІХ ст. обіцяло, воно стає варварством занепалої цивілізації. Воно
приймає, допускає  жах реального в ім’я світлого майбутнього.  Революціонерів цього
століття найбільше захоплювало саме реальне, це було максимальне зближення з ним,
захоплення аж до прийняття найжахливіших форм його[2]. Як писав Ж.Лакан «Досвід
реального – це завжди є частково досвід жахливого».

В поетичному мисленні століття – це перехід,  рухливість порога,  але ніколи не його
переступання. Те ж саме у М. Гайдегера – «шляхи, які нікуди не ведуть» («Holzwege»), у
літературі у І.Бонфуа подається образ шляху, який стирається і відчуття завершеного світу.У
П.Клоделя героїня твору «Місто» акцентує, що вона «обіцянка, яку годі дотримати». Цей
автор сумнівався в осягненні реального мораллю та науковим знанням.  А. Бадью робить
висновок, що  століття мислить себе як перехід від сподівання до реального без сенсу [1 ].

Століття пронизане  неєдністю, «диз’юнктивним синтезом» (Ж.Дельоз),
недіалектичним зв’язком між  необхідністю і волею. Волюнтаризм стає суб’єктивною волею,
що поволі трансформується в культ. Насильство благословляється творенням нової людини.
Це має бути людина без бога,  яка замінить людину,  підкорену богом.  І ця боротьба за нову
людину виправдовує використання старої людини як матеріалу.

А.Бадью вважає, що останнє століття було дуже дієвим. Інтенсивність дії
перевищувала моралістичну сентиментальність. Це було століття війни, яке засобом
абсолютної війни мало подолати всі інші минулі і локальні війни. Це була експресивна
пристрасть реального. Століття мислило, що починання  розгортає реальне, яке є
виснажливим,  вбивчим,  творчим,  жахливим,  воно «по той бік добра і зла».  І віра у прихід
нової людини закорінене у глибоку байдужість до ціни, яка буде заплачена за цей
результат[2].

Століття було одержиме досягненням остаточного, і ця нав’язлива ідея досягалася
через деструкцію: нова людина досягається деструкцією старої; вічний мир – через тотальну
деструкцію старих воєн; завершена наука- через деструкцію старих теорій; мистецтво руйнує
відносний світ репрезентації. Зруйнувати старе і створити нове – це два різних завдання.
Століття розвивалося по моделі непримиренності, а це – війна, яка започаткує новий
історичний та планетарний лад, яким буде властивий всюдисущий розкол: між старим і
новим, між  цивілізаціями; між народами; між культурами; на міжособистістому рівні тощо.
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УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

Цілком слушниим є твердженя: «Сучасне суспільство є вельми динамічною
соціальною системою, якій притаманні різновекторні зміни в політичній, економічній,
соціальній, культурній тощо сферах. Швидкість соціальних змін характеризується постійним
зростанням, що обумовлюється рядом чинників як суб’єктивного, так і об’єктивного
характеру»[3, с. 7]. Сьогодення надає йому ще виразнішого змісту. Війна Росії проти України
це не лише небезпека для фізичного життя людини, це питання змістовного наповнення
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людського буття. Насильницьке нав’язування новітнього варіанту східної деспотії
безпосередньо виводить нас на проблему фундаментальних ціннісних управління. Як не
парадоксально звучить, переважно підтримка вільного ринку, навіть у західних суспільствах,
носить ритуальний характер. Найвірогідніше, причиною є посилення наднаціональних
монополій, які бюрократизуються і відходять від засад конкурентної економіки. Без
усвідомлення цінностей які він постулює і у свою чергу потребує для власного ефективного
функціонування і належного управляння.  Слушним є підхід,  який обстоює думку,  що
капіталізм і вихваляли,  і жорстоко критикували за автономію особи,  яка є надто важливою
для західної цивілізації. Сьогоднішні захисники капіталізму майже завжди звертаються до
його уявного зв’язку з особистою свободою не лише у значенні політичної демократії, та ще
більше у значенні утвердження та виховання вільного вияву окремої особистості. Ідеолог
вільного ринку Адам Сміт, послідовно підкреслював достоїнство капіталізму саме в його
зв’язку із свободою людини[1, с. 104]. Власне вільна людина спроможна приймати креативні
рішення в умовах невизначеності, перетворювати непевність в інструмент творення нового,
управляти ефективно.  Доречною у цьому зв’язку є думка Ф.  Гаєка,  який закликав до
обережності з набміною людську впевненість, вважаючи що люди повинні визнати, що
поступ і навіть збереження цивілізації залежать від максимального вияву випадковостей. «Ці
випадковості трапляються при комбінації знання і здібностей, майстерности і звичок, які
набуває окрема людина також тоді,  коли людська компетенція стикається зі специфічними
обставинами, до яких вона вже готова. Таке наше велике вимушене незнання означає, що нам
варто розглянути дві категорії: імовірність і випадковість»[2, с. 37]. Відповідно управління в
значній мірі здійснюється  в обставинах коли вагому роль відіграють імовірність та
випадковість. Усі спроби уникнути невизначеності за рахунок реалізації того чи іншого проекту
соціальної інженерії призводять до деспотії і як наслідок – суттєвого погіршення ефективності
управління, що в умовах сучасної високотехнологічної цивілізації загрожує як зниженням
матеріального добробуту так і загальною деградацією функціонування соціальних інститутів.
Наразі ми спостерігаємо прискорення суспільного розвитку. Відповідно, для збереження
інституційної керованості в умовах динамічної турбулентості необхідною умовою є
забезпечення гнучкості управління. Забезпечити це  найвірогіднішим можливо шляхом
адаптації основ та принципів управління до стану суспільного та приватного буття. Тобто
розширивши коло як суб’єктів управляння так і межі їх компетенцій. Переважну частину
людської історії домінувала командно-адміністративна система управління «Принцип
володарювання-підкорення є одним із найдавніших видів взаємовідносин індивідів»[3, с. 7]. .
Протягом історії ці відносини постійно трансформувалися, набуваючи нових видів та форм.
У цьому контексті цікавим є погляд на передумови формування відкритого суспільства, яке
ми традиційно ототожнюємо з епохою буржуазних революцій. Історичні факти свідчать що
це не зовсім точне розуміння соціальних процесів. Теорія капіталістичної сучасності
припускає розуміння Середньовіччя як некапіталістичної, не мобільної та, звичайно,
неіндивідуалістичної культури. Новіші дослідження доводять, що Англія була не
«селянським суспільством» щонайменше із середини тринадцятого століття. Система доказів
для цієї ревізованої думки щодо англійського Середньовіччя ґрунтується як на поведінці
(особливо в межах земельної власності та соціальної мобільності),  так і на тому,  що він
називає «настроями» (вияви цінностей та емоцій). «Західна цивілізація, коли порівнювалася з
іншими великими цивілізаціями, особливо з Азією, завжди розумілася як така, що надавала
надзвичайно важливого значення індивідууму»[1, с. 105-106].  Власне тут і полягає відповідь
на поставлену проблему управління в умовах невизначеності. Її оптимально, у тій мірі, в якій
її спроможний вирішувати людський розум, може розв’язувати лише вільна людина. Наочно
це ми бачимо на  прикладі агресії Росії.  Домінувала думка,  як у закордоном так і в
російському суспільстві, про явну перевагу збройних сил Російської Федерації. Практика це
спростувала. Однією з із причин є абсолютне спотворення інформаціє в авторитарних
режимах, де навіть влада не володіє інформацією про реальний стан справ. У той в Україні
наявна політична конкуренція, достатньо вільні засоби інформації, зосереджувались на
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проблемах, недоліках, що дозволяло їх усувати, очевидно, що не завжди достатньо
ефективно.  Та загалом українське суспільство мало уявлення про проблеми,  у той час як в
авторитарній Росії усі були переконані у власній досконалості.  І навіть змогли переконати
інших. Практика в черговий раз підтвердила ідею про обмеженість людського знання,
особливо коли факти свідомо фальсифікуються.

Чітку відповідь щодо принципових засад управляння для суспільства яке прагне
прогресувати дає Ф. Гаєк, послідовно обстоюючи свою ідею щодо обмеженості людських
знань, у чому ми постійно переконуємося, спостерігаючи за технологічним поступом з однієї
сторони, і неспівмірною йому спроможністю людини відповідати вимогам, який він вимагає,
з іншої сторони. На його думку успішне поєднання знань і здібностей не залежить ні від
спільних обговорень, ані від людей, які шукають розв’язання своїх проблем об’єднаними
зусиллями; це продукт окремих людей,  які наслідують тих,  хто мав більший успіх,  і які
керуються їхніми знаками або символами, як-от: цінами, що пропонуються на продукти, або
виявами моральної чи естетичної поваги стосовно дотримання стандартів поведінки – одним
словом, знаками використавших результатів досвіду інших. «Аргументація на користь
свободи особистости базується головним чином на визнанні неминучої необізнаности всіх нас
стосовно великої кількости чинників, від яких залежить досягнення наших цілей і
добробуту»[2, с. 36]. Поза свободою прийняття людиною рішення, чи то управлінського чи
того, що стосується її приватного життя поступ неможливий. Очевидно, це не можна жодним
чином тлумачити як заклик до ліквідації усіх бар’єрів.  Сам Ф.  Гаєк проголошував:  «Своїй
свободі ми зобов’язані обмеженням свободи». Це стосується перш за все управлінського
свавілля, тобто запровадження правових меж в яких може діяти влада. Та не менш і важливо
усвідомлювати, що така вимога стосується і поведінки окремого індивіди. Регулювання
писаним правом дій окремої людини поступово набуває форм надмірного контролю та
регламентації. Виникає потреба в оновлених інструментах самообмеження  які постають з
традиції, морально-етичних норм. Ведучи мову про традиційне суспільство та еволюцію
управління український дослідник О.М. Кудрявцев зауважує, що тривалий час фундаменту
традицій було достатньо для підтримання порядку і цілісності суспільної системи. З того
часу змінилися не лише управлінці, але й базові принципи організації суспільного, а надалі
політичного управління, що відповідало потребам часу й самого суспільства, яке постійно
ускладнювало внутрішню структуру. «І саме ускладнення та диференціація структури
суспільства стали причинами появи нових джерел та принципів суспільного управління[3, с.
7]. У сьогоденні ми знову постали перед необхідністю вироблення нових принципів
управління в умовах невизначеності, які стають однією з змістовних рис сучасної цивілізації.
Спроби вирішити проблеми шляхом формування жорстких моделей управляння є не те що
неефективними, а небезпечними, загрожують найрізноманітнішими руйнівними наслідками.
Прикладом чого може служити агресія Росії проти Україні,  та Залученість до неї Білорусії.
Чиї автократичні режими частиною громадян України ще недавно сприймалися як приклад
до наслідування. Хоча уся попередня історична практика довела ефективність авторитарних
режимів.

Завдання полягає у формуванні принципів управляння ґрунтованих на особистій
свободі та ініціативі із залученням обмежуючих правил, які надають простір для
креативності та особистої відповідальності. На цьому наголошуваав і А. Маслоу: «Сила і
мужність. Творча установка вимагає мужності і сили, і у більшості досліджень творчих
особистостей згадуються ці якості в тому чи іншому їхньому варіанті: впертість,
незалежність, самодостатність, свого роду високомірність, сила характеру, сила Я і т.п.;   бо
потреба у популярності відходить на задній план. Страх і слабкість виключають креативність
чи, у значній мірі, роблять її менш можливою»[4, с. 69]. Підтвердження його слів ми бачимо
в українському сьогоденні. Неочікувана для зовнішнього світу успішна боротьба
українського народу проти російської агресії  є втіленням мужності і сили, які реалізуються
через творче втілення завдань захисту особистої свободи і державної незалежності.
Громадяни України, незалежно де вони реалізують свої зусилля – Збройні силах,
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територіальна оборона, волонтерський рух, на своєму щоденному місці праці, роблять це
творчо,  ініціативно,  адаптуючи централізовані вказівки до тих реалій в яких вони діють.  А
нерідко і без жодних вказівок, самостійно приймаючи рішення.
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ПЕРСОНАЛІСТСЬКА ЕТИКА ЧЕСНОТ
МИТРОПОЛИТА АНДРЕЯ ШЕПТИЦЬКОГО

В КОНТЕКСТІ ДУХОВНОСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЛЮДСТВА

Митрополит Андрей Шептицький – релігійний філософ, мислитель, чиї пастирські
послання можна віднести до напряму християнський персоналізм. Це український Мойсей,
який зробив Україну життєстійкою завдяки створенню сталих інституцій для розвитку
культури, освіти, здоров’я та економіки добробуту [1]. Віддаючи належне філософським
традиціям XIX століття, А. Шептицький ще в молоді роки жваво цікавився філософськими та
естетичними поглядами В.  Соловйова,  читав Д.  Мережковського,  Сократа з його
самопізнанням особи і розумінням чеснот. Якщо до цього додати ґрунтовні філософсько-
теологічні знання Митрополита, його глибоке осмислення правд християнської етики і
філософії, обізнаність із вченнями східних релігій, то перед нами постає образ людини
рідкісної як на свій час, широти філософських та естетичних поглядів [2].

У центрі світогляду А. Шептицького – Абсолют і особа, загальнолюдське і
національне, а також теоретичне вчення і його практична реалізація. У творах Митрополита
прослідковується характерна особливість християнського персоналізму: єдність ідей
теоцентризму та людинолюбства; звернення до основних категорій цієї концепції
(боголюдяності, відкуплення, спасіння, любові). Так, боголюдяність – це розкриття істинної
людяності через відшукання у собі божественного, богоподібного. Боголюдяність
виявляється у святості, абсолютній вартості і недоторканості людського життя. Людина
богоподібна своїм розумом і свободою, поєднує світ матеріальний і духовний, природний і
надприродний [3, с. 6 – 8 ].

Становлення людини як особи закладене у етиці чеснот А. Шептицького, що є
основою теологічного персоналізму Митрополита. Згідно із нею всі людські здатності
влаштовані таким чином, що їх природна довершеність є чеснотами (подібно до
американських персоналістів, які аналізували їх під впливом неотомізму). Достовірність
чеснот, на думку Митрополита, є безпосередньою для пізнання людини та видається
найбільш очевидною і істинною у неотомістській етиці. У А. Шептицького центральною
теорією стала етика приписів (законів), а етика чеснот була важливим антропологічним
додатком до його персоналістських ідей [4]. Так, людська особа (людський розум) схильна
до змін,  а тому не є досконала.  Відповідно,  будь-які етичні системи в таких обставинах не
будуть стабільними, постійними. Контрастує в цьому контексті християнське вчення, яке є
постійним та істинним, бо встановлене досконалим буттям – Богом [5, с.10]. Таке вчення є
основою духовності сталого розвитку людства.
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Сталий розвиток людства передбачає творити теперішнє з огляду на те, як це вплине
на наше майбутнє, на майбутнє кожної конкретної особи зокрема, включаючи етику чеснот
особи. А саме таку концепцію і сповідував А. Шептицький, адже він вмів дивитись,
можливо,  на 50,  на 100  років наперед з дійсності,  яка,  на думку Шептицького,  була дуже
складною і обмежувала моральні цінності особи. Як вважає М. Попович, бачення
Митрополита Андрея передбачало набагато більшу місію українства на межі імперій, воєн і
світів того часу, аніж це можна було собі уявити. На радарі Галичини ще не було Києва, а він
пророцтвував: “Не тільки у глибокому середньовіччі, але й, найімовірніше, також у
майбутньому український Київ відіграватиме для цілої Західної Європи велику – можливо,
вирішальну – роль” [1]. А так воно на жаль і сталось, коли повністю деперсоналізована істота
вирішила, що вона здатна зруйнувати цінності сталого розвитку людства загалом і кожної
конкретної особи зокрема.

Але все ж таки, якщо звернутись до персоналістської етики чеснот А. Шептицького,
то, як зазначає християнський філософ, складовими розумного життя, яке особа покликана
берегти і примножувати, є чесноти. Особа є настільки особою, наскільки її душа виповнена
чеснотами. Чесноти є реалізаціями природних властивостей душі: розуму, волі та чуттєвості.
При цьому чесноти притаманні волі настільки, наскільки вона визначається розумом. Вони
властиві розумові настільки, наскільки він визначається волею. І  чесноти  властиві
 чуттєвості,  наскільки вона  визначена  розумом  і  волею.  Таким  чином,  умовою
можливості  чеснот є єдність розуму та волі особи. Така єдність природна для людської
особи,  яка  є  індивідом  розумної та вільної природи  [6, с. 70]. Саме тому,  А. Шептицький
розрізняє в людській душі два начала: розум й волю, без яких людина не була б людиною і
нічим не відрізнялася б від тварин [7, с. 114].

Відтак,  на його думку,  розумом немов очима людина пізнає,  аналізує,  усвідомлює,
думає і так далі, а волею, немов руками, виконується праця душі: хотіння і бажання того,
що розум прагне пізнати.  Мета розуму полягає у пізнанні правди,  продумувати все – що і
як існує [8, с. 10]. Життя людини мусить бути упорядковане та унормоване за приписами
розуму [9, с. 332]. Метою волі є тяжіння душі до всього того, що пізнає розум і сприйняття
пізнаного, як конче доброго для душі, або ж її завдання полягає у бажанні та прагненні до
добра. Але все-таки людина покликана до самовдосконалення, саме це їй дозволяє
більше, глибше та достовірніше пізнати суть духовної субстанції  [8, с. 10].

Такою є етика чеснот А. Шептицького, яка є етикою творчого процесу самотворення
людини як людини. Адже, щоб бути власне людиною, необхідно мати в собі реалізованими
чотири природні чесноти: розвагу, мужність, стриманість і справедливість [6, с. 70], які
забезпечують основні принципи сталості розвитку людства. Але щоб мати їх реалізованими,
необхідні постійні особисті зусилля. Процес самотворення людини як істоти моральної є
природнім покликанням кожної людини, а отже – родовим покликанням людства.
Здійснення цього покликання кожним має на меті кінцевий стан блаженства всього людства -
царство
Боже. Але ця далека мета передбачає дві ближчі цілі: моральність самої особи (самотворення
 кожного) та моральність всього людства [6, с. 70, 73], що відповідає одному із принципів
сталого розвитку людства – поверненню до поваги перед гідністю людини та творінням [10].
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СТАЛИЙ РОЗВИТОК СУСПІЛЬСТВА: РОЛЬ ОСВІТИ

«Вік живи – вік учись того, як слід жити»
Луцій Анней Сенека

З початку ХХІ століття головним стратегічним завданням всієї світової спільноти є
забезпечення стабільного та ефективного існування сучасної цивілізації на засадах цілісності
природного оточення, економічної життєздатності та соціальної справедливості для
нинішніх і майбутніх поколінь. Вирішення цих питань стало можливим із впровадженням у
зміст соціальної та освітньої політики стратегії сталого розвитку. Вирішальне значення для
безпечного (тобто,  стабільного,  сталого)  розвитку сьогодні надається сучасній освіті,  яка
виконує роль випереджаючого чинника реалізації необхідних суспільних змін.

Освіта для сталого розвитку – сучасний підхід до організації навчального процесу,
який включає інформування членів суспільства про основні проблеми сталого розвитку,
формування світогляду, що базується на засадах сталості, переорієнтацію навчання з
передачі знань на встановлення діалогу, орієнтацію на порушення та практичне розв'язання
місцевих проблем.

Слід зазначити, що традиційна освіта неспроможна вчасно реагувати на гострі
проблеми та повною мірою задовольняти потреби сьогодення, оскільки:  лише перелічує
проблеми і не націлена на їх розв'язання; не дає змоги осягнути системну картину світу,
оскільки більшість дисциплін викладається відокремлено;  не спрямована на вивчення та
практичне розв'язання місцевих проблем;  суспільство розвивається швидшими темпами,
тому знання часто застарівають ще до закінчення терміну навчання. Тому освіта для сталого
розвитку є альтернативою традиційній освіті.

Як зазначає Ігор Рудик, головними інструментами з впровадження освіти для сталого
розвитку є:  діалог,  навчання,  інформування та маркетинг.  Діалог –   налагодження
взаєморозуміння та постійного діалогу між владою, неурядовими організаціями, бізнесовими
структурами, різними групами населення, окремими особами. Навчання – розвиток нових
знань, навичок та вмінь для заохочення практики сталості в сфері бізнесу, економіки, в
цілому у повсякденному житті. Інформування – доступ до інформації з питань сталого
розвитку та стану довкілля, інформування про здобутки в справі впровадження сталого
розвитку.   Маркетинг –   зміни в поведінці кожної людини на користь сталості при виборі
рішення, оцінюючи вигоди та затрати [3, c.46].

Складовими змісту освіти сталого розвитку є:  якість життя, соціальна справедливість
та рівноправність;  збереження різноманіття: культурного, соціального та біологічного;
розвиток в межах відтворення екосистем;  взаємозв’язок: у суспільстві, економіці та довкіллі;
усвідомлення відповідальності перед майбутніми поколіннями;  громадянська позиція, права
та обов’язки громадян;  потреби та права майбутніх поколінь на довкілля [1].
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Основними учасниками освіти для сталого розвитку є працівники освіти – включення
ідей освіти для сталого розвитку до навчальних курсів і дисциплін, розроблення окремих
курсів із сталого розвитку, підготовка навчальних посібників у галузі освіти для сталого
розвитку, перепідготовка кадрів у галузі освіти для сталого розвитку. Освіта для сталого
розвитку триває протягом усього життя і включає усі рівні та категорії освіти та навчання,
тобто однією з основних тенденцій є безперервність.  У формальній освіті це: дошкільна
освіта; загальна середня освіта; вища освіта; дистанційна освіта; перепідготовка та
перекваліфікація; короткотермінове навчання. У неформальній освіті це: самоосвіта,
включно й у пенсійному віці; участь у діяльності громадських організацій, асоціацій, зібрань.

Ще однією тенденцією розвитку освіти в сучасному світі є гуманітаризація освіти, яка
відображає зростання ролі і значення людських відносин, взаємного прийняття учасників
навчального процесу для успішності освіти в цілому.

На думку О. Висоцької, важливою тенденцією розвитку сучасної освіти стає
впровадження в педагогічну систему принципів демократії, надання свободи творчості
педагогу і більших можливостей вихованцям. Для жителів Європи актуальним є створення
європейського освітнього простору – мережі освітніх зв’язків у межах території Євросоюзу,
що передбачає встановлення єдиних стандартів освіти та створення умов для активного
обміну знаннями, методикою, учасниками освітнього процесу [2, c.52].

В умовах сучасного інформаційного суспільства, глобалізації економіки, домінування
стратегії економіки та суспільства знань заклади освіти мають бути середовищем для
ефективного навчання. Це передбачає: орієнтацію на індивідуалізацію потреб та запитів
споживачів освітніх послуг; розширення спектру змісту, видів, форм, методів навчання;
розгляд інноваційності як ключового чиннику розвитку сфери освітніх послуг; зміну
підходів щодо оцінки якості наданих освітніх послуг, що передбачає введення систем
управління якістю освіти, орієнтацію на міжнародні професійні стандарти тощо.

Дуже популярним сьогодні стає відкрите навчання, що передбачає відмову від класно-
урочної системи та оцінювання успішності на основі заданих норм; гнучку, відкриту
організацію навчального простору, змінний склад навчальних груп, вільний вибір
студентами видів і способів навчальної роботи. Відкрите навчання сприяє формуванню
позитивної мотивації, емоційно насиченої атмосфери взаємин педагога і учня.

Отже, освітня система відіграє вирішальну роль у житті суспільства, точніше вона
визначає соціальний обрис майбутнього країни.
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ЩОДЕННИК СНУ ЯК МЕТОД ДІАГНОСТИКИ
У ТРАНСДІАГНОСТИЧНОМУ ПІДХОДІ

Актуальність теми. В «Європейських настановах з діагностики та лікування
безсоння» йдеться про основні поняття та методи лікування розладів сну, які, своєю чергою,
керувались настановами з лікування безсоння Німецького товариства сну (DGSM). Ці
поняття та методи розширено та доповнено за активною участю експертів декількох
європейських країн і фахівців Європейського товариства з вивчення сну (ESRS). Автори
визначають безсоння, що проявляється «як складність ініціації та самопочуття протягом дня,
як зниження когнітивних функцій, втома або різка зміна настрою». До цільової аудиторії цих

https://lib.chmnu.edu.ua/pdf/naukpraci/pedagogika/2017/293-281-8.pdf
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настанов належать пацієнти, що, згідно з МКХ—10 і Міжнародною класифікацією  розладів
сну 3-го перегляду (ICSD), страждають на безсоння.

Важливим розділом медицини і нейробіології, який  присвячено дослідженням сну,
розладам сну, їхньому лікуванню та впливу на здоров’я людини, де головним методом
діагностики є полісомнографія, вважають сомнологію. У сомнології вирізняють такі чотири
основних напрямки захворювань:  інсомнія; хропіння та апное (порушення та зупинка
дихання під час сну); сомнамбулізм (ходіння, говоріння під час сну); сонний параліч.

Виклад основного матеріалу. Сьогодні наука сомнологія не вирішує усіх проблем,
пов’язаних з розладами сну. Порушення сну, які не мають органічного походження,
потребують окремого протоколу діагностики, встановлення нічного діагнозу та вибору
терапій. Саме від діагностики порушень сну залежить встановлення нічного (не денного)
діагнозу та вибір терапій для пацієнта/клієнта.  Нічний діагноз –  це те,  що відбувається з
людиною в нічний час.

Люди мало обізнані з важливістю та психогігієною сну, маючи при цьому проблеми зі
сном. У жовтні 2020 року нами виконано дослідження серед осіб чоловічої та жіночої статі
віком від 14 до 44 років, під час якого опитано 151 особу.

Дані опитування засвідчують: 13,9 % опитуваних дотримуються режиму сну; 24,5 % -
не дотримуються режиму сну; 58,3 % відповіли, що трапляється по-різному; 3,3 %
опитуваних відповіли, що нічого не знають про режим сну (рис.1).

Рис.1 (дослідження)
Результати опитування ілюструють, що люди здебільшого мають проблеми зі сном

після пережитого стресу. Зокрема 39.1% опитуваних відповіли, що мають проблеми зі сном
унаслідок пережитого стресу; 24.5 % відповіли, що не мають пробем; 35,8 % сказали, що
іноді так і  0.6 % зазначили, що таке трапляється «рідко» (Рис. 2).

Рис. 2 (дослідження)
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Результати дослідження також засвідчили, що під час карантинних обмежень у 50,3 %
опитуваних якість сну не змінилась;  25,8  % відповіли,  що сон погіршився;  21,2  % сказали,
що карантинні обмеження позитивно вплинули на їхній сон, приблизно по 1% опитуваних
відповіли: у них погіршився сон через дистанційне навчання; не змінився, може й
покращився; був період, що погіршився, а згодом стабілізувався;  50х50 (рис. 3).

Рис. 3 (дослідження)

Лікування розладів сну не має суто медичного підходу - це трансдіагностичний
підхід, тобто на перетині медицини і психології. Поняття «трансдіагностичний підхід» у
лікуванні розладів сну запропоновано доктором Маліком Аіт Аудіа (Париж, Франція). Отже,
як зазначено вище, наука сомнологія не вирішує усіх проблем у лікуванні розладів сну у
людей.  Відповідно як вирішення проблем у лікуванні порушень сну та з метою
міждисциплінарного підходу до цієї проблеми, у червні 2019 року нами запропоновано
новий напрям «сомнотерапія», який лише розвивається у медицині та психології та має на
меті вирішувати ті проблеми у лікуванні порушень сну, які на сьогодні не вдається вирішити
«сомнології». У рамках нового напряму сомнотерапії, нами запропоновано протокол
первинної інтервенції для лікування розладів сну,  нові методи,  методики та техніки для
діагностики, саморегуляції і відновлення та щоденник сну в трансдіагностичному підході.

Висновки. Щоденник сну, запропонований нами у трансдіагностичному підході, дає
змогу клієнту/пацієнту спостерігати за динамікою одужання, денним та нічним режимом
сну, прийомом медикаментів, вживанням алкоголю та кофеїну, емоційним станом, тілесними
відчуттями,  думками,  болем як самостійно,  так і в супроводі лікаря чи психолога-
сомнотерапевта.

Методика «Діагностика/ самодіагностика та регуляція/саморегуляція станів» є однією
з тих, яку ми пропонуємо та рекомендуємо для з-поміж вибору допоміжних терапій у
випадку різних видів порушень сну. Вона дає змогу клієнту/пацієнту самостійно
діагностувати свої стани та регулювати їх, поступово знижуючи рівень напруги,
відновлюючи зв’язок зі своїм тілом, внутрішнім світом та набуваючи нового позитивного
емоційного досвіду.

Перспективою подальших досліджень є підготовка програми для налагодження сну,
відновлення та саморегуляція сну після пережитих психотравматичних життєвих подій,
медичних травм та реакцій на гострий стрес.
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Газда А., Лавринович А., Львівський національний
університет імені Івана Франка

МЕТОДИ РОЗВИТКУ СТРЕСОСТІЙКОСТІ СТУДЕНТІВ
В УМОВАХ ВІЙНИ

Актуальність проблеми.  Світ завжди змінюється,  а люди адаптуються до умов,  які
він ставить перед ними.  Сьогодні ми стикнулися з рядом обмежень,  які змушують нас
навчатися у формі онлайн-навчання, задля власної безпеки і безпеки людей, які оточують
нас. Формат теперішнього навчання вимагає власного самоконтролю, терпіння і витримки.

В умовах дистанційного навчання студентам важко підтримувати свій емоційний стан
у нормі.  Тому здобувачам освіти потрібно знати як розвивати свою стресостійкість.  Це
потрібно для того, щоб  студент міг концентруватися на навчанні, сприймати і обробляти
отриману інформацію,  водночас не відчувати стресів або інших негативних емоцій.  При
застосуванні практик, які будуть згадані надалі, студент зможе «якісно» навчатися і стане
висококласним спеціалістом. Завдяки розвитку стресостійкості здобувач зможе подолати
будь-які емоційні стани.

Виклад основного матеріалу. Зараз активно розглядають питання формування
стресостійкості в умовах дистанційного навчання. Проблема стресовитривалості вже давно є
актуальною. Знайдено багато шляхів подолання стресу і розвитку стресостійкості у кожної
людини.

Вивчaючи пcихoлoгiю cтреcy тa метoди йoгo кoрекцiї, Ю. Щербaтих  визнaчив чoтири
грyпи метoдiв рoзвиткy cтреcocтiйкocтi: пcихoлoгiчнy, фiзioлoгiчнy, бioхiмiчнy, фiзичнy.
Дocлiдження Г. Гaбдреєвoї демoнcтрyють пoзитивний вплив мyзики нa cтaн oргaнiзмy пiд
чac cтреcy. Л. Дикa стверджує, що нoрмaлiзaцiя режимy хaрчyвaння, збaлaнcoвaний
рaцioн,включення дo влacнoгo меню певних прoдyктiв дозволить формулюванню стійкої
стресостійкості.

Адaптaцiя  рoзглядaєтьcя виключнo як фaктoр пiдвищення ефективнocтi дiяльнocтi, як
iнcтрyмент нaвчaння тa рoзвиткy. [2]

Вaжливими чинникaми, якi пoлiпшyють aдaптaцiю в прoфеciйних грyпaх: coцiaльнa
згyртoвaнicть, здaтнicть бyдyвaти мiжocoбиcтicнi вiднocини, мoжливicть вiдкритoї
кoмyнiкaцiї.

Зaлежнo вiд нaявнocтi пoпередньoгo дocвiдy  y людини зoкремa cтyдентa , видiляють
двa види aдaптaцiї : первиннa, тoбтo aдaптaцiя  без дocвiдy  дiяльнocтi в дaнoмy cередoвищi\
oтoченi; втoриннa, тoбтo aдaптaцiя, з нaявнicтю дocвiдy дiяльнocтi y дaнoмy oтoченi
(нaприклaд, y рaзi змiни фaкyльтетy aбo змiни нaвчaльнoгo зaклaдy).

Прoцеc aдaптaцiї передбaчaє тaкi нaпрями : oргaнiзaцiйнa aдaптaцiя; прoфеciйнa
aдaптaцiя; coцiaльнo-пcихoлoгiчнa aдaптaцiя.

Тaкoж oдним iз метoдiв формування стресостійкості  є зacтocyвaння твoрчocтi  як
зacoбy пiдвищення cтреcocтiйкocтi cтyдентa : cприяє зaлyченню внyтрiшнiх реcyрciв;
дoпoмaгaє з’яcyвaти влacнi прихoвaнi cтaни,  cтвoрює yмoви для зближення cтyдентcькoї
мoлoдi, рoзyмiння oдин oднoгo через cприймaння cтвoрених oбрaзiв, cпiвпереживaння ;
дoзвoляє пoiншoмy дивитиcя нa прoблеми тa знaхoдити шлях дo їх вирiшення.[3]

Нaдзвичaйнoї пoпyлярнocтi cеред мoлoдi нaбyв тaкий метoд caмoвирaження як
хендмейд – креaтивнa тa oригiнaльнa рoбoтa, викoнaнa влacнoрyч. Мoлoдa ocoбиcтicть
прaгне iндивiдyaльнocтi, yнiкaльнocтi в caмoвирaженнi. Тoж пoпyлярнicть хендмейдy пoмiж
cтyдентcтвa бyде зрocтaти. Бyдь-якa людинa, нaдiленa фaнтaзiєю, мoже cтвoрювaти
непoвтoрнi речi. Рyкoдiлля вiдвoлiкaє вiд прoблем, гaрмoнiзyє внyтрiшнiй cвiт людини,
фoрмyє пoзитивний реcyрc oбрaзy «Я», дoпoмaгaє пoзбyтиcя депреciї, пoгaнoгo нacтрoю, не
впacти y вiдчaй тa знaйти вихiд зi cклaднoї життєвoї cитyaцiї, зняти нaпрyгy, cтреc.

Твoрчicть як oдин iз реcyрciв пiдвищення cтреcocтiйкocтi дoпoмaгaє cтyдентaм
ефективнo плaнyвaти чac, oптимicтичнo пiдхoдити дo рoзв’язaння прoблем, рoзcлaблятиcя;
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рoзyмiти cвoї емoцiї. Oтже, цiлеcпрямoвaний твoрчий рoзвитoк cтyдентcькoї мoлoдi cприяє
пiдвищенню cтiйкocтi y cтреcoвих cитyaцiях, щo знaчнo змiнює cпociб тa якicть  життя.

Iнтенcивний рoзвитoк фiтнеc-iндycтрiї пocтiйнo cтимyлює пoявy нoвих чи
yдocкoнaлення, дoпoвнення тa yрiзнoмaнiтнення icнyючих нaпрямкiв фiтнеcy тa рекреaцiї
для зaдoвoлення тих чи iнших пoтреб нacелення рiзнoгo вiкy. Якщo нa пoчaткoвих етaпaх
бiльше рoзвивaлиcь види фiтнеcy cпрямoвaнi нa пiдвищення фiзичнoгo cтaнy зaймaючихcя ,
тo зaрaз бiльшoї пoпyлярнocтi нaбyвaють види фiтнеcy тa рекреaцiї, якi cпрямoвaнi нa
пoкрaщення пcихoемoцiйнoгo cтaнy . Це пoв’язaнo зi знaчним впливoм cтреc-фaктoрiв нa
людинy y cyчacнoмy cycпiльcтвi.[1]

Пcихiчне здoрoв'я людини – це cтaн дyшевнoї рiвнoвaги, пcихoлoгiчнoгo кoмфoртy,
coцiaльнoї aдaптaцiї i вiдcyтнicть пoрyшень oкремих пcихiчних фyнкцiй (cприйняття,
миcлення пaм'ятi, yвaги, емoцiй тoщo). Пiд впливoм рiзних чинникiв пcихiчнo здoрoвa
людинa мoже вiдчyвaти пcихoлoгiчнo некoмфoртний cтaн, oднaк cтyпiнь i тривaлicть цьoгo
диcкoмфoртy y бiльшocтi випaдкiв зaлежить вiд caмoї людини, її cтилю життя. Дo ocнoвних
рекoмендaцiй з прoфiлaктики негaтивнoї дiї cтреcy вiднocять:

1.    aктивний вiдпoчинoк
2.    дихaльнi впрaви
3.    збaлaнcoвaнo пiдiбрaний рaцioн
4.    емoцiйнa рoзрядкa;
5.    переключення з негaтивних cитyaцiй нa те, щo принocить cпoкiй i рaдicть, aбo

дoзвoляє не дyмaти прo те, щo cтaлocя (хoбi, мyзикa, кyлiнaрiя, фiзичнa aктивнicть);
6.    cпiлкyвaння з пcихoлoгoм чи близькoю людинoю, зycтрiчi з дрyзями;
7.    coн тa вiдпoчинoк дocтaтньoї тривaлocтi .
Oтже фiзичнi тa дихaльнi впрaви, щo є бaзиcoм фiтнеcy, зaймaють прoвiдне мicце y

прoфiлaктицi  cтреcy.  У тoй же чac  рекреaцiйнi  зaняття (якi  тaкoж y  бiльшocтi  випaдкiв
включaють рyхoвy aктивнicть) cпрямoвaнi нa емoцiйнy рoзрядкy, переключення нa iншi види
дiяльнocтi тa cпiлкyвaння з iншими людьми. Рекреaцiйнi зaняття мaють зacпoкiйливий тa
aнтидепреcивний ефект, нoрмaлiзyють рiвень тривoжнocтi тa aгреcивнocтi, пoкрaщyють
кoгнiтивнi здaтнocтi, нoрмaлiзyють caмooцiнкy . Тaким чинoм oздoрoвчo-рекреaцiйнa рyхoвa
aктивнicть мaє дocтaтньo реcyрciв для зменшення негaтивнoї дiї cтреc-фaктoрiв нa oргaнiзм.
Тoбтo зacoби як фiтнеcy, тaк i рекреaцiї здaтнi ефективнo пoкрaщyвaти пcихoемoцiйний cтaн
тa збiльшyвaти cтреcocтiйкicть oргaнiзмy дo негaтивних фaктoрiв cередoвищa. [4]

Зaняття вaртo проводити y фoрмi тренiнгy, ocкiльки вiн є знaчнo ефективнiшим
зacoбoм ocoбиcтicнo oрiєнтoвaнoгo нaвчaння, a грyпoвa фoрмa зaняття є, нa дyмкy нayкoвцiв
бiльш ефективнoю, нiж iндивiдyaльнa.[5]

Висновок. Сучасній молоді потрібно розвивати свою стресостійкість і для цього у
них є всі ресурси і можливості.  Уci  цi  рекoмендaцiї cприяють фoрмyвaння впевненocтi  y
влacних cилaх, нoрмaлiзyють caмooцiнкy, щo пoзитивнo впливaє нa cyб’єктивне cприйняття
cтреcoвих фaктoрiв тa пoбyдoвy бiльш рaцioнaльнoї мoделi пoведiнки y cтреcoвих cитyaцiях.
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ВИВЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ З
ПЕРСПЕКТИВИ ЖИТТЄВОГО СВІТУ

Розвиток держави і суспільства неможливий без розвитку кожної окремої собистості.
А тому дослідження становлення особистості у процесі соціалізації та засвоєння суспільних і
культурних норм завжди будуть актуальними. Одним із далекосяжних підходів до вивчення
особистості є погляд із перспективи життєвого світу, адже це поняття охоплює усі аспекти
буття людини та способи її переживання і взаємодії із навколишнім світом – фізичним і,
насамперед, соціальним. Отож, розглянемо основні потенційні підходи до дослідження
життєвого світу особистості та виділимо деякі ключові його виміри.

Спочатку зазначимо, що під життєвим світом ми розуміємо суб'єктивну психологічну
самоорганізовану адаптивну систему смислів і досвіду, яка формується в процесі онтогенезу,
і яка визначає ставлення людини до фізичного світу, соціального світу та до самої себе,
обумовлює способи переживання, оцінки та інтерпретації навколишніх явищ і власного
існування.

Деякі вчені говорять про життєвий світ в контексті соціалізації і соціально-
психологічної адаптації. Успішна адаптація означає максимальну симетрію між суб'єктивним
(внутрішнім) та об'єктивним (зовнішнім) світами. Її рівень якраз і визначає гармонійний
життєвий світ, на противагу дисгармонійному, дисфункціональному [3]. Один із найбільш
ґрунтовних підходів до вивчення соціально-психологічної адаптації був запропонований
психологами К. Роджерсом та Р. Даймонд [5]. Цікаво, що щодо виділених ними параметрів
соціально-психологічної адаптації можна провести паралелі із деякими основними
координатами життєвого світу, описаними різними дослідниками.

До прикладу, самоприйняття відображає ступінь дружності-ворожості по відношенню
до власного «Я» (схвалення себе в цілому та в істотних частковостях, довіру до себе та
позитивну самооцінку). А особливості ставлення до самого себе є одним із ключових
аспектів життєсвіту особистості. Прийняття інших відображає рівень дружності-ворожості
до оточуючих людей, до світу. На позитивному полюсі – це прийняття людей, схвалення
їхнього життя і їхнього ставлення до себе загалом, очікування позитивного ставлення до себе
від оточуючих. Особливості взаємодії з іншими людьми, із соціальним середовищем теж є
важливим компонентом життєвого світу.  Далі,  емоційний комфорт відбиває характер
переважаючих емоцій.  На позитивному полюсі –  це оптимізм,  урівноваженість,  відчуття
добробуту свого життя, на негативному – тривожність, неспокій, апатія. Емоційність,
емоційна налаштованість – теж ключовий вимір життєвого світу, адже емоції пронизують усі
аспекти нашого існування. Інші параметри соціально-психологічної адаптації, до прикладу,
інтернальність, теж є важливими для вивчення життєвого світу, адже вона відображає якою
мірою людина відчуває себе активним суб'єктом своєї діяльності (на одному полюсі –
особиста відповідальність і компетентність, на другому – розрахунок на поштовх і підтримку
ззовні, пасивність у вирішенні життєвих завдань).

Одним із найбільш важливих аспектів життєвого світу особистості є особистісні
сенси. Особистісний смисл – це індивідуалізоване відображення дійсного відношення
особистості до тих об'єктів, заради яких розгортається її діяльність, усвідомлюване як
«значення-для-мене» засвоюваних суб'єктом знань про світ, що включають поняття, уміння,
дії, вчинки, соціальні норми, ролі, цінності та ідеали. Загалом, все, що робить людина у житті
–  це в тій чи іншій мірі пошук сенсу існування,  і в нашому розумінні особистісні сенси
займають чільне місце у структурі життєвого світу. Значний вплив на осмислення поняття
сенсу у психології здійснили праці психолога, філософа та невролога В. Франкла [1].

Ще однією характерною особливістю життєвого світу людини є способи переживання
нею часу. Ця темпоральність має стосунок до безперервності чи уривчастості часу, як це
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переживається людиною. Кожен момент людського досвіду є частиною історії, і
темпоральність надає людському досвіду його історичної природи. Ознаки темпоральності –
це не лише кількісні, нейтральні «клацання годинника», хоча іноді людина може відчувати
час й так, наприклад, коли намагається пристосувати своє життя до тиску «об'єктивного»
часу. Проте йдеться насамперед про якісні переживання часу. До прикладу, минуле може
наблизитися, а майбутнє відступити; ритми пір року можуть збадьорювати або пригнічувати.
Людина живе з часом по-різному. У неї може бути відчуття безлічі потенційних варіантів
майбутнього – відчуття можливостей; або вона може відчувати тривогу чи депресію з
приводу того, що майбутнє закрите, обмежуючи перспективи.

Також свої особливості має переживання простору. Просторовість відноситься до
навколишнього світу, світу місць, речей та людей, які мають значення для нашого життя. Ми
існуємо відносно оточення в термінах просторової дистанції або близькості.  Проте не
йдеться про відстань чи близькість насамперед в кількісному вимірі, в метрах чи
сантиметрах. Швидше, речі, люди і ситуації близькі або далекі з точки зору їх значення для
повсякденного життя особистості. Наприклад, коли людина тужить за померлим другом,
вона може ігнорувати тих, хто знаходиться безпосередньо біля неї, в той час як присутність
друга в думках і переживаннях буде «близькою», незважаючи на фізичну його відсутність.

Ці та інші феноменологічні особливості людських переживань були докладно описані
у працях філософа М. Мерло-Понті [4].

Далі ми коротко опишемо ще декілька вимірів життєвого світу,  через вивчення яких
можна наблизитися до розуміння внутрішнього світу людини [2].

До прикладу, це соціальність / інтерсуб'єктивність, під якими мається на увазі те, як
людина знаходиться у світі з іншими. Ніхто не може зрозуміти самого себе без посилання на
те,  як його життя протікає в соціальному світі.  Це не просто світ людей,  в якому об'єкти
наштовхуються один на одного і бездумно реагують (хоча іноді це також може відбуватися).
Інші завжди тим чи іншим чином беруться до уваги –  навіть ігнорування когось є формою
звертання уваги. Здатність до мови розширює людську інтерсуб'єктивність і соціальне
розуміння, оскільки людина може ділитися сенсами з іншими і співвідносити ці сенси з її
власною унікальною ситуацією. Інтерсуб'єктивність також включає в себе те, як людина
знаходиться в центрі культури і традицій, і як вона приймає ці норми або диференціюється
від них свідомим чи несвідомим чином.

Трохи докладніше опишемо емоційність, про яку ми згадували вище. Емоційність
(емоційна налаштованість або настрій) є ще одним елементом життєвого світу. Живий досвід
неодмінно забарвлений настроєм. Він проникає в інші виміри життєвого світу, формуючи
просторові, темпоральні, інтерсуб'єктивні та тілесні горизонти. Тривога розкриває зовсім
інші образи світу,  ніж радість чи спокій.  В печалі може бути туга за іншими часами і
просторами. Емоції – це потужний індикатор сенсу ситуації. Вони володіють організуючою
силою і є відмінним мотиватором або демотиватором спрямованих дій. Таким чином опис
настрою як якісного виміру є частиною цілісного розуміння життєвого світу особистості.

Ще один вимір життєсвіту, тілесність, стосується конкретного «тут» людини. Речі
відбуваються не лише з її тілом як об’єктом (хоча вона відчуває своє тіло й таким чином).
Тілесність натомість співвідноситься із живим тілом; вона описується не дією хімічних
речовин та функціонуванням нейронів, але тим, як людина живе значущим чином відносно
світу та інших.  Тілесне «Я» відчуває себе –  воно не просто підраховує гормони у крові,  а,
наприклад, «тане» від любові чи «ціпеніє» від страху. Інтуїтивно кожна людина розуміє такі
описи тілесного життя – вони добре перегукуються із її повсякденними реаліями.

Далі, самість визначає, що та чи інша життєва ситуація означає для соціальної
ідентичності людини; це почуття свободи волі, присутності і власного голосу в житті.

Проєкт – це особливе переживання того, яку діяльність людина вважає центральною у
своєму житті і що відчуває з цього приводу (наприклад, про щось шкодує чи пишається).

Дискурс визначає те, які терміни – освітні, соціальні, економічні, етичні тощо –
використовуються людиною для опису (а, отже, і для переживання) певної ситуації.
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Причинність – це відчуття людиною того, як саме спричиняється те, що відбувається в
її житті – чи воно наперед визначене (детермінізм), чи цілковито випадкове, чи є інтенційним
(наслідком якогось наміру).

Отож, підсумовуючи, зазначимо, що, як будь-яка система, життєвий світ складається
із постійної взаємодії окремих елементів. Такими елементами є психологічні координати
(виміри) життєвого світу, які визначають особливості суб'єктивних переживань та досвіду
особистості. Однак слід розуміти, що ці елементи не є концептуально або аналітично
розділеними об'єктами вимірювання в звичайному сенсі, оскільки вони не виключають один
одного (значення одного за своєю суттю залежить від значення інших) і не є вичерпними.
Тобто, елементи (виміри, координати, параметри, фракції) життєвого світу – це лише умовні
«частки» життєвого світу, який фактично не ділиться на раціонально відмінні частини. Проте
вони є ключем до вивчення життєвого світу людини, а, отже, корисними засобами
дослідження розвитку та становлення особистості.
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ІДЕЯ ПІДШТОВХУВАННЯ ЯК ПОТЕНЦІЙНИЙ ІНСТРУМЕНТ РЕФОРМ У
ПОВЕДІНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ Р. ТАЛЕРА: ПОЛІТОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Концепція лібертаріанського  патерналізму, розроблена та запропонована Р. Талером,
реалізовується через ідею підштовхування (в оригіналі - Nudge). Сам автор її пояснює
наступним чином:  “наша теза була проста.  Оскільки ми маємо справу з Людьми,  а не
Раціоналами ... то ми маємо справу з передбачуваними помилками. Якщо ці помилки
очікувані, то можна розробити заходи щодо зниження рівня частоти здійснюваних помилок.
Наприклад, водіння автомобіля, особливо на довгих дистанціях, може втомити водія, так що
він засне, а це підвищує ризик того, що він перетне розділову смугу і потрапить в ДТП. Щоб
попередити такий результат, центральна розділювальна смуга не тільки забарвлюється в
яскравий колір, але і робиться опуклою, щоб, заїжджаючи на неї, машину починало трясти і
водій прокидався, і, може, навіть вирішував випити чашечку кави, щоб зробити перерву. Ще
краще по функціональності за світловідбиваючі бар'єри, які також полегшують пересування
в темний час доби” [2].

Підштовхування (Nudge) інтерпретується наступним чином: “як будь-який аспект
архітектури вибору, передбачувано впливає на поведінку людей,  нічого не забороняючий і
такий, що не вносить помітних змін в економічні звички” [1, c. 16]. Від цього втручання
можна відмовитися, ухилитися – не реагувати на нього. Тобто жодних обопільних обов’язків
тут немає і не можу бути. Єдине зобов’язання архітектора вибору – пропонувати варіанти,
яких добирати чи ні – вже наша прерогатива.

Відповідно мета підштовхування (Nudge) полягає у трьох моментах. По-перше, у
впливі на прийняття рішень таким чином,  щоб людина,  яка його приймає,  від цього тільки
виграла.  По-друге, це попередження помилок та зменшення їх кількості. По-третє, це
можливість імплементації таких заходів у політиці. Не варто забувати, що розробка
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правильних інструментів соціальної політики дуже схожа на дизайн речей масового
користування.

Якщо  спробувати з’ясувати, яка ж послідовність кроків передбачає планування та
розробку архітектури вибору, то ключове запитання, з якого нам варто розпочати, полягає у
наступному: а коли варто застосовувати підштовхування? Відповідь на це запитання Р.Талер
називає золотим правилом лібертаріанського патерналізму. Воно звучить так:
“використовуйте підштовхування, коли воно швидше допоможе, ніж зашкодить. Більш
розгорнута відповідь: людей потрібно підштовхувати до прийняття складних і рідкісних
рішень, коли немає швидкого зворотного зв'язку і коли їм важко інтерпретувати ситуацію
через нестандартні умови” [1, с. 73]. Тобто коли feedback неможливий, коли нам бракує часу,
розуміння чи досвіду, держава чи приватні структури, громадянське суспільство, мають
повне право допомогти нам, порадити нам, зрештою запропонувати оптимальний варіант
вибору чи поведінки, якщо ми не наважимося прийняти самостійне рішення, або ж боїмося
його імовірних наслідків.

Наступне що нам потрібно вирішити, так це сценарій підштовхування – сукупність
факторів, які нам необхідно врахувати у тому випадку, коли ми постаємо архітекторами
вибору.

По-перше, “користь зараз – витрати потім”. Складно обґрунтувати прийняття рішень,
які б вимагали витрати від людини тут-та-зараз,  тобто самоконтролю.  Іноді це і не
передбачається ситуацією та проблемою.

Такий сценарій можливий, коли вибір та його наслідки розведені у часі. Це викликає
проблеми із самоконтролем. Це крайність. Зазвичай тут маються на увазі “інвестиції в
майбутнє”,  такі як заняття спортом,  догляд за зубами і дієта.  Витрати сил і часу необхідні
вже зараз, а вигода прийде пізніше. Більшість людей схильні робити занадто мало того, що
принесе користь в майбутньому ” [1, с. 74]. Також це легко простежити у процесі
рекламування чи пропагування нових державних стратегій розвитку чи просто реформ.
Реформа зараз – це ризик. Це нестабільність. Це потенційні витрати. Наприклад – реформа
освіти вимагатиме покращення якості освіти, а це природньо. Для самих суб’єктів процесу це
неодмінно викличе незручності. Якщо освіта неякісна, то причину шукатимуть у кадрах.
Відповідно кадрам доведеться перебудовуватися під нові вимоги, які у випадку ще й погано
розробленої реформи постійно будуть змінюватися. Така ситуація незахищеності та
фактично тривога за свій статус, не тільки матеріальний, але і суспільний викликатиме
тривогу та несприйняття. Зрештою постійні розмови про низьку якість освіти вже у процесі
обговорення реформи освіти підриває символічний статус працівника вищої школи, як це є в
Україні. Загалом реформування вищої освіти в Україні тут прекрасна ілюстрація.

Так може бути практично із будь-якою реформою чи інновацією – аргументація про
терпіння довго не витримає.  Лише за рахунок залученості всіх суб’єктів до процесу може
гарантувати хоча б те, що реформу будуть приймати та сприймати, а не саботувати на всіх
рівнях.

Іншу крайність тут репрезентують “майбутні втрати”. “У цю категорію входять
куріння, алкоголь і величезні шоколадні пончики. Задоволення отримуєш відразу, а
проблеми виникають потім.  І знову ж таки,  як багато людей обіцяють в новому році
побільше курити, частіше випивати або побити рекорд по шоколадним пончикам? У
випадках і з “інвестиціями”, і з “втратами” ми потребуємо підштовхування. Більшості не
потрібен спеціальний стимул, щоб з'їсти ще одне шоколадне тістечко, але можна допомогти
їм частіше займатися спортом” [1, с. 75]. Це дуже важливо. З одного боку зрозуміло, що
ефективними рішеннями не будуть ті, що загрожують втратами. Часто таку політику складно
приймати,  навіть якщо вона є необхідною –  політика бюджетної економії це прекрасно
ілюструє.  З іншого боку втрати на рівні нашого життя,  що можуть бути,  але у які ми не
віримо через невиправданий оптимість можуть бути використані. Ми маємо зрозуміти чому
нам варто кинути курити до прикладу – і кожен курець зацікавлений у невеликій допомозі,
якщо вона можлива.
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ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ФОРМУВАННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ

Сьогодні, коли Україна відстоює свою незалежність, свою ідентичність і власну
суб‘єктність як нація, переживаючи один із найскладніших періодів своєї історії, проблема
збереження та розвитку людського капіталу держави набуває особливої актуальності.

Людський капітал є надійною основою та підґрунтям соціального, економічного та
політичного розвитку національної економіки.  Саме від людського капіталу залежить не
лише рівень розвитку України, а й позиції держави на світових політичному та економічному
ринках.

Запроваджені заходи, спрямовані на протидію COVID-19, вже суттєво змінили сферу
трудової діяльності в Україні та усьому світі.  А із початком активних бойових дій та
введення військового стану на території України швидкими темпами зростає безробіття,
компанії скорочують штат працівників, зменшують заробітні плати або надають
співробітникам відпуски без збереження заробітної плати. Велика кількість людей
залишились без роботи, деякі змушені були переїхати у безпечні регіони України, або й
зовсім покинути територію держави. У значної частини українців змінились тривалість,
завантаженість, інтенсивність діяльності, декого перевели на дистанційну форму роботи. Ця
ситуація спричиняє появу економічних проблем, фінансовій невпевненості населення і як
наслідок, призводить до зростання стресу та тривожності.

Більшість науковців досліджували характеристики людського капіталу з точки зору
набуття й удосконалення теоретичних знань та практичних навичок, реалізації новаторських
здібностей, схильності до самоосвіти, що сприятиме досягненню професійного успіху
окремої особистості, організації чи країни. В науковій літературі існує чимало визначень
поняття людського капіталу.  Зокрема,  Коломієць В.М.  трактує людський капітал як
сукупність знань, вмінь, досвіду, навичок, освіти. Якість, кількість та ступінь компетенції
людського капіталу, пояснюють різну здатність їх користувачів використовувати матеріальні
ресурси, такі як гроші, технології та виробниче обладнання [1, с.74].

Поділяємо думку дослідників, що кожна людина уже на генетичному рівні
відрізняється від іншої значною кількістю ознак, які жодними інвестиціями, освітніми і
мотиваційними технологіями не вдасться нікому усунути.  Окрім того,  кожен індивід не
тільки має свої вроджені таланти й обдарування, є носієм певного знання й уміння, а також є
представником національної культури та трудових традицій конкретного народу [2].

Проте, умови сьогодення доводять, що бізнес-середовище може швидко змінитись,
інформація застаріє, а особливо актуальною стає необхідність постійного розвитку,
кар'єрного зростання, здатність до оволодіння новими навиками. В такій ситуації особливого
значення набуває один із важливих активів людського капіталу – психологічне здоров’я.

Показники психологічного здоров’я включають індивідуальні особливості
психологічних процесів і властивостей особистості. Психологічне життя особистості
складається з цілей, потреб, інтересів, мотивів, стимулів, установок, почуттів тощо, також
пов’язане з особливостями мислення, характеру, здібностей, духовним зростанням і
самореалізацією, автономією, самодостатністю та сприйняттям сучасної реальності [3, с.256].
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Важко заперечувати, що переживання стресу стає невід’ємною нормальною частиною
нашого життя. Люди відчувають стрес щодня у ситуаціях фізичної та емоційної загрози.
Одним з інтегральних особистісних ресурсів, що забезпечує механізм реагування, переробки
та відновлення від стресових факторів, підтримуючи суб’єктивне благополуччя, є
психологічний капітал.

Психологічний капітал характеризується такими чинниками, як самоефективність –
прийняття та докладання необхідних зусиль для вирішення складних завдань; оптимізм як
позитивна атрибутивна ознака поведінки у сьогоденні та майбутньому; наполегливий рух у
бік цілі, а в разі необхідності й перенаправлення шляхів до досягнення мети – надія;
життєстійкість – досягнення успіху організацією попри ускладнення проблем та виникнення
негараздів [4, с.260]

Очевидно, що психологічний капітал, який складається із наполегливості, міцності,
стійкості, впевненості у собі, оптимізму і сподівання, набуває значення найбільш
необхідного чинника для суспільного життя, для формування та розвитку людського
капіталу держави. Психофізичний стан особи, як ключовий фактор формування людського
капіталу, виграє важливу роль в самореалізації та благополуччі особистості, а також впливає
на роботу організації та ефективність національної економіки.

Психологічний капітал особи забезпечує не лише її особисте благополуччя, а й успіх
діяльності організації та національної економіки загалом, спираючись на ентузіазм,
прихильність, позитивність та ініціативність. Вмотивований до праці індивідуум, готовий
впроваджувати інновації, здатний розвивати унікальні можливості, наділений новаторськими
здібностями виступає підґрунтям психологічного капіталу.

Дослідження доводить, що працівники з високим рівнем психологічного капіталу,
продуктивніші за колег із нижчим рівнем психологічного капіталу. Більш позитивними є
також управлінські рішення керівників, які володіють вищим психологічним капіталом. Така
закономірність пояснюється тим, що позитивні очікування майбутніх подій полегшують
діяльність у екстремальних та складних ситуаціях. У стресових умовах індивідууми з
високим рівнем психологічного капіталу легше знаходять альтернативні способи досягнення
важливих цілей, чіткіше окреслюють нові завдання.

Психологічний капітал додає позитивних емоцій, які, у свою чергу, пов'язані з
відносинами та навичками робочого середовища. Позитивні емоції також допомагають
зосередити увагу та сконцентруватися на нових можливостях, що пропонуються
навколишнім середовищем [1, с.76].

Погоджуємось, що оптимізм є однією з найбільш обговорюваних, але найменш
зрозумілих сильних психологічних сторін особистості. В якості важливого критерію
психологічного капіталу оптимізм виступає не тільки як передбачення позитивного розвитку
подій, але й має інтерпретативну функцію. Оптимізм як характеристика особистості
залежить від причин та повноважень, які використовує людина для того, щоб пояснити, чому
відбуваються ті чи інші події, неважливо, позитиві вони чи негативні, було це в минулому,
відбувається у сьогодні чи, можливо, відбудеться у майбутньому [4, с.261]

Отже, все більш невизначеною стає економічна ситуації в Україні, яка погіршується
через активне військове протистояння на значній території країни. Під впливом
реструктуризації усіх секторів національної економіки змінюється і ринок праці в цілому.
Очевидно, що в майбутньому для відновлення потенціалу української держави
використовуватиметься наявний людський капітал на індивідуальному, колективному та
національному рівнях, а також шукатимуться резерви додаткового людського капіталу.
Дослідження показало, що фундаментальне значення для формування людського капіталу
має позитивний психологічний стан людини, а особливо у процесі адаптації до складних
умов оточуючого середовища та дії екстремальних факторів.

Людський капітал в національній економіці є уособленням здібностей, психічного та
фізичного здоров’я, запасів виробничих навичок та досвіду людини. В той же час психічно-
фізичний стан носіїв людського капіталу є базовою складовою. Тому, сталий розвиток
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держави та її регіонів неможливий без розвитку людського капіталу,  що,  у свою чергу,
вимагає пильної уваги до стану охорони здоров’я населення.
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ЗАВДАННЯ ПІДГОТОВКИ УПРАВЛІНЦІАВ СУЧАСНОГО ТИПУ

Постановка проблеми. Завдання підготовки управлінців сучасного типу –
конкурентно-спроможних, які вміють мислити стратегічно і водночас ситуаційно-
прагматично, здатних органічно забезпечувати економічну та соціальну ефективність
підприємств різних галузей, яке потребує нестандартних, інноваційних освітньо-
педагогічних методик,  методів,  практики і засобів навчання.  У зв'язку з цим проблеми
розвитку особистості майбутнього керівника набувають все більшої актуальності.

Виклад основного матеріалу. Ефективність керівництва багато в чому визначається
відповідністю індивідуальних рис керівника тим ролям і функціям, які він покликаний
виконувати в організації. У найбільш загальній, інтегрованій формі вимоги до керівника
відбиваються в соціальних ролях, наказаних йому підприємством. Американський вчений І.
Ансофф виділяє чотири ролі керівника:  Роль лідера.  Роль адміністратора. Роль
планувальника. Роль підприємця.

Розглядаючи загальну структурну схему функцій керівника щодо організаційних
систем, В. Рубахін та А. Філіппов виділяють загальні функції.

Загальні керівні функції:  впровадження в життя рішень державних органів;
визначення мети та головних напрямів діяльності, а також перспективи розвитку організації
колективу і виробництва в цілому; створення згуртованого, працездатного колективу;
формування раціональної організаційної структури; розподіл функціональних обов'язків,
наявних ресурсів і засобів усередині колективу; розробка і впровадження ефективної
організації праці й управління.

Соціально-психологічний клімат - це якісний бік міжособистісних стосунків, що
виявляється у сукупності психологічних умов, які сприяють або перешкоджають
продуктивній діяльності колективу та всебічному розвиткові особистості в групі.

Вирізняють такі основні фактори формування соціально-психологічного клімату:
фактори макро-середовища; фактори мікро-середовища.

Основними факторами, які впливають на стан соціально-психологічного клімату в
колективі, є зміст праці та ступінь задоволення людей роботою; умови праці та побуту,
задоволеність ними; ступінь задоволення характером міжособистісних стосунків зі
співробітниками; стиль керівництва, особистість керівника, а також те, чи задоволений він
співробітниками.

https://modecon.mnau.edu.ua/issue/8-2018/UKR/kolomiiets.pdf
https://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal-paper/2022/feb/26717/borshchukpryjmakgynda.pdf
https://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal-paper/2022/feb/26717/borshchukpryjmakgynda.pdf
https://www.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/biblioteka/nauk_konf/18_10_2019.pdf
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9672840
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9672840
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=apspp_2014_2_41
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Особистість, зокрема, особистість керівника не можна розглядати під одним кутом
зору, оскільки це багатогранний, непередбачуваний з усіх поглядів суб’єкт, який неможливо
окреслити певними параметрами і обмежити рамками. Будь-який керівник у своїй
управлінській діяльності спирається на власні ресурси – певні психологічні особливості,
харизму, властивий йому стиль взаємодії з підлеглими, особистий досвід і засвоєні навички.
Відтак, кожен управлінець володіє певними ресурсами, найголовнішим з яких є, власне, його
особистість. Тому пріоритетом для нього повинно стати вивчення власної особистості. Адже
тільки усвідомивши свої психологічні особливості керівник зможе перетворити їх на власний
управлінський інструментарій.

Висновок. Проведене дослідження дає підстави стверджувати, що в системі
публічного управління посилюється роль керівника – це лідер, який допомагає
співробітникам самостійно виробляти нові підходи, удосконалювати прийоми і методи
виконуваної роботи, формує колектив як єдину монолітну команду, здійснює налаштування
цієї команди і показує особистий позитивний приклад у вирішенні спільних завдань. У
процесі становлення нової моделі управління змінюється і роль персоналу.

Перспективи подальшого дослідження. Надалі слід акцентувати увагу на тому,  що
ефективність мотивації підлеглих забезпечується високим рівнем правової культури,
дисципліни та законності, а керівник складає єдиний структурний механізм, спрямований на
виконання завдань і функцій, що стоять перед ним. Ефективність діяльності такої системи
цілком і повністю залежить від якісних характеристик не тільки керівників,  але і від
персоналу, вона ґрунтується на соціальних нормах, ефективному підборі та розстановці
кадрів, морально-психологічному кліматі, інтенсивності інтелектуальної, фізичної діяльності
й професіоналізмі як керівника,  так і усіх учасників цієї діяльності.  Важливу роль у
покращенні організації відіграє процес підготовки професійних кадрів та відбір кандидатів
для проходження ними конкурсу на заміщення вакантних посад.
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Гузенко І.М., Національна академія сухопутних
військ імені гетьмана П.Сагайдачного

ГЕНДЕРНІ СТЕРЕОТИПИ ТА ЕФЕКТИВНА ВЗАЄМОДІЯ
У ПЕДАГОГІЧНОМУ КОЛЕКТИВІ

Ґендерні перетворення у багатьох європейських країнах стали важливою і
невід´ємною складовою становлення демократії, оскільки утверджують громадянські,
політичні і соціальні права людини без дискримінації за ознакою статі.

У психології «гендер» являє собою соціально-біологічну характеристику, за
допомогою якої визначають поняття «чоловік» і «жінка» [5].

Гендерні відміннності між людьми зумовлені їх статевою  приналежністю. Так,
вважається, що у чоловіків більш розвинені просторові і математичні здібності, вони
агресивніші й більш домінантні, для них значущі професійні ролі, але не доведено, що вони
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активніші за жінок, самодостатні, незалежні, легко приймають рішення, люблять математику
і науку, неемоційні [3].

Жінок характеризують як таких, у яких добре розвинені вербальні здібності,
дружелюбність і контактність, які надають перевагу сімейним ролям, але не доведено, що
вони більш тривожні, імпульсивні, акуратні, мають самооцінку, нижчу від чоловіків.
Основою ґендерної культури особистості виступає гендерна чутливість, тобто, здатність
усвідомлювати проблеми нерівності за статевими ознаками, уміння розпізнавати ґендерні
стереотипи, упередження, дискримінації у ставленні до осіб певної статі, це здатність
реагувати на прояви сексизму.

Гендерні стереотипи - стандартизовані уявлення про моделі поведінки та риси
характеру, відповідні поняттям «чоловіче» і «жіноче». Гендерні стереотипи доцільно
розглядати з двох позицій: у чоловічій та жіночій самосвідомості, з одного боку, і в
колективній суспільній свідомості - з іншого [4].

Ґендерні стереотипи є досить живучими і суттєво впливають на суспільство в цілому
та на його окремі сфери.

Дослідники виділяють три умовні групи ґендерних стереотипів .
Перша група стереотипів базується на відповідних уявленнях про психологічні риси

та якості особистості чоловіків та жінок - стереотипи «masculine – feminine». Згідно з цими
стереотипами чоловіки та жінки є протилежностями. Чоловікам приписується активне,
творче начало, здатність вирішувати проблеми, застосовувати розвинуте логічне мислення та
власну компетентність. Жіноче ж начало – природно-репродуктивне і тому жінка повинна
бути покірною, залежною, емоційною.

В основу другої групи стереотипів покладені соціальні начала. Дана група стереотипів
закріплює професійні ролі чоловіків і жінок. Для жінки головними є ролі сімейні (жінка,
мати, господарка), а для чоловіків – ролі професійні.

До третьої групи гендерних стереотипів вчені відносять стандартизовані уявлення, які
пов’язані з відмінностями у змісті праці –  жіночої та чоловічої.  Місце жінки -  у сфері
виконавчої та обслуговуючої праці, чоловіка - у сфері інструментальної та творчої праці [3].

Усі три групи стереотипів тісно переплетені між собою, мають міцні позиції в
суспільстві, а тому суттєво впливають на нього. При цьому вплив є прихованим і тому дуже
важко піддається коригуванню.

Існування статевої ієрархії, домінування однієї статі над іншою спричиняє порушення
прав людини, негативно впливає на ефективність взаємодії у колективі.  закладає основу для
формування ґендерно-збалансованого суспільства.

Найбільш вираженою в Україні формою ґендерної нерівності у сфері зайнятості є
ґендерна професійна сегрегація, негативним проявом якої є те, що жінки концентруються у
тих секторах, де оплата праці є нижчою. Вони займають близько 80% робочих місць в освіті,
охороні здоров’я і соціальній сфері.

Україна за розвитком людського потенціалу посідає 76  місце серед 187  країн.
Сьогоднішня ґендерна система України демонструє занижений соціальний статус жінки.
Через ґендерні стереотипи пріоритетною сферою діяльності жінки визнаються сімейні
обов'язки та виховання дітей, а чоловіка – професійна самореалізація. Разом з тим, рольовий
діапазон жінки значно ширший. Він охоплює не тільки родинно-побутову сферу, але і
професійну діяльність, так як жінка нарівні з чоловіком відповідає за фінансове забезпечення
родини. Низька заробітна плата жінки досить часто стає причиною втрати авторитету у сім’ї
і ще більшої соціальної дискримінації. З іншого боку, ґендерні стереотипи і чоловіків
приводять до своєрідного соціально-рольового стресу. Невідповідність між очікуваннями
суспільства («сильний, мужній, самодостатній, здатний прокормити сім'ю») і реальними
можливостями, підштовхують чоловіків до асоціальних дій.

Кар’єрне просування жінок у багатьох країнах складніше, ніж чоловіків через
обтяженість їх домашніми турботами,  дітьми,  побутом.  Багато хто стикається з так званою
«скляною стелею» – штучно створеними бар'єрами, що базуються на упередженнях, і не
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дозволяють висококваліфікованим жінкам просуватися по службі та займати керівні посади
у своїх організаціях [4] .

Існує в народі  вислів «За кожним сильним чоловіком стоїть сильна жінка». Начебто
нічого поганого в цьому немає, але кожна жінка також має право на те, щоб реалізувати свою
велич, якщо у неї є потенціал.

Проблеми та суперечності ґендерного розвитку й ґендерної соціалізації є причиною
багатьох ґендерних дисгармоній, серйозних соціальних, соціально психологічних і навіть
психотерапевтичних проблем. Зваженість ґендерних відносин сприяє особистісній та
соціальній самореалізації як жінок, так і чоловіків, соціально-психологічному зміцненню
сім'ї, вихованню дітей, їх самореалізації, а в підсумку –психологічному здоров'ю нації та
сталому розвитку суспільства.

Самоактуалізація – це процес розгортання та дозрівання початково закладених в
організмі й особистості задатків, потенцій та можливостей. Реалізація особистості в житті,
розгортання її природних потенцій має ряд ознак. Вони включають соціальну успішність
особистості, її психологічні якості та моделі самосприйняття [1].

Самоактуалізація особистості може включати такі сфери як: соціальні характеристики
(взаємодія зі соціумом); психологічні якості (безпосередність, демократичний характер);
лідерські характеристики (прагнення до влади); прагнення до творчості (креативність);
професійна сфера (прагнення до влади); самосприйняття тощо.

Існують гендерні відмінності у прагненні до самоактуалізації. Жінки наділяють
самоактуалізованого чоловіка більшою активністю в порівнянні із самоактуалізованою
жінкою, чоловіки ж, навпаки, демонструють готовність до визнання права на рівний розподіл
активності між обома статями. Як жінки, так і чоловіки вбачають наслідками
самоактуалізації позитивне ставлення до себе, успішність, впевненість у собі тощо. Як жінки,
так і чоловіки асоціюють зовнішність самоактуалізованої жінки із загальною привабливістю
та вказують здебільшого конкретні зовнішні ознаки самоактуалізованого чоловіка. Окрім
цього, можна помітити, що як жінки, так і чоловіки вбачають наявність кар’єри результатом
процесу самоактуалізації осіб незалежно від статі. Лише досліджувані жіночої статі
демонструють впевненість у тому, що успішна кар’єра будується шляхом здобуття освіти.
Жінки асоціюють самоактуалізовану особистість як чоловічої, так і жіночої статі із
лідерськими якостями, тоді як чоловіки бачать лідерство як результат самоактуалізації лише
осіб своєї статі. Жінки, на відміну від чоловіків, вбачають контактність результатом
самоактуалізації саме осіб чоловічої статі, чоловіки ж наділяють самоактуалізованих осіб
обох статей такою якістю як контактність, проте вбачають і деяку закритість
самоактуалізованих жінок [2].

Внаслідок постійних динамічних змін у світі, виникає все більше запитань щодо
впливу певних гендерних стереотипів на професійну діяльність особистості.  Нова
педагогічна модель вимагає запровадження ґендерного компоненту у роботу педагогів.

Ґендерна компетентність педагога, з нашої точки зору, передбачає:
- запровадження ґендерних навчальних курсів, перш за все формування нового

світогляду, позбавленого ієрархії чоловічого і жіночого;
- формування ґендерно-збалансованого середовища, врахування ґендерного

компоненту у методиці виховання і навчання;
- знання основ ґендерної теорії;
- знання сучасних проблем і тенденцій ґендерного розвитку;
- знання законодавчих та нормативних актів;
- розуміння особливостей ґендерної соціалізації;
- володіння формами та методами ґендерного навчання та виховання;
- уміння керувати процесом ґендерної соціалізації студентів (курсантів);
- уміння організувати навчальний процес на основі ґендерної рівності;
-  здатність сформувати власну ґендерну ідентичність;
- уміння мотивувати студентів (курсантів) до ґендерної самоосвіти;
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-  формування ґендерної чутливості;
-  повага до особистості незалежно від статі та інші [2].
Ефективність професійно-педагогічної комунікації залежить від міжособистісних

стосунків у педагогічному колективі, його соціально- психологічного клімату. За
сприятливих умов у педколективі утверджується атмосфера взаєморозуміння,
співробітництва, взаємодопомоги, самореалізації особистості педагога. Педагогічний
колектив формує і виховує, передає молоді накопичені людством знання й досвід. До нього
належать люди,  які відрізняються статтю,  віком і досвідом,  смаками й інтересами,  фахом і
педагогічними поглядами, рівнем морального розвитку й інтелекту. Серед них є сімейні й
одинокі, носії різних типів нервової системи, характерів і темпераментів.

Отже, міжособистісні стосунки у педагогічному колективі ґрунтуються на таких
компонентах взаємодії, як сприйняття й розуміння людьми одне одного, міжособистісна
привабливість (тяжіння й симпатія), взаємовплив  і поведінка (рольова). На ефективність
взаємодії впливають і біоритми людини, іноді конфлікти у колективі. Психологічну
сумісність і успіх спільної діяльності зумовлюють оптимальні психофізіологічні якості
кожного індивіда, з високими моральними якостями, критичне ставлення до себе й
терпимість до інших, цілковита взаємодовіра незалежно  від статі.
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НОРМАТИВНО ПРАВОВА БАЗА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ

Постановка проблеми. У наш  час збільшується кількість та масштаби наслідків
надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру, небезпек соціального і
воєнного характеру призвело до зростання їх негативного впливу на навколишнє
середовище, соціально-економічний стан та національній безпеці держави та населення. У
зв’язку з тим сьогодні ця проблема управління в умовах надзвичайних ситуацій та захисту
населення і території стала актуальною та в більшості країн світу набула державного
значення.

Урядом країни визначено, що чинна система ДСНС наразі не дає змоги повним
обсягом виконувати покладені на неї завдання з реалізації державної політики у сфері
цивільного захисту, забезпечення належного рівня безпеки життєдіяльності населення, його
захисту від надзвичайних ситуації, пожеж та інших небезпечних подій. Таким чином,
виявлено проблему, сутність якої полягає у тому, що кількість надзвичайних ситуацій та їх
негативні наслідки зростають і погіршуються, а з іншого стан єдиної держаної системи
цивільного захисту не забезпечує ефективної протидії надзвичайним ситуаціям і подіям та
безпечної життєдіяльності населення.
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Аналіз останніх публікацій на тему дослідження. Теоретико-методичні засади
державного управління в умовах надзвичайних ситуацій знайшли відображення в наукових
працях С. Андреєва, В. Андронова, О. Барило, П. Волянського, С. Домбровської, Н.Жигайло,
Л.  Жукова,  О.  Євсюкова,  С.  Кузніченко,  В.  Назаренко,  Б.  Порфір’єва,  Р.  Приходька,  А.
Роміна, В. Садкового, О. Соболя, О. Труша, І. Шпильового та ін.

Виклад основного матеріалу. У другій половині 20-го та початку 21-го століть
відбулося зростання кількості аварій і катастроф, пов’язаних з  експлуатацією техніки та
кількість жертв серед населення при стихійних лихах і техногенних катастрофах. Основні
заходи у сфері захисту населення і територій від НС техногенного та природного характеру
регламентуються Законами України, Указами Президента України, Постановами Кабінету
Міністрів України, наказами та методичними рекомендаціями МНС України.

Стратегія соціально-економічного розвитку України визначає проблему захисту
населення від негативного впливу надзвичайних ситуацій як одну з найважливіших функцій
держави на сучасному етапі. Органами виконавчої влади, місцевого самоврядування
проводиться велика робота зі створення нормативно-правової бази, удосконаленню заходів
щодо захисту населення від надзвичайних ситуацій.

Визначальним системи законодавства в галузі надзвичайних ситуацій соціально-
політичного характеру стоїть Закон України «Про правовий режим надзвичайного стану» ,
але він регулює відносини які виникають у найгіршому випадку розвитку надзвичайної
ситуації соціально-політичного характеру та надзвичайних ситуацій техногенного та
природного характеру, але в основному при надзвичайних ситуаціях що мають кримінальний
характер. Щодо надзвичайних ситуацій соціально-політичного характеру, які мають не
кримінальний характер, то закону який би очолював систему законодавства в цій галузі на
жаль поки нема.

Відносно системи реагування на надзвичайні ситуації воєнного характеру, то тут
можна констатувати деяку визначеність. Існують Закони України «Про правовий режим
воєнного стану», «Про цивільну оборону», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Основними нормативно-правовими актами в системі законодавства у галузі
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру стоять закони України «Про
зону надзвичайної екологічної ситуації», «Про захист населення і територій від
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру».

При виникненні небезпеки поширення інфекційних захворювань людей на певній
території чи в населених пунктах уряд чи місцева державна адміністрація застосовують
заходи, закріплені Законом України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного
благополуччя населення». Тобто держава повинна створювати нагляд за дотриманням
органами державної виконавчої  влади місцевого і регіонального самоврядування,
підприємствами, установами, організаціями і громадянами санітарного законодавства;
здійснювати систематичний аналіз санітарної та епідемічної ситуації, показників здоров’я
населення; визначення факторів, що можуть згубно впливати на здоров’я населення, ступеня
ризику для здоров’я; розслідування причини виникнення НС; тощо.

При виникненні пожежі застосовують заходи, закріплені Законом України «Про
пожежну безпеку», Центральні органи виконавчої влади, Рада Міністрів Республіки Крим,
місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого та регіонального самоврядування в межах
своєї компетенції організують розроблення та впровадження у відповідних галузях і
регіонах організаційних і науково-технічних заходів щодо запобігання  пожежам та їх
гасіння, забезпечення пожежної безпеки  населених пунктів і об'єктів. « Про режим
надзвичайної ситуації можна говорити тоді, коли наявні певні обмеження і заборони, але
надзвичайний стан не оголошується» На даний час, під надзвичайною ситуацією
розуміється: небезпечне явище, небезпечна обстановка на певній території, що приводить до
нерозуміння цього комплексного соціального явища як такого.

Підсумовуючи вищенаведене, можна констатувати, що державне управління є дієвим
механізмом, здатним надійно захистити демократичні досягнення нашого народу, права і
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свободи громадян, в умовах різного роду надзвичайних ситуацій. Державні органи у
вирішенні найактуальнішого питання сьогодення - забезпечення техногенної, природної і
національної безпеки на території нашої країни, постійно стикаються з проблемами
неузгодженості надзвичайного законодавства щодо управління органами державної влади
при виникненні різного роду надзвичайних ситуацій.

Висновок. У зв’язку з розвитком цивілізації, крім позитивних надбань породжуються
численні загрози для життя. Загрози техногенно-природної сфери посилюються
взаємовпливом інших загроз національній безпеці України, зокрема демографічною кризою,
істотним скороченням внутрішнього валового продукту, зниженням інвестиційної та
інноваційної активності і науково-технічного та технологічного потенціалу.

Але беззаперечним є той факт, що за допомогою державного управління зусиллями
людини, суспільства, держави, світового співтовариства можна запобігти виникненню НС
або пом’якшити їх наслідки,  здійснити ліквідацію останніх.  В цьому напрямку в Україні
проведена значна робота, створено певне правове поле у цій сфері. Подальший науковий
пошук допоможе людству знайти спосіб вирішувати глобальні проблеми, що несуть загрозу
його існуванню, отже управління ризиками НС повинно постійно удосконалюватися.
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ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДУХОВНОСТІ
СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЛЮДСТВА

Постановка проблеми. Сучасна Україна повною мірою включена в процеси
інформатизації суспільства і формування єдиного світового інформаційного ринку.
Глобалізація та цифровізація охоплює усі сфери життя та діяльності,  у тім числі і освіту.
Впровадження новітніх інформаційних технологій значно прискорює процес отримання,
обробки та аналізу інформації. Широкий і оперативний доступ до інформації підвищує
ефективність її використання, що стає невід’ємним елементом управління усіма інститутами
і процесами. Завдяки цьому процесу стала можлива нова синтетична, інтегральна форма
навчання – онлайн-навчання. Онлайн-навчання являє собою високотехнологічний продукт
науково - технічної революції, що використовує ідею безвідривного обслуговування
студентів, чим і пояснюється його активне поширення у всьому світі. Проте, разом з тим
процеси роботи з інформацією стають малокерованими,  а разом із спрощенням доступу до
інформації, спостерігається зниження її якості, правдивості, структурованості, відповідності
нормам суспільної та особистої моралі. Виклики, які супроводжують соціально-економічний
розвиток України, виникли як наслідок занепаду та кризи духовних цінностей суспільства.
Україна володіє величезними природніми ресурсами, має вигідне геополітичне становище,
працьовитих людей, великий економічний і виробничий потенціал. Однак, перебуває у кризі
етнічних і національних цінностей, які супроводжуються деградацією духовних, моральних,
соціальних, політичних і трудових вартостей.

http://opcb.kpi.ua/wp-content/uploads/2014/09/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%86_%D1%8F-2.pdf
https://zounb.zp.ua/resourse/zaporizkyy-kray/iz-dorobku-zaporizhciv/kochin/statti/2010s/suchasna-zakonodavcha-ta-normativno
https://zounb.zp.ua/resourse/zaporizkyy-kray/iz-dorobku-zaporizhciv/kochin/statti/2010s/suchasna-zakonodavcha-ta-normativno
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Аналіз останніх публікацій на тему дослідження. Проблемі духовних цінностей
присвячено чимало досліджень: від Платона, Аристотеля, Панфіла Юркевича,
Григорія Сковороди до наших днів: С. Д. Максименко, Г. О. Балл, В. П. Москалець,
М. В. Савчин, В. Ф. Моргун, О. В. Матласевич, В. П. Мельник, Л.В.Рижак, М.П.Альчук,
Н. І. Жигайло; зарубіжні класики: Ф. Лерш, К. Г. Юнг, К. Роджерс, Р. Мейо, Дж. Коннорс
тощо. Серед сучасних зарубіжних досліджень варто виокремити працю Л. Брегмана з
екології духовності концепцію психологію духовності Л. Кулліфорда. Найновіші
дослідження Г. Джонстона і Ф. Коуена базуються на нових дослідженнях нейробіології і
аналізують духовний досвід через призму нейронауки, визначають вплив духовності на
інтелект. Значна увага теж надається практичним аспектам і ролі духовності на робочому
місці та у бізнесі тощо.

Виклад основного матеріалу.  Внутрішній світ людини є потужною силою,  яка
охоплює всі аспекти людського буття. Людина, розвиваючи і концентруючи свої думки,
посилюючи їх потенціал, може активно і творчо підходити до створення реальності та умов
свого власного життя. Цим самим уможливлюється цілеспрямована управлінська діяльність
як голографічний ефект мозку людини. Щоб змінити обставини, потрібно розвивати
необхідний тип свідомості, творити відповідний образ мислення. Свідомість забезпеченої
людини спрямована на багатство, її думки присвячені успіху, матеріальному достатку.
Важливо, щоб засоби досягнення достатку формувались на основі принципів справедливості,
гуманності, високої моралі та інших духовних цінностей людини, дотримання законів та
норм співжиття.

В житті все існує як потенційна можливість. Важливо навчитись керувати своїми
думками і виробляти бажаний тип свідомості. Навколишня дійсність зможе змінитись тільки
тоді, коли буде вироблено новий тип свідомості, який іде попереду існуючої дійсності. Треба
вирішити, чого ми хочемо від життя: здоров’я, влади, матеріального достатку, духовності,
щастя. Для цього необхідна тільки рішучість затратити певний час і докласти необхідних
зусиль, щоб розвинути необхідну свідомість.

Усвідомлення реальності внутрішнього світу людини, її зв’язків і впливу на зовнішню
реальність, в якій існують люди, речі, події, являється потужною рухомою силою нашого
вдосконалення і розвитку. Знаючи, що мозок відіграє вирішальну роль у створенні
реальності, людина може розвивати і творчо підходити до формування і вдосконалення
соціально-економічної системи буття на основі високих духовних цінностей.

Задля реалізації вказаної мети нами використовувалися раніше досліджені
характеристики духовності як інтегративної якості особистості, яка слугує однією з найбільш
фундаментальних характеристик особистості як відкритої системи. Відштовхуючись від
запропонованого визначення, що духовність – це складний психічний феномен; вияв
внутрішнього світу особистості; інформаційно-енергетична структура особистості, насичена
символами, якими вона володіє, нами запропоновано термін «інформаційна духовність»,
який вперше використав наш сучасник, доктор економічних наук, Заслужений професор
Львівського національного університету імені Івана Франка Хоронжий Андрій Гнатович.
Професор Хоронжий А.Г. вніс великий вклад в концепцію самокерування способом життя,
яка ґрунтується на мистецтві управління. Учений вважає, що самокерування способу життя
базується на культурі управління, яка являє собою специфічний спосіб організації і розвитку
людської життєдіяльності, представлений у продуктах матеріальної та духовної праці, у
системі духовних цінностей, у ставленні людини до природи, інших людей і самої до себе.
Професор Хоронжий Андрія Гнатович наголосив на сучасних соціальних та економічних
викликах та закликав розвивати інформаційну духовність. У зв’язку з цим, нами
представлено вивчення питання інформаційної духовності та її значення для особистості в
умовах дистанційного навчання.

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

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

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

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

Рис. 1. Психологічна структура особистості
за С. Максименко, Н. Жигайло

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

Психологічний тренінг формування інформаційної духовності особистості
студентської молоді представлений нами у наукових працях, з якими можна ознайомитися у
матеріалах, розміщених у фахових виданнях України та виданнях наукометричних баз
Scopus, Web of Science тощо.

Також нами представлено критерії, яким повинна відповідати інформаційно духовна
особистість: моральні: інформаційно духовна особистість характеризується чесністю,
справедливістю, достойністю; має діловий та особистісний авторитет; любить свою працю і
відповідально відноситься до неї; мати етично-діловий такт і радість від спілкування;
інтелектуальні: високий рівень фахової підготовки; точність пам’яті, гнучкість мислення,
творчість уяви; темперамент, лабільна нервова система (вроджені чинники); сила волі і віра
(набуті чинники); мовленнєва культура, риторика; інтуїція; спостережливість; фізичні та
канонічні: одяг, постава, поведінка; шляхетність, одухотворення.
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Джерелами інформаційно-духовної особистості є: наука, культура, мистецтво;
читання наукової, художньої, публіцистичної та духовної літератури, зокрема, Святого
Письма; соціальні мережі з використанням духовної інформації; Богословіє (як наука про
Бога); Свята Літургія – вчителька життя (А. Шептицький); Молитва – розвиток душі;
церковне мистецтво; християнська філософія (пізнання Бога); природа, культура, мистецтво,
спорт тощо.

Рис. 2. Авторська модель духовного становлення особистості

Висновки. Інформаційна духовність – це наповнення інформаційного простору
духовними цінностями задля формування високого рівня свідомості та самосвідомості
особистості; розвитку її духовних пріоритетів; обґрунтування системи цінностей, що мають
лягти в основу життя, виступати на передній план усього процесу життєдіяльності. На
сьогоднішній день Україна здійснила значний цифровий стрибок та перейшла на більш
високий технологічний рівень розвитку. Однак, утвердження і розквіт нашої держави
можливий лише за умови професійного та інформаційно-духовного становлення кожного
громадянина, професіонала, фахівця, який має стати вирішальною силою, що забезпечить
незворотність поступу України до своєї волі, слави, економічного та соціального добробуту,
здорової нації, сильної держави світового рівня.

Перспективи подальших досліджень Врахування результатів дослідження є
важливим для розробки та оновлення навчальних програм, вибору навчального
інструментарію та контенту викладачами, а також створення інформаційного забезпечення
дисциплін усіх напрямів.  Запропонована у дослідженні методологія може бути використана
для розширення дослідження і застосування обраних методів та підходів до інших об’єктів
дослідження – науковців, педагогів, студентів, усіх учасників дистанційного навчання.
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Жигайло Н., Рудько В.., Львівський національний
університет імені Івана Франка

ПСИХОЛОГІЯ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
ЗА ТЕОРІЄЮ БІЗНЕС-ТРЕНЕРА МАРГУЛАНА СЕЙСЕМБАЄВА

Актуальність теми. Маргулан Калієвич Сейсембаєв – казахстанський підприємець,
голова Ради директорів компанії «Сеймар» (1991-2009). Акціонер АТ «Альянс Банк» (до 31
грудня 2009 року). Президент Федерації шахів Республіки Казахстан (2007-2009). Станом на
2019  рік він №33  в списку найвпливовіших бізнесменів Казахстану за казахською версією
журналу Forbes. Його підприємницька та бізнес-тренерська діяльність служить для розвитку
та масштабування економіки, бізнесу, взаємопідтримки та особистісного становлення і
саморозвитку.

Виклад основного матеріалу. Енергія та мотивація –  важливі життєві функції в
діяльності особистості бізнесмена. Енергія – це здатність до дії. Життєва енергія –
наповненість людини бажанням жити, щось робити, причому робити бадьоро, активно, на
швидкості і з натиском. Людина, сповненого життєвою енергією – енергійна: активна,
рухлива, бадьора, знаходиться в центрі уваги, має багато бажань і планів, заряджає своєю
енергією оточуючих. Хто ставить собі цілі і цілеспрямованість, енергія допомагає їх
швидкому досягненню. Однак сама по собі енергія – це ще не запорука життєвого успіху –
все залежить від того, в яке русло її пустити. Енергія одним допомагає творити і творити, а
іншим руйнувати і робити дурниці.

«Енергія – це життєва сила, це ресурс, завдяки якому ви можете щось робити або
чогось досягати.  Звідки з'являється взагалі енергія?  Енергія з'являється,  коли у вас є
мотивація. Що таке мотивація? Є два види мотивації. Перший вид – це «стимул» або «базова
мотивація». Стимул і мотивація – це дві різні. Розмежовують три речі: стимул, мотивація і
прагнення. Стимул – (походить із давньогрецької) -це гостра палиця, якою бика тикали, щоб
він рухався вперед. Стимул сам собою – це нагальна потреба в задоволенні фізіологічних
потреб. Тобто стимул завжди базується на двох основних компонентах: це прагнення вижити
і прагненні до розмноження.

Або ще називають «груповим виживанням», тому що ви дбаєте про своїх дітей, сім'ї.
Це все підганяє стимул. Тобто і стимул працює за принципом не до чогось прагнути, а втекти
від чогось: від бідності, від голоду. Це сильний мотиватор: дуже багато людей із нього
стартує, доходить до якогось рівня і потім впирається у скляну стелю. Тому що вже начебто
побутові питання всі вирішено, але тепер так постає наступне питання: а для чого це все? І
ось тут вмикається мотивація.

Є п'ять речей, які дуже підвищують мотивацію будь-якої людини. Перше – це
наявність процесу і результату. Ось дивіться: ми, люди, улаштовані так, що процес є ціною,
яку ми платимо за результат. Якщо ви стимулюєте якусь людину або мотивуєте результатом,
то це довго не триватиме. Результат без процесу людям нецікавий. Це ось, до речі, біда дітей
багатих батьків. У них є результат: машина, будинок, квартира...

Але немає процесу.  Батьки позбавили його процесу,  і тому в нього немає мотивації
чимось займатися в цьому житті. А якщо дати людині просто процес, не дати результату, то
це сізіфова праця, і людина не хоче цим теж займатися. Тому сильний мотиватор – коли у вас
є процес і результат. Це перший момент.
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Другий момент: великий і сильний мотиватор – це можливості, які відкриваються.
Людину щоразу збуджує, коли вона бачить можливості, які відкриваються. Ось я якщо вам
скажу: «Ходімо, я вас познайомлю з такою-то людиною, яка може вас вивести на когось чи
ще щось»,  –  ви зрозумієте можливості,  які відкриваються.  І ви відчуєте збудження,
замотивуєтеся. Або скажу: «Я вас навчу зараз певним прийомам: завдяки цим прийомам ви
можете досягти, там, якихось небувалих висот». Ви будете збудженим, бо відкриваються
можливості.

Будь-які можливості, які відкриваються, – вони мотивують. Третє – це прогрес у русі.
Людині буквально потрібно бачити прогрес у своєму русі до своєї мети.

І це мотивує.  І найцікавіше –  тут ми приходимо до четвертого:  визнання досягнень.
Якщо людина погано вибудувала прогрес у русі, то вона просить підтвердження свого
прогресу в інших, тобто визнання. Вона просить визнання: «Як ти вважаєш, ось я кращим
став, гіршим став?» І таке інше. Але це все, звісно, ще прив'язано до наявності цілей життя,
місій.

Маргулан Сейсембаєв вважає,  що енергія з'являється тоді коли є мотивація.
Мотивація – спонукання до дії; динамічний процес фізіологічного та психологічного плану,
який керує поведінкою людини, визначає її організованість, активність і стійкість; здатність
людини задовольняти свої потреби.

В управлінні мотивація – це процес стимулювання працівників до здійснення
ефективної діяльності, спрямованої на досягнення цілей підприємства. Мотивація необхідна
для ефективного виконання прийнятих рішень і запланованих завдань.

Мотивація – це те, що знаходиться в «всередині» людини. Якщо людина мотивована,
її задоволення від роботи може призвести до якісного результату.

Рис. 1 Система мотивації персоналу

Процес управління мотивацією складним, оскільки потребує вивчення потреб і
мотивів кожного співробітника і розробки персоніфікованої системи винагород та покарань,
в основі якого є ціннісно-особистісний підхід. Складність формування мотивації праці
пов'язана з проблемою співвідношення внутрішньої та зовнішньої мотивації.
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Сенс внутрішньої (інтровертної)  мотивації полягає в наступному:  те що робиться
потрібно самій людині. Виходячи із значущості мети розрізняють особистісні цілі
(задоволення інтересів людини, самореалізація, розвиток творчого потенціалу) та професійні
цілі (навчання, підвищення кваліфікації, розвиток професіоналізму, задоволеність від цікавої
роботи, кар'єрне зростання).

Сенс зовнішньої (екстравертної) мотивації : те, що робиться, буде оцінено іншими.
Зовнішню мотивацію поділяють на моральні стимули (подяка, почесна грамота, нагороди,
соціальне визнання, почесне звання), матеріальну винагороду (оплата праці, преміювання,
соціальне страхування, пільги) та покарання (санкції, які погрожують у випадку ухиляння від
діяльності або її неякісного виконання).

Залежність ефективності трудової діяльності людини від мотивації досить
неоднозначна: особа, яка має високий рівень мотивації і дуже зацікавлена в досягненні
найкращих результатів роботи,  може мати на практиці гірші показники,  ніж особа,  яка має
значно менше мотивів працювати ефективно.

Відсутність однозначного зв'язку між мотивацією та кінцевими результатами
діяльності зумовлена тим,  що на результати праці впливають безліч інших внутрішніх і
зовнішніх факторів: професіоналізм, здібності, особистісні якості, темперамент, правильне
розуміння поставлених завдань, зовнішнє середовище.

Існує два основні види мотивації: стимул (базова мотивація) і реальна мотивація.
Стимул – це гостра необхідність в задоволенні фізіологічних потреб. Поняття

«стимул» не тотожне із поняттям «мотив». Стимул –  це дія,  яка зумовлює динаміку
психічних станів індивіда (що позначені як реакція) і виступає щодо неї як причина до
наслідку.  Слово «стимул»  у перекладі з латинської означає загострену палицю,  якою
поганяли тварин. Стимул не тотожний мотиву, хоча в ряді випадків може трансформуватися
в мотив.

Через стимулювання, мотивацію та діяльність людина досягає певної мети, щоб
задовольнити потреби життєдіяльності. Замкнутий цикл життєдіяльності: при досягненні
поставленої мети задовольняються певні потреби життєдіяльності, потім з'являються нові
потреби, мотивується нова мета, яка має позитивні або негативні стимули (перешкоди, які
додають рішучості в досягненні мети)  –  і так триває весь час,  поки людина живе і
сподівається.

Маргулан Сейсембаєв вважає, що стимул складається із двох компонентів: бажання
вижити і потреба в розмноженні. Є 5 факторів, які  підвищують мотивацію: наявність
процесу і результату; реальні можливості; прогрес у русі (процесі); визнання досягнень; ціль
у житті або місія. Процес є ціною, яку ми платимо за результат. Мотивувати людину лише
результатом – це неправильно. Результат без процесу є людині не цікавим. До прикладу, у
дітей із дуже заможних родин є результат (у вигляді автомобілю, квартири, будинку), але
немає процесу. Батьки виконали за них процес, тому у них немає мотивації. В той же самий
час, якщо у людини є i лише процес і немає результату – це також неправильно, бо людина
не бажатиме займатись цим процесом. Таким чином, сильним мотиватором є наявність
процесу і результату. Людині обов'язково потрiбно бачити прогрес у своєму русі (в процесі)
до своєї мети. Це теж дає досить сильну мотивацію.

На думку Маргулана Сейсембаєва, якщо людина погано вибудувала прогрес у русі, то
вона просить підтвердження свого прогресу у інших людей. А насправді людина повинна
бачити та визнавати свої досягнення самостійно.Також дуже важливим є розуміти свою ціль
та місію.  Всі попередні фактори (наявність процесу і результату,  реальні можливості,
прогрес у русі (процесі), визнання досягнень)) сильно впливають на досягнення цілі та
місії.Енергія з'являється завдяки тому, що є місія або ціль та наявність комплексу інших
факторів.

Маргулан Сейсембаєв каже: «Звідки я беру енергію? Я беру енергію, по-перше, тому
що в мене є місія,  і по-друге,  у мене ось це все є:  я займаюся улюбленою справою,  я
займаюся дослідженням, у мене постійно відкриваються нові можливості, я бачу прогрес у
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русі, я бачу визнання. Визнання своїх підписників. Їм подобається, і мене це надихає. Тобто
всі компоненти».

Є такий вислів: «час – це безперервний, рівномірний, незворотний, лінійний процес
переходу від того, що було, до того, що буде, розділений невловимою миттю зараз». Ось це
повне визначення часу. Водночас, у давніх греків був такий розподіл: Хронос і Кайрос: двоє
богів часу. Хронос – це бог часу, який відраховує ваше життя, як стрічку, на стрічці часу. Він
неупереджений. І Хронос у всіх у нас однаковий: у всіх у нас 24 години на добу, 365 днів у
році. І ви тут нічого не можете зробити. І ось мене в цьому аспекті трохи дратує, коли кажуть
"тайм-менеджмент". Неможливо керувати часом – у нас у всіх однакова кількість часу. Ви
можете напхати в одиницю часу більше справ, але це тоді не тайм-менеджмент – це вже
екшн-менеджмент, або управління справами, але жодним чином не часом. А у Стародавній
Греції другого Бога називали Кайросом. Кайрос – це щасливий, вдалий момент, мить. Кайрос
живе в теперішньому моменті: у миті «зараз». Це вдалий, сприятливий момент. Так ось: ваше
життя, якість вашого життя визначає не Хронос, і довжину вашого життя визначає не
Хронос, а кількість Кайроса, який ви використали.

Є вісім видів соціальних ресурсів: гроші, активи, час, енергія, влада, слава, зв'язки,
знання. І це все – взаємообмінна енергія. Це все – енергія. Дуже цікаво досліджувати всі ці
субстанції. І це саме те, що потрібно робити. Через стимулювання, мотивацію та діяльність
людина досягає певної мети, щоб задовольнити потреби життєдіяльності. Замкнутий цикл
життєдіяльності: при досягненні поставленої мети задовольняються певні потреби
життєдіяльності, потім з'являються нові потреби, мотивується нова мета, яка має позитивні
або негативні стимули (перешкоди, які додають рішучості в досягненні мети) – і так триває
весь час,  поки людина живе і сподівається.  Один мудрець спробував з'ясувати,  чому люди
працюють. Став обабіч шляху, яким возили каміння на побудову собору, і першого
зустрічного їздового запитав: – «Що ти робиш, людино добра?» – «А хіба не бачиш, відповів
той – везу каміння». – «А ти?» – запитав мудрець іншого.  – «Заробляю на хліб собі і дітям
своїм». Третій їздовий сказав: – «Будую собор, мудрий старче». Всі вони робили одну
справу:  возили каміння.  Всі отримували гроші за свою роботу.  Але сенс у свої дії вкладали
різний.

Потреби керівника – найважливіший компонент мотиваційної сфери особистості
керівника. Управлінська діяльність керівників відбувається під впливом таких потреб: -
досягнення успіху, влади; - відчуття соціальної значущості своєї діяльності, участі у
вирішенні загальнонаціональних завдань, в доведенні цінності власної особистості; -
самоствердження через власну справу; - розвитку. Мета – це безпосередньо усвідомлюваний
результат, на який у конкретний момент спрямована дія, що задовольняє актуалізовану
потребу керівника.  Мотиви досягнення її можуть бути різними:  намагання досягти успіху в
управлінській діяльності, отримати визнання серед колег, задовольнити свої матеріальні,
духовні потреби тощо. Але діяльність керівника мотивується лише значущими і
безпосередньо пов'язаними з досягненням мети мотивами.

Потреби і мотиви є фундаментом життєвої мети особистості керівника, яку можна
розглядати як просування рівнями ієрархії системи управління і як особистісний
управлінський розвиток. Потреби, мотиви і цілі – це психологічна основа ціннісних
орієнтацій особистості керівника і є основними складовими мотиваційної сфери особистості
керівника.

Висновки.
o Стимул інтеріоризується, стає внутрішньою потребою індивіда, а не

відповіддю на подразник, тоді він буде одночасно і мотивом. Мотив зумовлений потребами.
Вони забезпечують комфортну життєдіяльність людини.

o Сильним мотиватором є наявність процесу і результату.
o Будь які реальні можливості мотивують людину.
o Енергія з'являється завдяки тому,  що є місія або ціль та наявність комплексу

інших факторів.



Збірник тез VIІ Міжнародної науково-практичної конференції

69

o Розглядаючи питання вибору форм і методів мотивації працівників, необхідно
завжди пам’ятати про психологічний аспект цієї проблеми. Адже різні категорії працівників
мають розбіжності у своєму ставленні до тих форм мотивації, які мають застосовуватись з
огляду на рівень кваліфікації, стаж роботи, стать, вік, освітній рівень та інші фактори.
Адекватно реагувати на зміни в оцінці своєї праці людина починає лише тоді, коли її власна
оцінка буде визначати ці зміни як суттєві.

_________________
1. Електронний ресурс:

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1
%94%D0%B2_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%9A%D0%B
0%D0%BB%D1%96%D1%94%D0%B2%D0%B8%D1%87

2. Електронний ресурс: http://psychologis.com.ua/zhiznennaya_energiya-1.htm
3. Електронний ресурс:

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D1
%8F

4. Електронний ресурс: https://svitppt.com.ua/turizm/motivaciya1.html
5. Електронний ресурс: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1042
6. Електронний ресурс: https://gordonua.com/ukr/publications/kazahskiy-bznesmen-seysembav-nvestic-ce-nad-

virazhen-u-groshah-zaoshchadzhennya-ce-disciplna-virazhena-u-groshah-kredit-ce-neterpnnya-virazhene-u-
groshah-1544021.html

7. Електронний ресурс: http://confcontact.com  Види стимулів трудової діяльності
8. Електронний ресурс: http://pidruchniki.com   Класифікація потреб
9. Електронний ресурс: http://pidruchniki.com Економічні потреби, їх класифікація та умови задоволення
10. Електронний ресурс: http://buklib.net  Мотивація – шлях до покращення ефективності роботи

підприємства
11. Електронний ресурс: http://h.ua

Жигайло Н., Максимець Ю., Львівський
національний університет імені Івана Франка

МЕНЕДЖМЕНТ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
ЗА ПРИНЦИПАМИ ТАРАСА КИЦМЕЯ

Актуальність теми. Менеджмент –  це сукупність дій,  заходів і методів управління
людьми на підприємстві, спрямованих на досягнення поставлених завдань. Важливо
накреслити шлях розвитку компанії, розробити конкретні завдання, і знайти способи їх
виконання; контроль над виконанням завдань. Він може бути здійснений у вигляді
призначення на посаду і наділенням певного кола обов’язків, мотивація і покарання
співробітників за виконану роботу, напрямок їх дій, запит звітів про виконану роботу та
інше; вміння організувати і згуртувати колектив; вміти правильно розподіляти і виявляти
важливість як людських, так і матеріальних ресурсів;постійне вивчення ринку і його
прогнозування, вміння швидко приймати рішення, причому їх результатом повинні стати-
мінімум витрат, максимум вигоди.[1]

Також у менеджменті велику увагу зосереджено на прийнятті управлінських
(організаційних) рішень. Управлінські рішення приймаються стосовно певних проблем,
ситуацій щодо організації різного рівня і різних колективів людей. Отже, управлінське
рішення – вольовий акт втручання суб’єкта управління в діяльність об’єкта управління для
виходу із певної виробничо-господарської чи іншої ситуації. Таке рішення є сукупним
результатом творчого пошуку суб’єктом управління шляхів, напрямів засобів виходу з
виробничо-господарської ситуації, а також відповідних дій колективу об’єкта управління.[2]
Потреба в прийнятті рішень обумовлюється як зовнішніми, так і внутрішніми обставинами.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%94%D0%B2_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%94%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%94%D0%B2_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%94%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%94%D0%B2_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%94%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://psychologis.com.ua/zhiznennaya_energiya-1.htm
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://svitppt.com.ua/turizm/motivaciya1.html
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1042
https://gordonua.com/ukr/publications/kazahskiy-bznesmen-seysembav-nvestic-ce-nad-virazhen-u-groshah-zaoshchadzhennya-ce-disciplna-virazhena-u-groshah-kredit-ce-neterpnnya-virazhene-u-groshah-1544021.html
https://gordonua.com/ukr/publications/kazahskiy-bznesmen-seysembav-nvestic-ce-nad-virazhen-u-groshah-zaoshchadzhennya-ce-disciplna-virazhena-u-groshah-kredit-ce-neterpnnya-virazhene-u-groshah-1544021.html
https://gordonua.com/ukr/publications/kazahskiy-bznesmen-seysembav-nvestic-ce-nad-virazhen-u-groshah-zaoshchadzhennya-ce-disciplna-virazhena-u-groshah-kredit-ce-neterpnnya-virazhene-u-groshah-1544021.html
http://confcontact.com/
http://pidruchniki.com/
http://pidruchniki.com/
http://buklib.net/
http://h.ua/
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Імпульсом до прийняття управлінського рішення є необхідність ліквідувати проблеми,
зменшити її актуальність.[3]

Виклад основного матеріалу. Тарас Володимирович Кицме́й - український
підприємець, науковець, економіст і громадський діяч.  Заслужений економіст України.
Голова правління Асоціації «Інформаційні технології України». Увійшов у сотню
найуспішніших українців за версією Forbes. Його підприємницька та бізнес-тренерська
діяльність служить для розвитку та масштабування економіки, бізнесу,
взаємопідтримки та особистісного становлення і саморозвитку. Співзасновник ІТ-
компанії SoftServe, Тарас Кицмей – людина світу: «Коли ми щось будуємо, то робимо це
глобально». Штат SoftServe в Україні становить понад 12000 осіб.

Тарасом Кицмеєм разом із партнерами була заснована програмна компанія SoftServe.
Перші продажі були зроблені самі по собі. Розвивалося сарафане радіо – вони добре
працювали,  тому клієнти стали їм консультувати.  Також нові замовлення надходили від
наших клієнтів,  які переходили з однієї компанії в іншу.   У 2000-х роках в США був
відкритий перший офіс. «Я був генеральним директором 16 років, а мої партнери в різний
час займали різні операційні посади. Але ми розуміли, що засновникам немає місця в
операційній системі: складно мислити стратегічно, коли ви вирішуєте поточні проблеми
24/7. Тому ми вирішили перейти на корпоративне управління». У 2007 році була створена
раду директорів і запрошено американця - Вільнюса Езерін.  Згодом Крістофер Бейкер, який
зараз підтримує SoftServe», - підкреслює Тарас Кицмей. У цей момент налічується 41 офіс у
12 країнах світу [6].

У своїй роботі SoftServe  застосовують дизайн-мислення.  Це відбувається не від
проблем, а від можливих рішень. У них є певний перелік рішень і пропонують подивитися,
які проблеми можуть вирішити з його допомогою. Вони розрізняють консультаційні та
клієнтські послуги. На першому етапі їхні фахівці пропонують клієнтам бізнес-рішення. По-
друге, вони реалізують дизайнерські послуги: створюють технологічну архітектуру, будують
зручний користувальницький інтерфейс, працюють з ключовою цільовою аудиторією. І в
результаті розробляють концепцію технологічного продукту або програми. Далі – його
реалізація.

Перша консультація з обслуговування. У ньому вони повинні створити своєрідну нову
цінність, поєднуючи технологічних драйверів і вигоду компанії. Другий крок - це коли
компанія побачила бізнес-рішення і переходить до проектування послуг. Це створення
технологічної архітектури,  зручного інтерфейсу,  робота із зацікавленими сторонами.  Потім
відбувається створення концепції технологічного продукту або самої програми.
Завершальний етап розвитку - кодування, тестування, якість, управління проектами, доставка
та обслуговування.[7]

У компанії впевнені,  для того щоб клієнт був щасливий,  необхідно зробити
співробітників щасливими. Перш за все, це можливість для навчання, підвищення
кваліфікації та перепідготовки. Цим займається університет SoftServe.[7] Появі університету
передувала нестача кадрів на ринку. "Якщо вам потрібна була кваліфікована jun в 2007 році,
просто не було де його шукати", - говорить старший віце-президент Global Talent Operations.
Коли до людей ставляться добре,  вони краще винаходять.  І коли вони це роблять,  компанія
буде успішною.

Однією зі стратегічних цілей SoftServe є стати найкращим роботодавцем, щоб
отримати найкращі таланти. Адже яку б стратегію розвитку вони не придумали, вони не
зможуть її реалізувати без крутих виконавців. Для того, щоб в них  хотіли працювати, вони
розвивають співробітників – вони повинні бачити, що в майбутньому вони виростуть на
певні посади або відкриють власні компанії, створять надихаючу атмосферу. Різниця між
роботою і дозвіллям розмита.  Їхній співробітник приходить в офіс,  тому що там цікаво,  є
його друзі, він можете самореалізуватися.

Інженери SoftServe не вимагають платню за «овертайм». Компенсація повинна бути
справедливою, інакше на конкурентному ринку якісні люди до тебе не прийдуть. Їхня
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позиціонування –  Great  Place  to  Work.  Компанія  дійсно хоче,  щоб всі люди,  які у них
працюють, були успішними. А власники запевняють, що успіх – це динаміка постійного
розвитку, тому вони намагаються створити всі умови для професійного і особистісного росту
людей. Кожен працівник має план розвитку кар’єри, оцінку двічі на рік тощо.

Якщо люди відчувають, що ростуть, то сміло можуть назвати себе успішними. Це для
них комфортне середовище. А такі особистості живуть завтрашнім днем. Вони всі можуть
пожертвувати сьогоднішнім днем, довше попрацювати задля того, аби завтра бути на новому
якісному рівні.

“Треба бути завжди якомога ближче до клієнта. Це головна аксіома в будь-якому
бізнесі, і це неабияк стосується IT-індустрії, яка, по суті, є однією  великою світовою IT-
лігою. Всі компанії працюють на загальному ринку. Щоб компанія була успішною, вона
повинна навчитися продавати на ринках, які найсприятливіші для її сервісу чи продукту.
Найкращий ринок для IT – Сполучені Штати. Потрібно спершу на ньому фокусуватись.
Якщо є класні IT-ринки в Західній Європі, то потрібно виходити на них. Так ми і
рухаємося.”, - запевняє Тарас Кицмей. [8]

Краса ІТ і сервісного бізнесу у великій компанії полягає в можливості ротації. Це
означає, що кожен раз, коли працівники отримують нові завдання, новий клієнт, нова
культура і нова команда. Вони також отримують нового лідера. Тобто все змінюється для
них, але вони залишаються в одній компанії. Люди в середньому вигорають через два роки.
Тому їхні співробітники можуть успішно рухатися і рости: як професійно, так і кар'єрно в
компанії.[7]

Також була створена ІТ-академія, яка пропонує курси і стажування. Вона
співпрацює з українськими університетами. Щорічно в цьому закладі навчаються
близько тисячі студентів, 80% з яких отримують роботу. Академія співпрацює з
викладачами, студентами та адміністрацією університетів. Вихід на світовий ринок.
можливість співпраці з великими компаніями.  Дослідницька компанія Aon Hewitt
двічі визнавала SoftServe кращим роботодавцем України. А в 2011 році компанія стала
кращою у всій Центральній і Східній Європі. У своєму виступі Білл Гейтс похвалив
українську компанію і навів її рішення як приклад того, які бізнес-додатки можуть
бути побудовані на технологіях корпорації. [9]

Кицмей Тарас Володимирович є головою наглядової ради Львівського національного
університету імені Івана Франка. З його ініціативи працює навчальна програма «Школа
лідерства. Управління університетом». Дана програма складається із шести навчальних
модулів,  які охоплюють актуальні теми:  Університет як система,  лідерство в період змін.
Стратегічне мислення та маркетинг. Управління проектами, побудова навчальних програм.
Фінанси для навчального закладу. Управління людьми та командна робота. Ефективні
комунікації, спрямовані на результат. Після навчання учасники представляють проекти, які
планують за результатами програми втілювати у своєму ЗВО. Дана програма представила
розуміння ринку, показала, як краще подавати свої ідеї, та як під новим кутом зору глянути
на свій проект.  Віримо,  що втілення цих ідей стане кроком у розвитку нової української
освіти.

Висновок. Тарас Кицмей у своїй теорії прийняття управлінських рішень
намагається створити хороші умови праці для своїх співробітників. Він вважає, що
якщо щасливий і повний сил є працівник, то і клієнт буде задоволений виконаною
роботою. Тарас Кицмей переконує, що потрібно постійно розвиватися і пробувати щось
нове, а особливо - не зациклюватись на старому; працювати з новими і великими
компаніями; співпрацювати із закордонними партнерами для покращення
внутрішнього управління.

_________________
1. http://opal.net.ua/2020/11/30/czto-takoe-menedzhment-opredelenie-sistema-osnovy-i-metody-funkcii-i-vidy-

menedzhmenta/
2. https://arm.naiau.kiev.ua/books/osnovu_menedjmentu/files/Tema_3.pdf
3. 3.https://pidru4niki.com/19240701/menedzhment/ponyattya_upravlinskogo_rishennya

http://opal.net.ua/2020/11/30/czto-takoe-menedzhment-opredelenie-sistema-osnovy-i-metody-funkcii-i-vidy-menedzhmenta/
http://opal.net.ua/2020/11/30/czto-takoe-menedzhment-opredelenie-sistema-osnovy-i-metody-funkcii-i-vidy-menedzhmenta/
https://arm.naiau.kiev.ua/books/osnovu_menedjmentu/files/Tema_3.pdf
https://pidru4niki.com/19240701/menedzhment/ponyattya_upravlinskogo_rishennya
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5. https://forbes.ua/profile/taras-kitsmey-70
6. Тарас Кицмей о том, как устроен и управляется SoftServe (mc.today)
7. Как работает SoftServe — одна из крупнейших украинских IT-компаний (vctr.media)
8. https://tech.liga.net/technology/interview/pravila-biznesa-tarasa-kitsmeya-softserve-kak-postroit-krupneyshuyu-

ukrainskuyu-it-kompaniyu
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Жук О.П., Пелех І.М., Львівський національний
університет імені Івана Франка

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ ПІДБОРУ ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСІВ
У СФЕРІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Сьогодні ми живемо у період діджиталізації суспільства та прогресу інформаційних
технологій, тому на часі є вивчення особливостей організації різних процесів у цій сфері.
Більше того, варто зазначити, що IT-технології досить стрімко розвиваються в Україні та є
одною найбільш динамічних і перспективних галузей її економіки. За даними UNIT.City
наша країна займає 24 місце у світі за привабливістю розробки програмного забезпечення, є
одним із найбільших експортерів IT-послуг Європи, а також, за версією HаnckerRank,
українські програмісти-розробники знаходяться на 11 місці серед 50 країн-учасниць. Всього
в Україні діє 1142 продуктові та 858 аутсорсингові компанії, біля 100 R&D центрів такі як
Google, Siemens, Huawei та Samsung повідомляють Beetroot Academy у 2021 Tech Market
Report.  Таким чином,  розуміємо,  що Україна розвивається як сильний гравець на світовому
IT-ринку, зокрема, в США та Європі.

Сфера інформаційних технологій є специфічною з огляду на кваліфікацію
працівників, організацію їхньої роботи, види діяльності та інше. Варто зауважити, що
особливо важливою та відповідальною є функція підбору персоналу, оскільки саме від якості
залучених кадрів у великій мірі залежить майбутній розвиток будь-якої IT-компанії. Звісно, у
цій галузі сформувались свої певні особливості і методології пошуку та добору працівників,
з якими варто ознайомитися.

Під час пошуку кандидатів рекрутер сам обирає метод, за допомогою якого буде
здійснювати підбір, бо це є його інструментом праці. Серед них, насамперед,
використовують:

1. Рекрутинг – стандартний і найпопулярніший метод пошуку персоналу у IT-
сфері, його також називають “поглиблений підбір”. Зазвичай його використовують для
закриття вакансій фахівців середньої ланки, тобто таких позицій як Junior/Middle. За такою
технологією пошук спеціалістів здійснюється з урахуванням Soft та Hard Skills. Також,
залучається велика кількість різних каналів пошуку як внутрішніх, так і зовнішніх. Часто
залучають внутрішню CRM-базу, якщо така наявна, різні джоб-сайти, оголошення,
рекомендації, соціальні мережі й інколи навіть ЗМІ. Після того як рекрутер знаходить
потрібного спеціаліста, він, зазвичай, зв’язується із ним за допомогою електронних листів,
телефонного дзвінка чи соціальних мереж та, при згоді кандидата, проводить наступні етапи
рекрутингу [5].

2. Хедхантинг – технологія підбору працівників, яка спрямована саме на
висококваліфікованих фахівців та професіоналів своєї справи. Ключова відмінність від
рекрутингу полягає у наступному: рекрутери шукають своїх кандидатів з великої кількості
претендентів і націлені знайти будь-кого, хто б підходив під вимоги, а хедхантери “полюють
за головами” людей, які, зазвичай, не зацікавлені у зміні місця роботи, оскільки уже досягли
певних висот і забезпечені хорошими умовами праці. Важливо зазначити, що далеко не

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%86%D0%BC%D0%B5%D0%B9_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%86%D0%BC%D0%B5%D0%B9_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%86%D0%BC%D0%B5%D0%B9_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://forbes.ua/profile/taras-kitsmey-70
https://mc.today/u-nas-net-svyashhennyh-korov-lyuboj-sotrudnik-mozhet-stat-ceo-taras-kitsmej-o-tom-kak-ustroen-i-upravlyaetsya-softserve/
https://vctr.media/kak-rabotaet-softserve-117281/
https://tech.liga.net/technology/interview/pravila-biznesa-tarasa-kitsmeya-softserve-kak-postroit-krupneyshuyu-ukrainskuyu-it-kompaniyu
https://tech.liga.net/technology/interview/pravila-biznesa-tarasa-kitsmeya-softserve-kak-postroit-krupneyshuyu-ukrainskuyu-it-kompaniyu
https://ipress.ua/mainmedia/softserve_yak_pratsyuie_naybilshyy_ukrainskyy_autsorser_9362.html
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кожен рекрутер зможе бути хедхантером, так як цей метод насправді є доволі специфічним
та інколи психологічно важким у застосуванні. Це свого роду “переманювання” фахівців з
інших компаній, часто навіть компаній-конкурентів, що зробити насправді досить складно,
адже такі працівники зазвичай задоволені своїм місцем роботи і планка їхній вимог до
вакансії є досить високою. Цей метод найчастіше використовують для підбору спеціалістів
рівня Middle+/Senior/Lead [2].

3. Скрінінг – ще один сучасний метод підбору кадрів, але він відрізняється від
вищезгаданих технологій тим, що націлений на “поверхневий підбір”. За цим методом пошук
здійснюється за формальними ознаками для масового набору. Тобто, зазвичай, таким
способом здійснюється набір кандидатів низової ланки або на масовий проєкт. Проте, в IT-
сфері скрінінг часто виступає як один із перших етапів рекрутингу. У багатьох компаніях
навіть є посада, яка трохи нижча за рекрутера і називається “Researcher”, і власне однією з
головних функцій такого працівника є скрінінг резюме кандидатів для підбору персоналу на
актуальну вакансію.

4. Премілінаринг – один з найменш популярних методів пошуку персоналу, який
характеризується залученням молодих працівників або студентів (наприклад, через
виробничу практику). Компанія таким чином ризикує, бо набирає людей без досвіду роботи з
первинного ринку. Зазвичай, в IT-сфері проводять стажування протягом кількох місяців,
навчають кандидата усіх потрібних навичок для подальшої роботи та після закінчення
навчального періоду вирішують чи працевлаштовувати далі обраного претендента. Інколи на
стажуванні не одна людина і за таких умов проводиться певний відбір найбільш здібних,
психологічно стійких та кваліфікованих серед стажерів [3].

Варто зазначити, що у сфері інформаційних технологій вже сформувались певні
професійні платформи, які часто використовують для підбору кадрів, найпопулярнішою
серед яких є LinkedIn.  Це соціальна мережа,  створена саме для професійних зв’язків та
комунікації, інколи профіль кандидата створений тут може послужити для рекрутера певним
резюме і допоможе дізнатись чи зацікавлений він у вакансії. Ця платформа користується
високою популярністю серед IT-спеціалістів, тому для технічного рекрутера робота тут може
допомогти у пошуках. Також, існують інші схожі джерела пошуку кандидатів, як наприклад,
Dijnni чи DOU – платформи для IT-спеціалістів або GitHub, де можна знайти безпосередньо
зразки готових проєктів чи портфоліо хорошого претендента на вакансію. Щодо звичайних
job-сайтів, то найбільшою популярністю користуються work.ua, robota.ua, grc.ua (колишній
headhunter) та інші [2].

Підбір кадрів обов’язково містить у собі певні етапи рекрутингового процесу. Звісно
ж, у галузі IT-технологій рекрутинговий цикл має свої особливості. Розберемо етапи відбору
персоналу у сфері інформаційних технологій на прикладі Genesis – однієї із найбільших
продуктових IT-компаній в Україні,  які вийшли на міжнародний ринок [4].  Отже,  для того
аби закрити вакансію рекрутер повинен пройти з кандидатом:

1. CV – певна робоча візитівка майбутнього працівника, яка містить його
особисту інформацію, досвід роботи, перелік навичок, якими він володіє, та контактні дані.
Людина може відправити його сама,  коли відгукується на вакансію,  або ж на прохання
рекрутера, якщо він знайде претендента першим.

2. Скрінінг – це процес аналізу CV кандидата, співставлення його із вимогами
вакансії та прийняття рішення про подальші дії. Якщо інформація в резюме зацікавила
рекрутера й людина може підійти на запропоновану позицію,  то HR  переходить до
наступного етапу, якщо ні – то кандидату відмовляють.

3. Співбесіда –  це один із етапів підбору кадрів,  який проходить у вигляді
опитування, метою якого є визначення здатності людини обіймати певну посаду і
виконувати конкретну роботу.

4. Тестове завдання – це певна задача для кандидата, яка, зазвичай, має певний
дедлайн, дає можливість рекрутеру та іншим перевірити на якому рівні hard skills
претендента та чи зможе він технічно виконувати роботу.
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5. Bar-raising – це фінальний етап перед працевлаштуванням, на якому людина
зустрічається з представником із середини компанії для виявлення її головних цінностей,
цілей, soft skills та зрозуміти чи справді вона влиється в команду та затримається там.

Також, варто згадати про особливості співбесід у процесі залучення персоналу у сфері
інформаційних технологій. Саме інтерв’ю допомагає рекрутеру оцінити особисті якості
людини, її адекватність та готовність працювати. В IT практично завжди частина співбесіди
ведеться англійською аби перевірити володіння мовою майбутнього працівника, що є
важливою компетенцією працівника для роботи у цій галузі. Часто після цього етапу
кандидати відсіюються, тому що або їм можуть не сподобатись певні умови праці чи
компанія, або ж рекрутер виявляє, що CV не зовсім відповідає реальності чи претендент
просто не підходить на цю позицію.

В сучасних умовах, зважаючи на пандемію COVID-19 та воєнні дії, співбесіди досить
часто проводять дистанційно в онлайн-форматі або ж, якщо є можливість, то очно, рідше
проводять телефонне інтерв’ю. Для онлайн-інтерв’ю найчастіше використовують такі
платформи як Zoom чи Google Meet. Співбесіди, які застосовую IT-рекрутери, класифікують
за змістом на чотири види:

1. Структурована – один з найпопулярніших видів інтерв’ю, де кандидат
послідовно відповідає на запитання HR-менеджера. Такий тип співбесіди проводиться для
того, щоб перевірити наскільки інформація у резюме відповідає дійсності та щоб заповнити
так звані “білі плями”, дізнатись про досвід людини, оцінити її професійні та особисті якості.

2. Ситуаційна – інтерв’ю, в якому кандидат відповідає на гіпотетичні запитання
та описує свої дії в уявній ситуації. Проводиться для того, аби рекрутер міг краще оцінити
soft та hard skills претендента та визначити, чи зможе він влитись у корпоративну культуру
IT-компанії.

3. Проєктивна – тип співбесіди, який схожий на ситуаційну, але тут головна роль
в уявній ситуації переноситься на гіпотетичну команду людей, дії яких кандидат має
коментувати. Таке інтерв’ю акцентує увагу саме на  особистих якостях та цінності
майбутнього працівника [1].

4. Поведінкова – вид співбесіди, який побудований на питаннях рекрутера про
досвід роботи та досягнення людини, щоб зрозуміти наскільки претендент вміє вирішувати
проблеми та завдання, які перед ним  поставлені. До цього типу інтерв’ю відносять моделі
SMART та PARLA.

Отже, робимо висновок, що підбір людських ресурсів у галузі IT має свої особливості
та специфіку, які потрібно обов’язково враховувати впродовж усього циклу рекрутингу, а
також і у майбутній співпраці із потенційними кандидатами на вакантну посаду.

_________________
1. Види співбесід у IT –  чого слід очікувати?, найбільша україномовна Інформаційна База Знань у галузі

Забезпечення Якості в ІТ QAinfo. URL: https://www.quality-assurance-group.com/vydy-spivbesid-it-chogo-
ochikuvaty/ (дата звернення: 02.04.2022).

2. Вонберг Т. В., Кудименко Д. М. Особливості рекрутингу персоналу в ІТ-компаніях. Бізнес Інформ. 2020. №7.
C. 287-292. URL: http://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2020-7_0-pages-287_292.pdf (дата
звернення: 01.04.2022).

3. Захарова О. В. Особливості підбору ІТ-фахівців: новітні підходи / О. В. Захарова, О. В. Калашник //
Економіка і організація управління. - 2019. - Вип. 1. - С. 64-73. URL: file:///C:/Users/Admin/Downloads/7066-
%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%96-
14186-1-10-20190705%20(1).pdf (дата звернення: 02.04.2022).

4. Офіційний сайт Genesis URL: https://gen.tech/ua (дата звернення: 01.04.2022).
5. Рекало Т. Формування рекрутингу в ІТ-сфері. Економічний аналіз. 2021. Том 31. № 3. С. 166-172. URL:

file:///C:/Users/Admin/Downloads/1958-6565657834-1-PB%20(1).pdf (дата звернення: 01.04.2022).

http://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2020-7_0-pages-287_292.pdf
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імені Івана Франка

ВИХОВАННЯ МАЙБУТНІХ ЛІДЕРІВ ТА СТАЛИЙ РОЗВИТОК

Відповідно до сучасних умов оновлення та розбудови всіх сфер суспільного життя,
нової парадигми освіти та високих вимог до підготовки молодих спеціалістів постає
проблема у вихованні майбутніх лідерів у сфері сталого розвитку, які матимуть широкий
кругозір, вмітимуть знаходити корисну інформацію, використовуючи інноваційні технології
та виконуватимуть лідерські функції у суспільстві [2, с. 30]. В умовах сьогодення
забезпечення сталого розвитку виступає однією з найактуальніших проблем у світі, яка
викликана ускладненням взаємозв’язків між людиною та навколишнім природним
середовищем, а тому й спрямована на збереження стабільності, на безперервний людський
розвиток, а також на збереження стабільності, на зменшення суспільних проблем різних
категорій населення країни.

Сьогодні проблема виховання лідерів та її зв’язок зі сталим розвитком є предметом
для розвідок багатьох вітчизняних та зарубіжних науковців,  серед яких:  Д.Д.  Бибик,  С.  І.
Дорогунцов, Б. М. Данилишин, З. В. Герасимчук, О. В. Грянник, Н. В. Гребенюк, В. С.
Міщенко,  А.  Г.  Тихонов,  В.  Я.  Шевчук,  Л.  Б.  Шостак та ін.  Однак,  не можна вважати цю
проблему вичерпаною, оскільки сучасний світ вимагає підготувати молодих людей до
лідерства в сфері сталого розвитку та забезпечити виконання ними лідерських функцій у
суспільстві.

Насамперед відзначимо, що поняття «сталий розвиток» (sustainable development)
пов’язано з ім’ям прем’єр-міністра Норвегії – Гру Харлем Брундланд, яка у звіті «Наше
спільне майбутнє», що був підготовлений для ООН та опублікований у 1987 році,
сформулювала це поняття. Під час виступу, політикиня вперше сформулювала визначення
поняття «сталий розвиток» та висунула нову концепцію сталого розвитку як альтернативу
розвитку, що заснований на необмеженому економічному зростанні. Так, на думку Гру
Харлем Брундланд, сталий розвиток є розвитком, який задовольняє потреби сучасних
поколінь, однак не ставить під загрозу здатність майбутніх поколінь задовольняти свої
особисті потреби [1].

Як зазначає Д.Д.  Бибик,  сталий розвиток належить до моделі людського розвитку,  в
межах якої використання ресурсів скеровується на задоволення людських потреб одночасно
із забезпеченням сталості навколишнього середовища та природних систем, щоб ці потреби
могли бути задоволені не лише для теперішнього, але й для наступних поколінь [1].

Згідно зі змістом та сутністю сталого розвитку, основним та беззаперечним джерелом
і рушійною силою для розвитку суспільства є особистість,  розвиток якої забезпечується
сукупністю створених умов для реалізації її творчого та інтелектуального потенціалу. З
огляду на це,  бачимо,  що шляхи досягнення сталого розвитку суспільства неможливі без
володіння особистістю лідерськими компетенціями та якостями, прояву її лідерської позиції
та ініціативності.

На наш погляд, виховання майбутніх лідерів має відбуватися з урахуванням концепції
сталого розвитку, адже саме молоді люди є першоджерелом змін у суспільстві, вони здатні
генерувати якісно нові та прогресивні ідеї, впливати та мотивувати інших людей. Тому,
ключовим завданням системи освіти та виховання у ХХІ столітті є виховання майбутніх
лідерів,  розвиток у них мислення,  яке орієнтоване на стале майбутнє.  Сьогодні Україна
потребує як ніколи виховання майбутніх лідерів для сталого розвитку,  і таке лідерство
вимагає внутрішнього процесу,  в якому лідер розуміє себе і погляд на світ з точки зору
відносин, щоб ефективно працювати з іншими, щоб відбулися зміни. Створення сталого
майбутнього залежить від тих зусиль, які будуть прикладені сьогодні.
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Варто зазначити, що складниками змісту освіти для сталого розвитку виступають
наступні:

· якість життя, рівноправність та соціальна справедливість;
· збереження біологічного, культурного та соціального різноманіття;
· усвідомлення відповідальності перед майбутніми поколіннями;
· взаємозв’язок між економікою, суспільством та довкіллям;
· потреби та права майбутніх поколінь на якісне життя;
· громадянська позиція, права та обов’язки громадян [3, с. 21].
Звідси бачимо, що роль освіти та виховання у підготовці майбутніх лідерів у сфері

сталого розвитку відіграє надзвичайно велику роль. Необхідно створити всі можливості для
розвитку лідерського потенціалу студентів та сформувати у них ті лідерські якості, які
допоможуть їм у майбутньому забезпечити сталий розвиток громади, суспільства та держави
загалом. Виховання майбутніх лідерів – це інвестиції у майбутнє нашої держави [2, с. 33]. На
сьогоднішній момент потрібно сформувати у суспільстві ставлення до студентства як до
стратегічного ресурсу України, а також створити належні умови для успішної самореалізації
студентської спільноти.

Отже, можемо підсумувати, що за сучасних умов важливим завданням системи освіти
є виховання майбутніх лідерів з урахуванням сталого розвитку, адже саме студентська
молодь є джерелом та рушійною силою якісно нових і прогресивних ідей.  Окрім того,  саме
студентська спільнота здатна швидко прийняти виклики сучасного суспільства, ініціювати та
розв’язувати актуальні проблеми основних напрямів сталого розвитку.
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ЕМПАТІЯ ЯК ВИЯВ ОСОБИСТІСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ
РОЗВИТКУ ШКОЛЯРА

В умовах сьогодення для повноцінного розвитку дитини важливим є не лише
отримання нею знань, гарантованих шкільним процесом, але й виховання її патріотом своєї
держави; гуманне ставлення до соціального оточення, її здатність і готовність прийти на
допомогу та уміння співчути іншому.

Для українського суспільства споконвіку характерним було виховання дитини в
традиціях співчутливості. Спочатку сімейне середовище, а згодом й інші суспільні інституції
прищеплювали і мотивували дитину до розвитку у неї співпереживання та співчуття. Однак
сьогодні розвиток здатності до співчуття, а, відповідно, й розвиток особистості в цілому стає
утрудненим через суспільну соціально-моральну кризу, що пов’язано з порушеннями
виховного процесу підростаючого покоління (у сім’ї, дошкільному закладі та школі) і може
осягати періоди від дошкілля і старшого підліткового віку; зростання тенденції до
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«закритого» способу життя, зниження контактності і звуження кола спілкування; наростаюча
небезпека існування людини в суспільстві та агресивність у поведінці людського оточення.

Це стає серйозними проблемами, коли соціальне середовище, створюючи певні
соціальні ситуаційні колізії,  само починає відчувати гостру потребу в людях,  здатних
поділитися з оточенням своїм духовним багатством, проявити душевну щедрість, які б уміли
співрадіти, співпереживати іншому і розрадити його.

Очевидно, що досягти таких відносин можна тільки тоді, коли особистість уміє
осягнути душевний стан іншої людини, розуміє її емоційний настрій, знає як співпереживати
та спроможна відгукнутися на її психологічний стан.  У психології це відчуття означене
терміном «емпатії».

Уміння бути емпатійним – це знайти потрібні слова розради та підтримки, здатність
заспокоїти та запевнити іншу людину, що вона не самотня у своїй проблемі, є поруч ті, хто
поділяють з нею цю проблему і допоможуть у її вирішення.

Дослідження феномену емпатії проводили такі відомі психологи як А.  Валлон,
О.  Ф.  Лазурський,  В.  Штерн,  Е.  Фромм,  К.  Хорні та інші.  На основі цих досліджень
викладені пояснення терміну, показані особливості процесу формування емпатії,
виокремлено властивості емпатійної особистості.

Г. С. Саліван, З. Фройд, А. Адлер трактують поняття «емпатії» як вроджену
властивість людської психіки. Однак не можна відкидати можливості її формування, завдяки
перебуванню людини в соціальному середовищі, де поступово вона (емпатія) розвивається у
процесі соціалізації і може підтримуватися на певному рівні або ж знижуватися чи
поглиблюватися, залежно від впливу на особистість певних чинників.

Особливої уваги заслуговує вивчення емпатійності у школярів молодшої школи.
Даний період є визначальним для адаптації дитини до соціального середовища, активного
входження в різні соціальні групи та спільноти, розширення кола її спілкування. Саме у цей
період дитина надзвичайно сприйнятлива до зовнішніх впливів, у неї сильно розвинене
почуття віри в істинність всього: що їй розповідають і чого навчають, про що говорять і
навіть про що думають, в безумовність виконання та необхідність дотримання моральних
правил, норм і принципів.

Тому вивчення проблеми особливостей формування та розвитку емпатії у дітей
молодшого шкільного віку є актуальною темою дослідження.  Дана вікова група є цікавою
для дослідження, оскільки діти у цьому віці перебувають в активному сензитивному
розвитку, становленні як особистості. Вони сприйнятливі до наслідування і легко набувають
нових навичок.  Закладене у цьому періоді має добрий потенціал для подальшого розвитку
дитини і має бути використаний психологічною службою школи на користь дитини.

Водночас, дослідження проблеми емпатії – одне із найскладніших питань.
Невловимість цього феномену підтверджують різноманіття у визначеннях його суті,
механізмах прояву та виконуваних функціях,  ролі у моральному розвитку особистості та у
такому прояві просоціальної поведінки як альтруїзм.

Е. Фромм у гуманістичному психоаналізі розглядає «емпатію» як явище, що тісно
пов’язане із поняттям «ідентифікації», а емпатійну взаємодію як умову повноцінних
міжособистісних відносин із дотриманням психологічної рівноправності та самореалізації
учасників спілкування [6, с. 108]. Етики називають це проявом симпатії або співчуттям, тоді
як естети більш схильні до думки,  що воно співзвучне зі вчуванням.  Емпатія –  це знання
почуття і/або пізнання через почуття, що є «когнітивною реконструкцією внутрішнього світу
іншої людини,  інтелектуальне приміряння і прийняття ролі або чужої точки зору,
ідентичність ментальних процесів суб’єкта і об’єкта емпатії, здатності уявляти собі
поведінку іншої людини»  [7].  Т.  П.  Гаврилова,  здійснюючи аналіз поняття «емпатії»,
окреслила основні підходи до емпіричного дослідження подає визначення цього поняття як
«властивість особистості, сутність якої полягає в умінні надавати опосередковану емоційну
відповідь на переживання іншої людини на основі рефлексії її внутрішнього стану,  думок,
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почуттів» [1, с. 123]. Це не лише спостерігання горя іншого чи відчування такого ж почуття
як переживає інший, але й уживання конкретних дій чи заходів на покращення ситуації.

Необхідно зазначити, що дитина сприймає і переживає певні кризові ситуації по
своєму, що може відображатися у фруструючому стані значно важче, порівняно з дорослим.

Ще однією проблемою дослідження емпатії у молодших школярів є недостатній
методологічний інструментарій, що може включати думку вчителів чи інших дорослих або ж
виявляти певні прояви емпатії,  не визначаючи її рівня,  що дещо ускладнює можливість
подати більш точну і якісну характеристику при описі результатів.

Для виявлення схильності учнів молодшої школи до емпатії використано методику
«Незакінчені оповідання» (Т. П. Гаврилова) та опитувальник «Прояв емпатії до ровесника»
(Є. М. Васильєва).

За результатами дослідження проявів емпатії виявлено більшу схильність до
співпереживання у 25%  дівчат і 35%  хлопчиків від загального числа досліджуваних,  що
свідчило про егоцентричний характер прояву емпатії. Водночас, 40% респондентів (25%
дівчаток і 15% хлопчиків) мали більшу схильність до співчуття – вони вирішували проблему
на користь «іншого». Діти виявляли співчуття до тварин – 30% (22% хлопчиків і 8%
дівчаток) досліджуваних; найменше емпатії проявляли до однолітків – лише 15%
досліджуваних (10% дівчаток і 5% хлопчиків) готові вибачити свого ровесника. Загалом для
59% досліджуваних ця реакція не носила вираженого стійкого характеру.

Однак, коли в ролі однолітка виступала особа, що співставлялася з однокласником, то
відсоток дітей схильних до емпатії значно зростав і становив 55%  від загального числа
досліджуваних, які проявляли емпатійні схильності в усіх ситуаціях. Зокрема, в ситуаціях
проявів співрадості (88% респондентів), при наданні допомоги іншому (82% респондентів) та
при наданні допомоги дитині-однолітку у скрутній ситуації (80% респондентів). Однак,
значно менше дітей готові надавати допомогу у випадку утиску особистих інтересів (47%
респондентів).  І.  С.  Гаркушина висловлює думку,  що є діти,  які здатні співпереживати з
іншим за невдачі,  здатні їм співчути і можуть пожаліти такого ровесника,  навіть якщо він
порушив правила, які встановили дорослі.

Було також відзначено, що серед дівчаток більш вираженими були прояви надання
допомоги ровеснику у різного роду ситуаціях,  навіть якщо це неприємні ситуації з
порушенням норм, встановлених дорослими, тоді як серед хлопчиків прояв емпатії мав
меншу вираженість і носив більш вибірковий характер. Особливо осудливо ставилися
хлопчики до ровесників, де зачіпалися їх власні інтереси.

Як зазначають О. М. Климецький та співавтори, емоційні реакції, які проявляються у
ході розвитку феномену емпатії – це реакція страждання або співпереживання, яка зумовлена
особистим відчуттям дистресу по відношенню до певної ситуації та реакція співчуття,  яка
має іншу назву – емпатія занепокоєння [8, c. 848].

Тобто молодші школярі ще не уміють пояснити вчинку іншого із розумінням того
чому він так вчинив.  Тому негативний емоційний настрій –  це осуд ровесника за його дії і
вони категоричні у своїх рішеннях.

Як стверджують Р. В. Павелків і Н. В. Корчакова, діти, які уміють співпереживати
включені у довготривалу емпатію, а ті, які можуть ігнорувати думки та почуття інших людей
не постійні в своїх емпатійних почуттях – в короткотривалу емпатію, яка розрахована на
обмежений контакт з іншими людьми, у процесі якої вони можуть ставати на позицію іншої
[3, с. 112].

Водночас, негативно налаштовані діти, не надають допомоги ровеснику, який
опинився у складній ситуації, байдужі і до нього, і до самої ситуації. Адже через цілковиту
концентрацію на собі вони не здатні осягнути,  що відчуває і переживає інша людина [2,  с.
93].

Дослідження О. А. Спіциної та О. С. Балашової свідчить про те, що у таких дітей дуже
мало сформованих дружніх стосунків з однокласниками або вони взагалі відсутні,  тому не
вироблене уміння співчувати, переживати, допомагати один одному у важких ситуаціях. У
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міжособистісних відносинах вони більше схильні осуджувати інших за їхніми вчинками, ніж
довіряти своїм особистим враженням. Вони можуть бути уважними у спілкуванні і навіть
намагатися зрозуміти більше, ніж сказано словами, але при зайвому впливі почуттів
співрозмовника втрачають терпіння [5, с. 171].

Необхідно також відзначити, що в людини є дві ключові здатності, які мають важливе
значення як для розуміння себе, так і для взаємодії з іншими людьми та розуміння їхніх
емоційних станів. Перша така здатність – це емоційний інтелект, який є здатністю розуміти
власні емоції, розпізнавати емоції інших, здатність усвідомлювати емоції та керувати ними,
використовуючи їх при прийнятті рішень у складних ситуаціях. Друга здатність – більш
ширша – це включення емоційного інтелекту у психічне, тобто це здатність розуміти свої
психічні стани та стани іншої людини. Ця здатність розвивається впродовж усього життя і
має свої особливості в різному віці.

Враховуючи те,  що внутрішній світ людини –  це прихована від нас реальність,  то
спочатку будується лише припущення про те, що людина переживає. І тільки аналіз деяких
зовнішніх проявів (рух очей,  положення рук,  тіла,  міміка людини)  дає нам сигнали до
уточнення цього припущення. Так відбувається обмін між людьми стосовно інформації про
внутрішній стан. На цій основі відбуваються взаємодії, передбачення поведінки іншого і,
відповідно коректування власної поведінки, залежно до внутрішнього стану іншого [4, с. 12].

У наш нелегкий для України час важливим є привертання уваги до дитини загалом,
спрямування її розвитку в русло не споживацького ставлення до оточення, а саме до
вироблення соціальних і особливо моральних та духовних цінностей.

Тотальна гуманізація життя в суспільстві пов’язана насамперед спрямованістю на
поліпшення людських взаємин. У цьому контексті велике значення має розвиток та
виховання емоційної та почуттєвої сфер особистості.  Найвищі почуття особистості –  це
моральні, що характеризують її як високорозвинену в духовному сенсі людину, надихають
на великі справи та благородні вчинки.

На основі цього формується емоційне передбачення, яке змушує людину переживати
можливі результати своєї діяльності, передбачати реакцію інших людей та оцінювати за ті
вчинки, які вони здійснюють. Тому роль емоцій у діяльності дитини суттєво змінюється.
Дитина засвоює способи вираження почуттів за допомогою інтонації, міміки, пантоміміки і
це допомагає їй розуміти переживання іншої людини, «відкрити» їх для себе.

На основі проведеного дослідження виникає потреба приділяти більшу увагу
педагогічного колективу та шкільного психолога до розвитку в учнів молодшої школи
емпатійних здібностей і на їх основі формувати потенціал духовності, гуманності та
моральності особистості.

_________________
1. Гаврилова Т. П. Анализ эмпатийных переживаний младших школьников и младших подростков. Психология

межличностного познания / ред. А. А. Бодалев. М.: Педагогика, 1981. С. 122-138.
2. Кулаков Руслан. Розвиток емпатії у дітей молодшого шкільного віку в умовах освітнього процесу.

Психологія: реальність і перспективи. Збірник наукових праць РДГУ, 2020 Випуск 15. С. 91-96.
3. Павелків Р. В., Корчакова Н. В. Просоціальний розвиток особистості: Монографія. Рівне: О. Зень. 2013.

383 c.
4. Сергиенко Е. А. Модель психического как интегративное понятие в современной психологии.

Психологические исследования. 2017. Т. 10. № 54. С. 7-17.
5. Спицына О. А., Балашова О. С. Эмпатийное отношение к сверстнику в младшем школьном возрасте.

Вестник Шадринского государственного педагогического университета. 2016. № 14. С. 168-174.
6. Фромм Э. Искусство любить. М.: Педагогика, 1990. 160 с.
7. Goldstein A.P., Michaels G.Y. Empathy: development, training, consequences. Hillsdale, NJ: Erlbaum, 1985. 287p.
8. Klimecki O. M., Leiberg S., Ricard M., Singer T. Differential pattern of functional brain plasticity after compassion

and empathy training. Soc. Cogn. Affect. Neurosci. 2014. V. 9. Рр. 873 – 879.



Філософсько-психологічні аспекти духовності сталого розвитку людства

80

Заміщак М.І., Дрогобицький державний
педагогічний університет імені Івана Франка

МОЛИТВА ЯК  ДУХОВНИЙ РЕСУРС
ПОДОЛАННЯ ДЕПРЕСИВНИХ ПЕРЕЖИВАНЬ  В УМОВАХ ВІЙНИ

Військові події, які стаються раптово і несподівано, призводять до широкого
суспільного розуміння про існування травми. Неочікувані травматичні події  перевертають
людське життя.  Особистість може змінити ставлення до себе,  людей до себе,  до інших,  до
навколишнього середовища. Не може здійснювати контроль у своєму житті, перебуває у
депресивному стані, відчуває сильний страх, безпорадність чи жах, притаманне зниження
енергійності, втрата інтересу до всього, що приносило раніше радість, відчуття
безнадійності, втрата апетиту. Травматичний досвід спричинює тривалі емоційні та інші
життєві труднощі.

Особистість повинна  навчитися розуміти травматичні реакції, сформувати відчуття
володіння ситуацією та здатністю активно впливати на події, знаходити нові способи
допомогти собі та іншим. І саме молитва як духовний ресурс  допомагає особистості
видужати та   відновитися.

Особистість – це цілісна психологічна структура, яка формується у процесі життя на
основі засвоєння нею духовних та моральних ідеалів, суспільних форм свідомості і поведінки.
Духовно розвинена людина проявляє свої позитивні моральні якості, що йдуть від глибин її
душі. Такій особистості легше та швидше відновитися. Індивідуальна мораль конкретної
людини є відображенням соціальної та духовної моралі. «Духовність, зазначає М.Савчин [3],
– це вищий момент людської індивідуальності». М.Боришевський [1] стверджує, що
духовність є втіленням моральності у реальному контексті  життєдіяльності особистості як
носія високих гуманних чеснот. М. Савчин підкреслює, що духовність проявляється у вищих
переживаннях і у “духовній діяльності”,  зокрема,  у житті людини з Богом і реалізується у
прагненні до духовного;  в любові до світу і до інших людей;  у прагненні до гармонії як у
внутрішньому світі, так і до встановлення гармонійних стосунків з зовнішнім оточенням, до
рефлексії та трансценденції,  виходу за межі власного “Я”;  у людській творчості,  в якій
реалізується прагнення до розширення себе, бажання вийти за межі власного “Я”... [3 ].

Духовний розвиток особистості –  це її дорога до самої себе, зустріч із цією глибиною
і шлях у серцевину власного життя, який іноді буває надто довгим, а то й не прохідним.
Сучасна людина застрягла в односторонності (наприклад, вона прагне тільки влади понад
усе, чи тільки багатства понад усе, чи задоволення, або ж комфорту чи життєвої рівноваги, і
знову - понад усе, що принципово неможливо за ситуаційної плинності життя. У людини
часто стається психологічний розлом як небезпечне роздвоєння несвідомих і свідомих
психічних процесів, як втрата нею власної цілісності. Але буття особи ніколи не вміщається
в її існування, вона –  творець своєї свободи та відповідальності, тому покликана
актуалізувати адекватний потенційний сенс свого життя.

В умовах війни молитва як духовна пожива  стає  психотерапевтичним засобом.  Бо
саме молитва, розмова з Богом  підносить особистість  до Всевишнього, яка ділиться  з ним
про свої проблеми, переживання., болі. Молитва допомагає впорядковувати свої думки, бути
відповідальним  за своє життя та інших, це як вектор, який спрямовує особистість на
правильний шлях. Молитва дозволяє переживати конкретні події, сприяє прийнятті  та
примиренні відповідних думок чи подій, отримує спокій в душі, врівноваженість.  Життя в
молитві  сприяє духовному здоров’ю особистості.  «Ніщо не може рівнятися з молитвою.
Вона й неможливе робить можливим, важке – легким, невигідне – вигідним.» [2 ]. Молитва
тісно пов’язана з проблемою віри.  Віра дає крила молитві.  Показує шлях на вирішення
проблеми, допомагає людині правильно робити вибір та діяти.

Отже,  молитва як духовний ресурс подолання депресивних переживань в умовах
війни сприяє зціленню, внутрішньому та зовнішньому миру, допоможе особистості повністю
відновити власні можливості.
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ЕКОЛОГІЧНА КУЛЬТУРА ТА ЕКОЛОГІЧНА СВІДОМІСТЬ
У СИСТЕМІ ЕКОЛОГІЧНОГО БУТТЯ

Процеси взаємодії в середовищі екосистеми відбуваються на всіх рівнях
загальнопланетарного і локального  характеру і засвідчують, що в своєму цивілізаційному
розвитку людство переступає певну межу, що  приводить до поглиблення екологічної,
політичної й соціальної кризи. Вирішення сучасних екологічних проблем не тільки окремо
взятої країни, але й цивілізації, уможливлюється  завдяки взаємодії екологічної свідомості,
екологічної культури, освіти, виховання, які є необхідною передумовою гармонізації
системи «суспільство-природа». Первинною ланкою цього взаємозв’язку є екологічна
свідомість не тільки як філософська категорія, але й як дієвий тонкоплановий інструмент
очищення нашого мислення та екологічного середовища, адже від чистоти думки залежить і
чистота дії, діяльності людини. Спільнота людей, оформлена в певну організацію спільнодії
також  формує колективну свідомість із різним рівнем екологічної чистоти та екологічної
моралі. Вищий менеджмент будь-якої організації здійснює управлінські функції, виходячи не
тільки  із економічної доцільності, рівня професіоналізму, але й культури. Відсутність
екологічної культури і безвідповідальність є наслідком споживацької ментальності, адже
домінування цінностей  матеріального характеру і споживацького інтересу  порушили баланс
екологічної чистоти, а низька культура взаємовідносин людини і природи продовжують
загострювати  кризу всієї екосистеми.

Враховуючи екологічні катастрофи сьогодення,  породжені,  зокрема,  й відсутністю
екологічної культури,  світова цивілізація поступово починає визнавати внутрішню цінність
природи як невід'ємну її властивість. Ще в минулому столітті (у 1982 році),  Генеральна
Асамблея ООН проголосила Всесвітню хартію природи,  в якій  наголошено на моральних
засадах взаємодії  людини і природи. За експертними оцінками екологів, існують такі
основні глобальні проблеми, з якими зіткнеться людство найближчі десятиліття: дефіцит
питної води, зміна клімату, зникнення лісів і розширення пустель, масове зникнення окремих
видів рослин і тварин, неконтрольована міжнародна міграція, забруднення повітря,
нагромадження відходів людської діяльності. У звітах Всесвітнього економічного форуму
фіксуються основні  екологічні  ризики, зумовлені не тільки змінами кліматичних умов
нашої  планети та всесвітньою епідемією, але й ризики застосування зброї масового
ураження, спричинені  масштабною агресією росії проти України.

Таким чином, невтішний стан сучасної екології спонукає до формування механізму
взаємовідносин із природним середовищем на основі культурологічного чинника, який
розвиває екологічну свідомість, екологічну компетентність і соціальну відповідальність.

Екологічна свідомість транслюється в прикладну площину через свої функції:
регулятивну, пізнавальну, нормативну, прогностичну, виховну, основні аспекти яких
спрямовані на забезпечення  економічного балансу між господарською діяльністю людей і
екологічним довкіллям та створення підґрунття для формування екологічної культури як
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окремих індивідів, так і суспільства загалом. Серед багаточисленних завдань, пов’язаних із
розвитком екологічної свідомості, виділяють необхідність проведення досліджень причин і
джерел екологічних криз та пошук шляхів їх подолання, а також завдання інструментального
характеру – розроблення норм раціонального природокористування на основі пізнання
закономірностей функціонування екосистеми.

Реальний стан  екосистеми і довкілля  безпосередньо залежить від рівня і типу
екологічної свідомості суспільства.  Варто зауважити,  що  екологічна свідомість  кожної
людини формується під впливом різних факторів, які визначають поведінку людини,
впливають на її емоційний стан і зумовлюють її ціннісну орієнтацію. Екологічна свідомість
людини має процесний характер і  визначається  сукупністю знань, емоцій, особистих
уявлень та суджень,  які визначають її готовність до  певних дій чи утримання від дій,  що
впливають на стан довкілля. Високий рівень екологічної свідомості засвідчує про
усвідомлений характер думки і дії людини стосовно природи.  Однак, зауважимо, що  через
контраверсійність  екологічної свідомості українців ціннісне ставлення до довкілля часто
залишається декларацією і не реалізується на практиці. З цієї причини на урядовому рівні
необхідно більше уваги приділяти екологічній політиці, а   екологічний чинник перевести із
другорядної категорії в першорядну, що мотивуватиме  розвиток екологічної свідомості
населення.

Регулятором екологічної діяльності є екологічна культура, спрямована на ефективну
екологічну поведінку, формування нової філософії життя та екологічної моделі поведінки на
основі  гуманістичних цінностей. Екологічна культура співзвучна до універсального закону
розвитку і поєднує діалектику екологічних відносин, екологічної діяльності  та екологічної
свідомості. У цьому ланцюжку головною інтегрувальним  елементом  є екологічна діяльність
як найважливіший чинник перетворення складних природних систем, як засаднича  основа
екологічного управління в системі «суспільство-природа».

Екологічна культура є виразником культурної спадщини й гуманістичних традицій,
які формують ментальні стереотипи поведінки суб’єктів господарювання. Екологічна
культура спирається на кращі гуманістичні традиції культури,  формуючи  еколого-гуманне,
ставлення до всіх форм екологічного буття.  Ментальне поле  культурної  спадщини
грунтується на національному менталітеті, який впливає на господарські процеси, визначає
модуси поведінки  і відображає психологічну основу етичних норм господарювання.
Залежно від національного менталітету й закладених у ньому національних  архетипів,
існують  різні прояви господарської ментальності у ставлення до природного середовища й
екосистеми. Важливим  національним архетипом українців є архетип Матері-Землі, який
спрямований на гармонію із зовнішнім світом і розвиває такі риси, як: працьовитість,
осілість, терплячість, відданість, господарність, відповідальність. Нехтування національними
архетипами, які закладають модуси поведінки у всіх сферах життєдіяльності суспільства,
приводить до порушення ціннісно-нормативного рівня  соціально-економічної практики та
екологічного буття.

Підвищення рівня екологічної свідомості та екологічної культури  досягають  завдяки
впровадженню ініціатив законодавчого, інституційного, економічного, правового,
світоглядного  характеру. Важливо також проводити  систематичні соціологічні досліджень
стану екології та  екологічних проблем, за результатами яких можна визначити  ціннісне
ставлення до екосистеми і оцінити  рівень екологічної  свідомості кожної людини. У цьому
контексті  особливої уваги заслуговують освіта й виховання, які закладають підвалини для
соціо - гуманістичного переходу до суспільства сталого розвитку і підвищення  загальної
екологічної відповідальності. Отож, екологічна культура та екологічна свідомість можуть
ефективно  розвиватися  на основі екологічної професійної освіти, виховання екосистемного
мислення, тобто погляду на природу як на цілісну екосистему, просвітництва, продуманих
заходів, спрямованих на створення ефективної інфраструктури екологічної освіти,
активізування діяльності екологічних організацій та рухів, спільнодії із міжнародними
організаціями в сфері екополітики,  екоосвіти,  екокультури.
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Карівець І.В., Національний університет
“Львівська політехніка”

ОСВІТА В УКРАЇНІ:
БУТИ ЧИ НЕ БУТИ ЗАПОРУКОЮ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА

Еміль Літре (1801-1881) визначає освіту так: “Освіта – це сукупність інтелектуальних
та практичних навичок, які були розвинені”. Олдос Гакслі (1894-1963) визначає такі основні
цілі освіти: “Освіта спрямовує молодих людей до свободи, справедливості та миру”.

Узагальнюючи, можна сказати, що освіта триває ціле життя, вона розвиває критичне
мислення, моральні почуття та здатність морально судити, вчить розуміти важливість для
життя свободи, справедливості та миру. Ключове слово тут – розвиває, а не прищеплює.

Мораль, розумність та свободу не можна прищепити; їх можна лише розвинути в собі
і такому розвитку повинні сприяти викладачі,  вчителі та вихователі.  На жаль,  протягом
десятиліть освіта розвиває технічні й прикладні навички, формуючи завчених,
дегуманізованих й фрустрованих середньою та вищою освітою,  вузьких спеціалістів,  які не
вміють вчитися.  Якщо ми,  викладачі,  вчителі та вихователі правильно розуміємо своє
покликання й завдання освіти, то ми повинні заново переформулювати завдання освіти й
заново поставити для себе цілі, особливо тепер, коли в Україні триває російсько-українська
війна.  Якими повинні бути такі цілі і що потрібно розвивати в молодих людях? Ось деякі з
таких цілей:

– розвиток глибини й широти самостійної думки заснованої на простих й
зрозумілих моральних цінностях;

– розвиток творчого мислення, без упереджень та без попередніх теоретизувань
та концептуалізацій;

– плекання відкритого розуму, який постійно турбується про істину;
– відкритість до нових технологій, нового знання й уміння навчатися новому;
– розвиток лінгвістичних компетенцій – знання декількох іноземних мов, бо

скільки ти знаєш мов, стільки разів ти людина;
– здатність критично оцінювати інформацію з різноманітних джерел та робити

певні, логічні висновки.
Питання також полягає не лише у тому, що потрібно розвивати у молодих людях, але й

як досягти згаданих вище цілей. Для цього необхідна реформа середньої і вищої освіти, яка
полягатиме у подоланні пострадянських рудиментів, а саме: кількісного підходу до освіти,
бюрократизму, формалізму в освіті, залежності оплати праці викладачів та вчителів від
кількості годин (так званого “педагогічного навантаження”). Але, окрім цих пострадянських
рудиментів є ще й сучасні “нововведення” вже за часів незалежної України, які, на думки тих,
хто їх пропонував і втілював у життя,  повинні були б “європеїзувати”  освіту в Україні та
“долучити” її до європейського освітнього простору. “Агенти змін”, які навчалися й
стажувалися у закордонних закладах освіти та установах,  розказували нам,  що реформи
освіти будуть якісними й система освіти України перейде зовсім на інший якісний рівень.
Але справа в тім, що перебуваючи на навчанні та стажуванні закордоном, майбутні “агенти
змін” та “реформатори” не змінювалися внутрішньо; вони запозичували лише формальну
сторону західної освіти, а нехтували змістовною (мериторичною). Їх назвали
“грантожерами”, які заради грантових грошей їздили у закордонні освітні установи та
навчальні заклади ніби для “переймання досвіду”.

Накладання цих “освітніх євронововведень” на пострадянські рудименти, породило
“гібридну систему” освіти в Україні, яка не гарантує ні якості освіти, ні її розвитку. Що ж це
за “нововведення”, накладені на пострадянські рудименти? Це комерціалізація освіти та
запровадження у закладах освіти принципів функціонування IT-компаній. Комерціалізація
освіти спричиняє її знецінення, бо “хто платить, то й і замовляє музику”. Комерційних
студентів не виключають з університетів за неуспішність; вони є джерелом фінансування
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недофінансованої державою освіти, тому їх “тягнуть за вуха” з курсу на курс. Запровадження
принципів функціонування IT-компаній у закладах освіти спричиняє їхню руйнацію (відтік
справді відданих освіті викладачів), бо принципи функціонування ІТ-компаній орієнтовані на
прибутковість розробок програмного забезпечення тощо. Досягнення прибутковості
пов'язане з особистісним й командним розвитком даної компанії; кожен, хто працює в такій
компанії зацікавлений працювати добре та ефективно, бо він отримуватиме, наприклад, за це
високі зарплати,  а не ті,  які отримують викладачі освітніх закладів.  Тому працівники ІТ-
компаній складають для себе плани роботи на рік чи на триваліші терміни, щоб виконуючи їх
розвиватися й отримувати все більші і більші зарплати.  Такі ж щорічні плани наукової,
освітньої та міжнародної роботи планують викладачі, але для них це є певним видом рабства,
бо вони повинні працювати й досягати результатів, виснажуючись й не отримуючи належної
платні за свої досягнення. Крім цього, введення планування роботи породжує величезну
бюрократичну тяганину з різноманітними реєстраціями планів, звітів, подань тощо. Зростає
обсяг звітності — кожного року треба двічі чи навіть тричі звітувати про виконану роботу.
Освіта перетворюється на паперову звітність, яка дуже часто є окозамилюванням й
вдаванням роботи. І доки освітяни підтримуватимуть це окозамилювання, доти вони
страждатимуть, псуватимуть собі та іншим нерви і здоров’я, ставатимуть злими й
придиратимуться до дрібничок, не звертаючи увагу на суть освіти, витрачатимуть енергію на
абсурдні речі, а енергії на вартісні речі (наукові дослідження, участь у конференціях,
опрацювання найновішої літератури тощо) вже не буде. І це означатиме «смерть» освітянина,
яка полягатиме у тому, що вони будуть нездатними навчати й генерувати нове знання, адже
вони виснажені безглуздою паперовою роботою та складанням планів (як за часів СРСР).

Є шлях на якому можна позбутися цього паперового валу й бюрократизації освітнього
процесу.  Це прийняття закону про скорочення паперової роботи,  як це є у США (я маю на
увазі Paper Reduction Act), який мінімізує важливість усіляких паперів з потрібними й
непотрібними підписами, реєстраціями, який заборонить ходіння по кабінетам з метою
«збирання підписів» тощо; який зобов’яже кожного бюрократа обґрунтовувати доцільність
«паперового нововведення».  Це по-перше. А по-друге, треба чітко класифікувати викладачів
на науковців і педагогів. Науковці-викладачі матимуть менше годин на викладання,
наприклад, для професорів — 140 годин, а для доцентів — 240 годин на рік. Тоді такі
викладачі-науковці матимуть час і на написання якісних статей, участь у конференціях, на
публікацію монографій, стажування в іноземних університетах тощо. Педагоги-викладачі
матимуть більше педагогічне навантаження, наприклад, 500 годин у навчальному році, але
від них ніхто не вимагатиме виконувати наукову роботу чи ще якусь іншу —  тільки за
бажанням. Натомість вони готуватимуть більше до друку навчальної літератури,
розроблятимуть нові навчальні курси тощо. Такий поділ є природним, бо є викладачі, які
схильні займатися наукою, а є викладачі, які мають хист читати лекції й проводити практичні
заняття. На нашу думку, саме такі зміни, а саме: прийняття закону про скорочення паперової
роботи викладачів в університетах тощо й чітка спеціалізація викладачів (викладачі-науковці
і викладачі-педагоги), буде суттєвим кроком назустріч освіті, яка стане запорукою сталого
розвитку українського суспільства.

Карпінська Р., Львівський національний медичний
університет імені Данила Галицького

ПРОФЕСІЙНА КАР’ЄРА --  СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ФЕНОМЕН
РОЗВИТКУ КЕРІВНИКА

Проблема особистості майбутнього керівника є актуальною як за кордоном,  так і в
вітчизняній психології. Адже майбутній керівник – це велика відповідальність за тих людей,
якими йому в майбутньому доведеться керувати. Він повинен володіти тими самими
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якостями, що і підлеглі, і водночас до нього висувається цілий ряд додаткових вимог,
необхідних для ведення адміністративної, господарської та інших видів діяльності.

Аналізуючи особливості особистості керівника доцільно згадати, що в психолого-
педагогічній літературі виділяють такі якості особистості:

1. Соціальна активність і здатність діяльно сприяти вирішенню суспільних
проблем у сфері професійної діяльності.

2. Цілеспрямованість – уміння спрямовувати і використовувати всі якості своєї
особистості на поставлення відповідних задач.

3. Урівноваженість – здатність контролювати свої вчинки в будь-яких
конфліктних ситуаціях.

4. Бажання працювати  з колективом, одержуючи задоволення від спілкування.
5. Здатність не розгубитися в екстремальних ситуаціях – уміння оперативно

приймати оптимальні рішення і діяти відповідно до них.
6. Проявляти чарівність – сплав духовності, привабливості і смаку.
7. Справедливість – здатність діяти неупереджено.
8. Сучасність – усвідомлення власної приналежності до епохи в якій живете.
9. Гуманність – прагнення й уміння надавати кваліфіковану допомогу

співробітникам у їхньому особистісному розвитку.
10. Ерудиція – широкий кругозір з глибокими знаннями своєї професії.
11. Такт – дотримання загальнолюдських норм спілкування і взаємодії з людьми з

урахуванням їх вікових та індивідуально-психологічних особливостей.
12. Толерантність – терплячість у роботі з колективом.
13. Професійний оптимізм – віра в співробітників та їх здібності.
Однак всі вище переховані якості не складають повного портрету майбутнього

керівника. Проаналізуємо особливості управлінських здібностей. Роберт Джейкобс у своїх
дослідження з поміж рис майбутніх керівників відзначив: ініціативу, уміння правильно
передбачати результати своєї роботи, уміння представляти інтереси колективу, здатність
переконувати, такт [1].

Вітчизняні учені (Яцура В.В., Хоронжий А.Г., Жигайло Н.І., Кохан М.О.) вважають,
що майбутній керівник для забезпечення ефективності в роботі, а також сприятливого
психологічного клімату в колективі повинен: прагнути, щоб його дії були зрозумілі членам
колективу; передбачати можливості в роботі і прагнути способи їх подолання; уміти
відстоювати свою точку зору; уміти прогнозувати події; вміти організувати спільну
діяльність членів колективу; піклуватися по забезпечення прав членів колективу; приймати
правильні рішення; бути доброзичливим і доступним для підлеглих; уміти представляти свій
колектив; уміти домагатися дисципліни; мати авторитет, як в очах начальства так і в свого
колективу.

З огляду на те, що діяльність керівника передбачає адміністративний компонент,
ученими досліджено, що при здійсненні адміністративного управління керівникові слід: 1)
приймати рішення, тільки на зібрані факти; 2) бути відкритим і чесним зі своїми підлеглими;
3) забезпечити можливість членам колективу безперешкодно звертатись до нього; 4)
дотримуватись погоджених раніше рішень; 5) при вирішенні проблем, пов’язаних з
покращення виробничого процесу, використовувати нові ідеї працівників; 6) дотримуватися
встановленого розпорядку підпорядкування; 7) не затягувати рішення поточних справ; 8)
дотримуватися аргументованості, продуманості і послідовності у своїх діях і вчинках [2].

У сучасній вітчизняній літературі вчені [2-7], аналізуючи особливості керування, як
виду діяльності, виділяють такі її особливості: соціологічний характер (керівництво і
контроль за низькою питань починаючи від господарських проблем і закінчуючи
забезпеченням виробничого процесу); творчий характер (уміння стимулювати членів
колективу до самовдосконалення і самоосвіти); власне управлінські функції (уміння
приймати рішення в умовах дефіциту часу); посилення комунікативних функцій (уміння
встановлювати  контакт з оточуючими людьми, а також вирішувати з ними різні питання);
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У структуру керівника включають наступні види діяльності; адміністративний
компонент; дисциплінарний компонент; виховний компонент; духовний компонент;
господарський компонент; загальне керівництво, планування, керівництво кадрами;
організаторський компонент тощо.
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Кісіль В.В., Львівський національний університет
імені Івана Франка

ЗАХОДИ АНТИКРИЗОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Актуальність дослідження обумовлена змінами у звичному форматі функціонування
органів державного управління України в період війни. Здійснювати ефективне управління
та адміністрування за таких умов можливо лише застосовуючи спеціальні антикризові
механізми та заходи. Зараз аналіз та пошук таких заходів є надзвичайно актуальним
враховуючи мінливу ситуацію в країні та загальну політичну кризу викликану вторгненням
росії.  Зміни в функціонуванні органів управління ми розглянемо на прикладі Львівської
обласної державної адміністрації, а також її безпосереднього очільника М. Козицького.

Мета дослідження полягає у виокремленні та аналізі заходів антикризового
менеджменту органів державного управління України на прикладі Львівської обласної
державної адміністрації в умовах воєнного стану.

Основна частина. Сьогодні внаслідок повномасштабного вторгнення військ
російської федерації на територію України, постійних обстрілів та бомбардувань органи
управління нашої держави опинились в скрутному становищі. Щодня потрібно оперативно
реагувати на наявні проблеми та намагатись ефективно їх вирішити, часто маючи мінімум
ресурсу для цього. Відповідно задля оптимізації здійснення більшості управлінських
процесів потрібно застосовувати відмінні засоби менеджменту, які допоможуть вийти з
кризового періоду з найменшими втратами, а саме засоби антикризового менеджменту.

Згідно з дослідженнями Л. Костецької термін «антикризовий менеджмент» позначає
систему управлінських заходів і рішень,  головною метою яких є запобігання,  ліквідація та
профілактика кризових явищ та їх подальше запобігання. Основне значення в антикризовому
менеджменті має чітка стратегія дій, яка першочергово спрямована на подолання кризи,
враховує велику кількість змінних складових та різноманіття можливих сценаріїв розвитку
подій [1, с. 89].

Специфіку відповідних засобів, які мають застосовуватися визначає причина появи
кризи. Тому важливо звернути увагу та проаналізувати специфіку кризи з якою ми маємо
справу. Причина такої кризи криється безпосередньо в зовнішніх чинниках, а саме рішеннях
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прийнятих іншою державою стосовно нашої.  Окрім безпосереднього сухопутного та
авіаційного наступу, ми також можемо спостерігати наступ і в інформаційному та
економічному полі.

Відповідно управління за таких умов має бути направлене на супротив у кожній з цих
сфер та завдання потужного удару по ворогові, а також збереження національних ресурсів та
громадян, як його найважливішого складника. Основною метою стає  процес регулювавання
роботи усіх підконтрольних органів та реагування на всі нові запити, що формуються за умов
війни.

На прикладі Львівської державної адміністрації розглянемо заходи, які практично
застосовують органи державного управління в умовах воєнного стану. З 24 лютого 2022 –
першого дня введення воєнного стану в Україні указом президента Володимира Зеленського
на базі Львівської обласної адміністрації було створено Львівську обласну військову
адміністрацію. Вебсайт та всі можливі канали комунікації з громадськістю в соціальних
мережах ЛОДА взяли на себе одну з найважливіших на той момент функцій – інформування
громадян стосовно подій в державі та регіоні.  Такі дії з боку адміністрації викликали
позитивну реакцію у громадян, оскільки сторінки ЛОДА надавали оперативну та чітку
інформацію, що було надзвичайно важливо у величезному потоці фейків, які стрімко
поширювались та дезінформували населення. Козицький М. виступив з офіційним
зверненням до громадян і переконав їх зберігати спокій та мобілізувати всі свої ресурси
задля допомоги нашій державі у цій війні [3].

Наступним кроком Львівської ОДА  стали впевнені дії в гуманітарній сфері.
Запустилась робота над створенням пунктів для приймання переселенців та створення
спеціального колцентру, який інформуватиме вимушено переміщених осіб. Відповідно
запустився процес з пошуку волонтерів, збору необхідного забезпечення у вигляді харчових
продуктів, медикаментів, засобів особистої гігієни тощо. Були створені спеціальні штаби
куди всі необхідні речі могли приносити мешканці Львівщини, велика кількість закладів
середньої освіти були оснащенні для приймання переселенців у них підготували понад 35
000 спальних місць. [2]

Важливими питаннями, які потребували термінового вирішення залишались
оснащення бомбосховищ та встановлення систем оповіщення громадян стосовно повітряної
тривоги. За короткий час були оснащені десятки бомбосховищ та встановленні додаткові
системи оповіщення,  у тих місцях,  де сирени не було чути.  Також було запропоноване
альтернативне рішення з інформуванням населення, яке полягало у заклику громадян
слідкувати за спеціально створеним телеграм-каналом «Оповіщення ЦЗ» та завантажити
застосунок «Тривога», які могли сповіщати громадян.

У перші дні російського широкомасштабного вторгнення в Україну на території міста
Львова та Львівської області почали прибувати не тільки внутрішньо переміщені особи , які
залишались,  а ще  й велика кількість громадян,  що прямували до кордону,  щоб виїхати за
межі України. Тому почали утворюватися величезні черги з жінок та дітей, які часто
переростали в  штурханину між громадянами та могли призводити до тяжких та летальних
випадків. Реакцією на це з боку Львівської ОДА стало створення пунктів обігріву на кордоні
на яких постійно чергували медики, які могли надати екстрену допомогу постраждалим.
Також були зорганізовані спеціальні автобусні рейси, які транспортували людей до кордону
та відкриті додаткові піші переходи на пунктах пропуску.  На Львівському вокзалі,  куди
першочергово прибували всі біженці були створенні пункти медико-психологічної допомоги,
які безупинно працювали.

З 26 лютого на Львівщині діє комендантська година, під якою слід розуміти передусім
заборону перебувати на вулиці та в інших громадських місцях з 22:00 по 06:00 без
спеціально виданих перепусток та посвідчень. Задля її дотримання були залученні штаби
територіальної оборони та відділки поліції. Значно збільшилось навантаження на
правоохоронну сферу у зв’язку зі збільшенням підозрілих осіб, що могли виявитися
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диверсантами. Важливим рішенням в цьому стали ті ж самі штаби територіальної оборони,
які долучились до патрулювання вулиць міста.

У сфері освіти у зв’язку з нестабільною ситуацією в країні усі заклади освіти з 25
лютого за рекомендацією МОН було переведено на вимушені канікули.  З яких заклади
середньої освіти почали відновлювати навчальний процес з 14 березня, а заклади вищої
освіти за рішенням адміністрації могли продовжити канікули ще на тиждень. До навчального
процесу також активно почали долучати дітей та студентів з тимчасово переміщених сімей.

Висновки. На прикладі діяльності Львівської обласної державної адміністрації ми
можемо прослідкувати, які заходи антикризового менеджменту були застосовані у перший
місяць воєнного стану. У першу чергу можемо відзначити, що передусім був взятий курс на
постійне інформування громадян та надання їм оперативної та правдивої  інформації.
Більшість заходів Львівської ОДА були направленні на вирішення проблем в гуманітарній
сфері, шляхом створення відповідних штабів, гарячих ліній допомоги внутрішньо
переміщеним особам тощо. Була пророблена вагома робота зі швидким реагуванням на нові
запити, які надходили щогодини, ми могли спостерігати тверді та впевнені кроки в освітній
та правоохоронній сферах. Усе вище зазначене допомогло збереженню стабільної ситуації на
Львівщині та посприяло підвищенню рівня довіри та підтримки населенням адміністрації.
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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ТА СУСПІЛЬНИЙ РОЗВИТОК
НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ В МІЖВОЄНИЙ ПЕРІОД

Державне управління можна розглядати як цілеспрямований вплив держави на
суспільні процеси і явища,  відносини і діяльність людей.  Воно являє собою різновид
соціального управління, особливого роду соціальну діяльність, здійснювану на професійних
засадах органами державного управління і посадовими особами. З іншого боку, державне
управління – це правління, яке здійснює держава та суб'єкти, уповноважені нею виконувати
державні функції (наприклад, органи місцевого самоврядування), що працюють в інтересах
суспільства, відповідно до діючих норм. Тобто, теоретично головною цілю державного
управління є сприяння поступальному прогресу соціуму. Проте, проблема полягає в тому, як
державна влада розуміє такі позитивні зрушення і які частини соціуму мають одержувати
дивіденди від її (влади) управлінських процесів. Яскравим прикладом такої дилеми, може
слугувати діяльність польської влади на західноукраїнських землях у міжвоєнний період.

Після українсько-польської 1918-1919 рр. та польсько-більшовицької війни 1919-
1920 рр. Галичина та Волинь були включені в склад ІІ Речі Посполитої. Протягом 1919-
1921 рр. були сформовані органи польської влади на цих територіях. В їх склад увійшли
видатні польські науковці,  громадські діячі,  підприємці,  колишні австрійські чиновники.  В
своїй більшості, ці люди були носіями прогресивних соціально-економічних та політичних
поглядів. Проте, з перших днів своєї діяльності, польське державне управління зіткнулося з
проблемою визначення пріоритетів у своїй діяльності. Тобто, державне управління мало
сприяти прогресу усього місцевого суспільства, в тому числі і українського та єврейського
народів чи забезпечувати закріплення інтересів виключно польського народу. Остання ціль, в
більшості випадків, була пріоритетною для польської влади протягом 1918-1939 рр.

https://www.president.gov.ua/
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Польські політики восени 1919 р. поставили на порядок денний питання про
створення українського університету у Львові. Перший раз ця справа була розглянута на
засіданні Ради міністрів 18 вересня 1919 р. На ньому міністр Ю. Лукасєвіч запропонував
заснувати окремий український вищий навчальний заклад. Потребу в ньому він
обґрунтовував гострим польсько-українським протистоянням у львівському університеті
Яна-Казимира, що ставило під загрозу весь навчальний процес. Однак схвалення рішення
відклали до скликання нового Сейму. Наприкінці серпня – початку вересня 1920 р. у Львові
проходили переговори польського міністра освіти М. Ратая з українською інтелігенцією.
М. Ратай запропонував українській стороні відкрити університет у Станіславові або Коломиї
[5, с. 85]. Більшість українських учених відхилили цю пропозицію (К. Студинський,
О. Барвінський) як неприпустиму, оскільки вона декларувала би виключно польський
характер столиці Галичини і позбавляла законних прав українців. Крім цього, свою незгоду з
такими планами уряду, українська інтелігенція аргументувала відсутністю у вищезгаданих
містах відповідних бібліотек, архівів та музеїв, необхідних для нормального функціонування
університету [5, с. 86]. Цей факт, а також фінансові труднощі польської держави звели
нанівець ідею української вищої школи. Разом з тим у львівському університеті були
ліквідовані всі українські кафедри, а польські викладачі відмовилися приймати на навчання
українців, які не служили в польському війську. Це обмежувало права українського
населення на вищу освіту.

Наступною справою, яка на думку польських властей мала прихилити на їхній бік
світову громадськість, була земельна реформа. Перед Першою світовою війною чимала
частина земельної власності у Східній Галичині перебувала в руках незначної кількості осіб,
здебільшого поляків за національністю. Понад 40 % сільськогосподарських угідь становили
великі маєтки площею понад 200 га [6, s. 176]. Українське селянство відчувало гострий
земельний “голод”. У результаті цього зростала соціальна й національна напруга в провінції.
Проведення парцеляції двірських земель мало відволікти увагу українського селянства від
проблеми державної приналежності провінції та політичних гасел українського
національного руху. Наступною метою земельної реформи було збільшення числа
польського населення в провінції завдяки колоністам з інших реґіонів Польщі. З цього
приводу українська преса писала таке: “На міжнародній арені польські політики говорять,
що причина польсько-українського протистояння полягає у справі земельного володіння у
провінції. Як тільки вона буде вирішена, запанує злагода і спокій. Про те, що робиться з тою
реформою в краї,  ми всі добре знаємо.  Ціле польське суспільство,  почавши від магната
Абрагамовича, і закінчуючи людовцями Вітосами, заявило одноголосно, без ніякого винятку,
ані пять землі з великої власності у Східній Галичині не сміє дістатися в руки українського
місцевого населення. Цей край має сколонізувати польське хлопство з корінної Польщі”[2].

Польська влада сприяла заснуванню цілої мережі установ, що допомагали колоністам:
Банк Союзу землевласників, Банк для Кресів, Кредитний земельний банк. Вони надавали
польським селянам безпроцентні позики на придбання сільськогосподарських машин,
насіння, худоби. Протягом 1919-1923 рр. в Східній Галичині польські колоністи одержали
108224 га (34,3%) розпарцельованої землі [1, с. 23]. В кінцевому результаті земельна реформа
не тільки не зменшила національні суперечності в краї,  а навпаки,  загострила їх [4,  с.  191-
192]. Українське селянство не одержало землі в тому обсязі, на який розраховувало.
Натомість польські колоністи дістали великі наділи та підтримку держави. Тогочасна
українська преса так характеризувала ситуацію: “Невідповідальна земельна політика супроти
українського селянства причиняється до поглиблення національної ненависті. Український
селянин бачить,  що польський колоніст стає відразу незалежним господарем.  Він дістає не
лише 15  моргів доброї двірської землі,  але має запевнений кредит,  одержує готовий
будівельний матеріал для хати та господарських приміщень. В такий спосіб для дальших
політичних цілей твориться на нашій землі джерело суспільної і національної боротьби, до
якої примушує українське селянство голод”[2].
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Початок 1920 р. ознаменувався подальшим наступом польських властей на
український національний рух. 20 січня 1920 р. було скасовано автономні права і
самоврядування Галичини (галицький крайовий Сейм і Крайовий виділ). З цього моменту
легальна політична діяльність українців була зведена до мінімуму. Крім цього, уряд
Ю. Пілсудського використав безнадійне воєнне становище головного отамана С. Петлюри і
змусив його 22 квітня 1920 р. підписати Варшавський договір. У цьому документі українська
сторона зобов’язувалася визнати приналежність Східної Галичини до польської держави в
обмін на військову допомогу останньої в боротьбі з більшовиками. Ця подія спричинила
гострий розкол в українському національному русі. Частина політикуму під тиском обставин
та внаслідок фіаско української справи на Паризькій мирній конференції шукала певного
порозуміння з польською владою. Так, 15 травня 1920 р. у Львові відбулося таємні збори
провідних діячів Української національно-демократичної партії. На ньому її лідери дійшли
висновку, що під впливом зовнішніх і внутрішніх чинників слід змінити свою позицію
стосовно польської держави на більш помірковану.  З цією метою редактори газет –
прибічники партії – одержали вказівку зменшити на своїх шпальтах інтенсивність критики в
бік польської влади. Проте Варшава не здійснила жодних кроків у відповідь. У момент, коли
польські війська впевнено просувалися на схід, польське керівництво не було схильним до
жодних поступок, вважаючи їх зайвими та недоречними. Це, своєю чергою, не сприяло
лояльності до Польщі серед українського політикуму.

У 1922 р. польська влада була змушена дещо змінити свою тактику в стосунках з
українцями. Наближався термін остаточного вирішення державної приналежності Східної
Галичини. Варшава прагнула показати світовій громадськості свою турботу про політичні
права місцевого населення. Цього року (26 вересня) польський Сейм за ініціативою уряду
ухвалив закон про воєводське територіальне самоврядування, який спочатку замишлявся як
закон про автономію Львівського, Тернопільського, Станіславівського воєводств. Проте цей
закон ніколи не був утілений в життя ні у загальнопольському, ні у галицькому варіантах »[7,
s. 381-382]. Того ж року мали відбутися вибори до польського Сейму. Їхнє успішне
проведення було дуже важливим для польської влади як доказ її контролю над провінцією та
лояльності місцевого населення, а отже й як додатковий аргумент на користь остаточного
приєднання Галичини до Польщі. Українські політичні сили теж розуміли це. Тому вони
вирішили бойкотувати вибори. У кожному повіті був організований повітовий комітет, який
мав координувати діяльність усіх місцевих політичних сил з метою зірвати вибори. Члени
комітету мали також фіксувати всі зловживання польських властей,  агітувати місцеве
українське населення, щоб воно не віддавало своїх голосів за жодних кандидатів. Польські
власті задля того, щоб вибори відбулися, почали співпрацювати з групою української
інтелігенції на чолі з отцем Ільківим. Задум Варшави полягав у тому, щоб створити з їхнього
числа кишенькову партію,  яка би не приєдналася до українського бойкоту і тим самим
показала, що значна частина українського суспільства не погодилася з політикою
конфронтації щодо польської держави. Проте ця ідея була втілена в життя лише частково.
Партія хліборобів отця Ільківа здобула на виборах незначне число голосів. Українське
населення краю в своїй більшості бойкотувало вибори до Сейму, тим самим протестуючи
проти факту окупації Східної Галичини.  У Львівському воєводстві у виборах взяло участь
52,8% населення, Тернопільському – 35,3%, Станіславському – 32,1% [4, с. 202].

Отож, польське державне управління на західноукраїнських землях у міжвоєнний
період всіляко  сприяло в першу чергу польському населенню краю. Економічні та соціальні
потреби українського та єврейського народів завжди були на другому планію
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Коваль А.Я., Національний Університет “Львівська
Політехніка”

ЕТИКА СУЧАСНОГО ЛІДЕРСТВА І ФІЛОСОФІЯ

Сьогодні існує величезна кількість літератури на тему лідерства. Книжки з
біографіями видатних та успішних політиків і бізнесменів користуються популярністю.
Неоднозначною залишається лише відповідь на запитання: яку з моделей успішного
лідерства обрати сучасним лідерам, які шукають для себе такого керівництва чи інструкцій?
В цьому виборі може допомогти філософських підхід, який розглядає лідерство не як
конкретну стратегію дій, але як набір чеснот та усталених моральних принципів лідера,
керуючись якими він може досягати успіху в будь-якій обраній ним справі.

Почати огляд філософського погляду на лідерство варто з давньогрецького філософа
Платона, який ще в ті давні часи розробив певну модель лідерства, діючи згідно якої, на його
думку, можна очікувати успішного, а головне правильного та чеснотного результату.

Центральною чеснотою Платона в “Державі” є справедливість лідера, навіть якщо
несправедливість є більш вигідною. Тому Платон постулює два основні принципи: (1)
чеснотність лідера базується на характері і знанні більше ніж на принципах і (2) найгірші
лідери ті, яким бракує знання і вони використовують риторику для того щоб обманювати
своїх послідовників.

Платон бачить справжнього лідера як філософа,  тобто як того хто не маніпулює
своїми слухачами з допомогою риторики, але шукає справжнього знання про те, що є добром
і справедливістю та що є злом і несправедливістю [1, p. 254].

Платон ділить душу людини на три складові: апетити, духовність і розум. Також цим
трьом вподобанням відповідають три типи людей: (1) любителі прибутку, (2) любителі честі,
(3) любителі мудрості (філософський тип). Кожен з цих типів любить щось конкретне і
ігнорує все інше. Кожен з них вірить, що хороше життя коріниться у щасті, однак у кожного
з них різне уявлення про джерело цього щастя (гроші, честь, мудрість). З точки зору
чеснотності, душа є відважною, коли духовна частина зберігає точку зору раціональної
частини про те чого варто боятися і про те чого не варто. Раціональна (розумна) частина
робить душу мудрою тому що вона володіє знанням про те,  що краще для кожної частини
душі так і для всієї душі.  Душа є поміркованою,  коли всі три частини вважають,  що
раціональна частина повинна керувати [5,  p. 442].

Такі міркування неодмінно приводять Платона до висновку, що керувати повинен
саме філософ як єдиний представник розумної душі. Філософ у ролі керівника для Платона –
це людина, яка натренована шукати мудрість, правду і навчати цьому інших людей. Він
шукає природу “добра”, а отже він не буде обманювати клієнтів задля збільшення свого
прибутку [1, p. 263].

Мудрість є необхідною для такого лідера,  але цього не достатньо.  На рівні з їхнім
природним прагненням до мудрості і правди, такі лідери, згідно Платона, завжди зайняті
тренуванням власних навичок. Ці чоловіки й жінки організують місто (корпорацію), навчать
інших займати їхнє місце та займатися своєю справою, і місто (корпорація) буде
справедливим та успішним.

Лідерська модель Платона є надзвичайно цінною зважаючи на такий ранній період її
виникнення. Однак Платон дуже влучно передбачив той вектор, в якому розвиватиметься
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теорія лідерства навіть в 21  столітті.  Професійні навички лідера звісно ж є необхідною
складовою успішного лідерства, однак Платон та інші сучасні дослідники звертають увагу
саме на ту сторону лідерства, яка часто була зігнорована високими вимогами професійної
підготовки, а саме – чеснотність, особиста етика та відповідне ставлення до своїх підлеглих.

Автор популярної книжки про емоційний інтелект Деніел Ґоулман опублікував свою
статтю про бізнес лідерство в Гарвардському бізнес оглядачі. Там він оцінює яким повинен
бути лідер з точки зору емоційного інтелекту.  Ґоулман виявив,  що хоча якості,  які
традиційно асоціюються з лідерством, такі як інтелект, твердість, рішучість і бачення,
необхідні для успіху, їх недостатньо. Справді ефективні лідери також відрізняються високим
ступенем емоційного інтелекту, який включає самоусвідомленість, саморегуляцію,
мотивацію, емпатію та соціальні навички.

Ґоулман проаналізував моделі компетенцій 188 компаній, більшість з яких є великими
і навіть глобальними. Виконуючи цю роботу, його метою було визначити, які особисті
здібності сприяли видатній діяльності в цих організаціях і в якій мірі вони на це повпливали.
Ґоулман згрупував здібності у три категорії: суто технічні навички, такі як бухгалтерський
облік та бізнес-планування; когнітивні здібності, такі як аналітичні міркування; та
компетенції, що демонструють емоційний інтелект, як-от здатність працювати з іншими та
ефективність керувати змінами. Відповідний аналіз показав, що емоційний інтелект відіграє
все більш важливу роль на найвищих рівнях компанії,  де відмінності в технічних навичках
мають незначне значення. Іншими словами, чим вищий ранг людини, яка вважається
“зірковим виконавцем”, тим більше можливостей емоційного інтелекту виявлялися як
причина її ефективності. Коли порівнювалися “зіркові виконавці” із середніми на керівних
посадах, майже 90% різниці в їхніх профілях пояснювалося факторами емоційного інтелекту,
а не когнітивними здібностями [3, p.5].

Ґоулман виділяє наступні компоненти емоційного інтелекту,  які допомагають бізнес
лідерам у їх роботі: самоусвідомленість, саморегуляція, мотивація, емпатія, соціальні навики.
Кожен з цих компонентів допомагає лідеру бути успішнішим, адже робота лідера це не лише
комерційний успіх, але і будування позитивних та ефективних стосунків зі своєю командою.

У якості висновку можна зазначити, що згідно сучасних тенденцій у вивченні
ефективного лідерства, автори статті “Бізнес етика та континентальна філософія”, яка видана
у Кембриджі, характеризують лідерство такими п’ятьма елементами: (1) лідери кидають
виклик процесу; (2) вони надихають людей на спільне бачення; (3) вони дозволяють іншим
діяти;  (4)  вони моделюють ті способи,  якими потрібно діяти;  (5)  вони надихають серця
людей [4, p.190]. Всі ці якості в тій чи іншій мірі належать до платонівського “розумного
керівництва” та навичок емоційного інтелекту.
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РЕГРЕСИВНІ ФОРМИ ВІДРЕАГУВАННЯ ГОСТРОГО СТРЕСУ

Стрес – це стан напруги, який є сукупністю захисних фізіологічних реакцій, що
виникають в організмі у відповідь на дію різних несприятливих чинників (стресорів) –
незадоволення базових потреб (холоду,  голоду),  психічних і фізичних травм,  а також
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диструктивних впливів фізичних подразників (опромінення, крововтрат, травм, інфекцій). У
залежності від виду стресу та характеру його впливу існують різні класифікації стресу –
фізіологічний і психологічний (інформаційний та емоційний) стрес. Також різні його форми:
імпульсна, гальмівна, генералізована – призводять до змін в психічних процесах [11].

Гостра стресова реакція може бути спричинена як екзогенними так і ендогенними
чинниками, які результують як в контексті дуже сильної інтенсивності, часто непосильними
для опрацювання особистістю в певний проміжок часу, який суб’єктивно проживається як
дуже короткий або ж включає поєднання цих двох чинників.

Г. Сельє розрізняє два види стресу корисний стрес – еустрес та шкідливий – дистрес.
Також дослідник виокремлює три стадії цього процесу: тривоги, резистентності (звикання)
та виснаженняхї [11]. П. Горизонтов трактує стрес як «спільну адаптаційну реакцію
організму, що розвивається у відповідь на загрозу порушення гомеостазу» [2].

Факторами які детермінують перехід первинного стресу в дистрес є наступні:
1. Емоційно-когнітивні – нестача потрібної інформації або переповненість

інформаційними повідомленнями, негативне прогнозування ситуації, відчуття безпорадності.
2. Інтенствність стресогенних чинників, що перевищують адаптаційні

можливості організму (те, що відбувається в суб'єктивному сприйнятті особистості
проживається як надто швидко та інтенсивно).

3. Тривалість впливу стресових чинників, що призводить до виснаження
адаптаційних ресурсів [11].

Переживання гострого стресу часто призводить до регресивних форм відреагування.
Регресію є захисною реакцією, при якій особистість піддається дії фруструючих чинників,
замінює рішення суб'єктивно складніших завдань на ті, які для неї є безпечними та
простішим. Використання більш простих і звичних поведінкових стратегій суттєво
полегшене проживання тяжкої ситуації. До цього механізму відноситься і захист по типу
"реалізація в дії", при якому неусвідомлювані бажання або конфлікти прямо виражаються в
діях,  які перешкоджають їх усвідомленню.  Через що в поведінці особистість може
повертатись до безпечних станів та віку. Наприклад підліток може починати поводитись як
дитина молодшого шкільного віку, доросла особа як підліток [7, с. 29 – 39].

Якщо гострий стрес припадає на проходження вікової кризи то може призводити  до
застрягання на одному із вікових періодів або його обминання таким чином відповідні
завдання не виконуються вчасно як за нормальної кризи або переживаються дуже невиразній
формі, збільшується ймовірність, так званих, регресивних, анормальних кризових станів.
Анормальна криза, яку частіше називають життєвою, не пов’язаною із завершенням певного
етапу психічного розвитку, певною стадією життєвого шляху. Вона виникає у складних
життєвих ситуаціях, коли особистість переживає досвід, який раптово та кардинально змінює
її гомеостаз функціонування. Такі події можуть відбуватися у сімейному, професійному,
особистому житті.  Особливо складно переживаються життєві колізії в контексті
фруструючих досвідів, через невідповідність своєму ідеальному Я-образу, в контексті
досягнень та стосунків. Такі відтерміновані кризи можуть дуже гостро маніфестувати у
продовж життя через неможливість відчути свого місця в суспільстві, проблему у виконання
значимих соціальних ролей, втечу від близьких стосунків, еміграцією, різкою зміною
професії, психосоматичним захворюванням яке стає засобом контакту та регресією до
раннього досвіду [9].

Соматичний рівень опрацювання гострого стресу включає повернення до базових
форм відреагування, що ілюструє підхід ресоматизації / десоматизації (М. Шур) який
пояснює психосоматику як повернення до дитячих способів емоційного реагування – дитина
виражає емоції усім тілом. Ресоматизація виникає у незрілої особистості з недостатньою
соціалізацією тілесності та неадекватним її усвідомленням (повернення до процесу зрілого
відреагування називається десоматизацією) [8].

З. Фройд розглядав психосоматичні захворювання як одну з форм регресивного
захисту, що допомагає особистості впоратись з напругою. У такий спосіб регресивне
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ставлення до своєї тілесності через симптом дає можливість переключитись від своїх
внутрішніх переживань, сублімуючи їх на тілесний рівень [5; 10].

При психосоматичних розладах у хворих заборона на задоволення потреб призводить
до регресивних станів, при яких потреби і пов’язані з ними емоції виражаються фізіологічно.
Ф. Александер показав, що можливі дві форми вегетативних реакцій на переживання стресу.
Це можуть бути стани, що виникають, коли неможливий прояв агресивних відреагувань
(боротьби чи втечі). Якщо пригнічується чи витісняється суперництво, агресивність та
ворожість, симпатична система завжди перебуває у стані безперервного збудження [1; 5].

Причини психосоматичних хвороб, згідно теорії М. Schur, є пов’язані з неузгодженою
діяльністю Его і регресії, за якої Его стає на нижчий рівень психосоматичного
функціонування. В процесі розвитку Его психіка та соматика поступово розділяються і
зникає зчеплена пряма «психофізіологічна властивість», але в різних, як правило,
несприятливих ситуаціях можлива і регресія. A. Mitscherlich запропонував концепцію
«двофазного витіснення»,  яка схожа на модель M.  Schur.  Він вважав,  що при реальній або
уявній втраті значимого об’єкту відбувається збіднення Его і виникає психосоматичний
розлад. Під втратою значимого об’єкту дослідник розумів втрату базально необхідного для
життя особистості. Згідно цієї концепції, психосоматичне захворювання в своєму розвитку
проходить дві фази – неврозу і соматичної хвороби. До першої фази відноситься особистісна
криза, яка призводить до формування симптому, що свідчить про слабкість психологічного
захисту,  неспроможного до аналізу фрустраційної тривоги.  У другій фазі відбувається
порушення в динаміці тілесних захисних механізмів. Цей механізм реалізується таким
чином, що місце втрачених зовнішніх об’єктів для подолання реально виниклої
несприятливої ситуації займають внутрішні об’єкти, які починають впливати на тіло,
деформуючи його відповідно до своїх цілей. Порушується функціонування тілесних функцій
і афект виявляється пов’язаним безпосередньо з фізіологічними симптомами [5; 6; 8].

Ключовими детермінантами у трактуванні феномену алекситимії за В. Бройтигамом
П. Крістіаном та М. Рад є такі аспекти: первинне застрягання на ранніх стадіях онтогенезу;
регрес внаслідок переживання психотравмуючої ситуації; концепція про психологічне
успадкування алекситимічних патернів поведінки; нейрофізіологічні порушення діяльності
ЦНС; трактування алекситимії як наслідок соціально-пристосувальних потреб особистості
[2; 5].

Тож, можемо дійти висновку, що регресивна форма відреагування на гострий стрес
може мати різні рівні вияву, емоційний включає сплощеність афективної реакції, емоційна
закритість, неспроможність взаємодіяти в стосунках. Поведінковий рівень включає
повернення до реакцій властивих для значно молодших вікових категорій, неможливість
пройти вікові кризи та інтегрувати їхній досвід. Психосоматичний рівень є багатоаспектним
ореальненням та часто повторним проживанням неопрацьованого стресового досвіду.
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Конюхова Л.І., Львівський національний
університет імені Івана Франка

СТРУКТУРНО-ЗМІСТОВІ ОСОБЛИВОСТІ НОВИННИХ ЗАГОЛОВКІВ
ПЕРІОДУ ВІЙНИ

Усі ми довідуємося про новини із ЗМІ. Однак деякі повідомлення нам видаються
важливими, інші, можливо, не цікавлять. Для того, щоб визначити, яку саме новину обрати
для перегляду, ми читаємо початок новинного тексту. Якщо він нас зацікавить  -
споживаємо. Першим сигналом , який спонукає читати новину, є заголовок. Випереджаючи
текст, він подає певну інформацію про зміст повідомлюваного. За дослідженнями
психологів, близько 80 відсотків читачів звертають увагу тільки на заголовки. Тому
журналістові дуже важливо правильно підібрати заголовок до свого матеріалу. З огляду на це
питання про структурно-змістові особливості заголовків є актуальним і потребує розгляду.
Сучасні науковці на основі аналізу журналістських текстів виробляють критерії оформлення
новин та вказують на особливості новинних заголовків. А. О. Капелюшний звертає увагу на
стилістику медійних текстів, у книзі ж  Мітчела Стівенса  «Виробництво новин» [1] подано
конкретні вказівки, як саме компонувати новини та як правильно добирати заголовки.

Мета нашого дослідження  - простежити за особливостями новинних заголовків
періоду російсько-української війни.  Наше завдання полягає в тому,  щоб звернути увагу на
змістову насиченість заголовків та вказати на особливості їх структуризації.

Сьогодні всі ЗМІ:  світові й українські -  прикували свою увагу до подій в Україні,  де
триває війна.  Щодня мільйони людей розпочинають свій день з перегляду новин, стежачи за
перебігом подій.  Журналісти ж намагаються оперативно інформувати про все,  що
відбувається.  Ось заголовки  матеріалів закордонних видань:  «Росія б’є Україну бомбами»,
«У другому місті України шалений дощ із бомб і ракет бере свої жертви.  Трун не
залишилося», «Ракети вдарили по місту поблизу польського кордону», « Російські ракети
завдали удару поблизу аеропорту Львова, каже мер Андрій Садовий».

Усі  українські ЗМІ  присвячують темі війни головні сторінки онлайн-газет, де
публікують найважливіші новини щодо нападу Росії на Україну.

Проаналізуємо заголовки українських інтернет-видань. За нашими спостереженнями,
у воєнний період заголовки в ЗМІ чітко відображають зміст новинних текстів.  Тематично
заголовки можна поділити на такі блоки:  1)  заголовки до матеріалів про напад ворога,  2)
заголовки до повідомлень про втрати ворога,  3)  заголовки до розповідей про населення
територій, де ведуться бойові дії (про перебування людей в місцях воєнних дій, про
евакуацію з небезпечних місць, про біженців), 4)  заголовки до публікацій про підтримку
України різними державами,  5)  заголовки до прогнозів щодо закінчення війни та щодо
майбутнього  України.

Ось типові заголовки до новин, в яких йдеться про напад Росії:
Російські війська завдали чотири ракетні удари по Рівненщині. Три з них вдалося

відбити;
Російські військові обстріляли авто з цивільними в селі на Запоріжжі. Є поранені.

Серед них – діти;
На Донеччині російські війська зруйнували братську могилу воїнів Другої світової

війни;
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Миколаївські порти заблоковані через військову агресію рф;
За добу в Авдіївці від обстрілів загинуло п’ятеро людей, а в Маріуполі  - 9-річна

дівчинка;
На Луганщині російські окупанти обстрілюють лікарні та склади з харчами;
Російські війська завдали руйнувань щонайменше 59 спорудам духовного значення;
У Харкові росіяни з градів обстріляли центр гуманітарної допомоги. Є жертви;
Росія переміщує частину військ у Білорусь.
Усі ці заголовки,  в структурі яких є одне або більше речень,  -   це логічно завершені

повідомлення.  У них повністю сконцентрований зміст новини.  Кожен із цих заголовків
конкретно інформує про агресію російських військ.

Наведені приклади свідчать, що, повідомляючи про напад ворога, журналісти
використовують повноінформативні заголовки, що дає змогу читачеві якомога швидше
довідатися про  стан справ.

У цій тематичній групі значно менше заголовків, які лише окреслюють тему
інформації: Київ, Славутич, Буча, Ірпінь. Що відбувається в столиці та в області;

Фосфорні бомби: що відомо про боєприпаси, якими Росія бомбить Україну.
Такі заголовки вважають контактними.
Ось заголовки до матеріалів, в яких йдеться про втрати ворога:
В Одеській області збили три крилаті ракети , які летіли на мирні міста;
Холодноярська піхота знищила російський танк Т-80  на Сумщині;
ЗСУ у Чорнобаївці ліквідували російського генерала Якова Рєзанцева;
Українські військові на сході збили 2 літаки і знищили 200 росіян;
Українські артилеристи розбили зведений підрозділ РФ під Харковом;
ЗСУ знищили передовий командний пункт 49-ї російської армії;
На Чернігівщині українські бійці знищили росіян  та їхню техніку;
У Маріуполі сили ЗСУ знищили броньовану машину та три вантажівки окупантів.
Ці заголовки теж максимально відтворюють зміст новини.  Всі вони є досить довгими

(багатослівними) розповідними простими або складними реченнями, тобто їм властива дещо
ускладнена структура . Вони містять назви населених пунктів, прізвища, подають цифрову
інформацію. Їх теж вважаємо повноінформативними.

Аналіз заголовків до новин, в яких йдеться про відсіч нашої армії, свідчить, що
журналісти в ці фрагменти новинного тексту намагаються вмістити всю основну
інформацію. Заголовки  тут  –це концентрація самих новин. Реципієнтові іноді достатньо
прочитати лише заголовок, щоб довідатися про зміст усієї публікації.

У цій тематичній групі заголовків теж є й такі,  які інформують про новину лише
частково, як-от:

Підсумки 30 дня війни: наші перемоги і втрати
Перемога у Тростянці: подробиці розгрому «елітної» дивізії рф
Ці заголовки  не подають повної інформації,  а лише зацікавлюють реципієнта та

спонукають його читати новинний текст повністю. Однак такі заголовки стосуються
матеріалів текстів аналітичного характеру.  А суто інформативні новини цих тематичних
груп, як свідчить наш аналіз, мають  заголовки повноінформативні.

Проаналізуємо  заголовки до розповідей про населення територій, де ведуться
бойові дії (про перебування людей в місцях воєнних дій, про евакуацію з небезпечних місць,
про біженців).

Термін подання заявок для отримання допомоги в межах «єПідтримки» закінчується
31 березня – Кабмін;

Львівська родина прихистила в трьох кімнатах одразу п’ять родин;
Україна виплачуватиме переселенцям по дві тисячі гривень;
У Німеччині зареєстровані понад 260 тисяч українських біженців;
Евакуація триває: з Бердянська до Запоріжжя виїхали 3,5 тисячі мирних мешканців

із заблокованого Маріуполя;
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У Запорізькій області окупанти заблокували евакуацію із Маріуполя біженців із
пораненими дітьми;

Евакуація із Маріуполя можлива тільки приватним транспортом;
рф проводить масову депортацію українців із захоплених територій.
Ці заголовки сконцентрували всю основну інформацію новини, тому реципієнт може

обмежитися тільки ними.
У цій тематичній групі також є заголовки, які лише окреслюють зміст повідомлення,

як-от:
Важлива інформація щодо можливостей евакуації та пошуку жителів Маріуполя;
Стало відомо, де у Львові будуть будувати містечко для переселенців;
Війна спричинить переселення сімох мільйонів українців – єврокомісар – DW.
Ці заголовки не подають повної інформації. Вони спонукають читати текст далі.

Останній заголовок до інформації,  в якій є аналітика та прогнози,  що базуються на оцінках
Європейської Комісії (ЄК), має посилання на джерело повідомлення.

У публікаціях, в яких йдеться про світову підтримку України, спостерігаємо
заголовки різнотипні.

У повноінформативних вказано про конкретну допомогу чи підтримку, як наприклад:
Весь світ продовжує підтримувати Україну: біля стіни плачу в Ізраїлі відбулася

молитва за українців;
В ЄС попередньо схвалили виділення Україні додаткових 500 мільйонів гривень;
Канада надасть Україні 120 млн доларів кредиту для протистояння Росії.
Новини, заголовки до яких мають узагальнювальний характер, потребують повного

прочитання :
У різних країнах світу проходять акції на підтримку України;
П’ять країн ЄС виступили із заявою на підтримку України після засідання Радбезу

ООН; Деякі заголовки є висловлюваннями достойників різних країн, як-от:
ЄС розширить санкції проти Білорусі у понеділок – Боррель;
Борис Джонсон: Європі доведеться вибирати між російським газом і захистом

України.
Покликання на слова посадовців додає вагомості інформації. Однак в останніх

заголовках-цитатах немає конкретики. Тому читач змушений читати новину повністю.
Щодо заголовків до повідомлень-прогнозів, то, за нашими спостереженнями,  вони,

здебільшого, є цитатами або мають вказівку на джерело повідомлення.  Це пояснюємо тим,
що інформація, поміщена під цими заголовками, може мати суб’єктивний характер, може
містити припущення, тобто вона не є офіційною чи абсолютно достовірною. Наш аналіз
доводить, що майже всю інформацію про можливий розвиток воєнних дій, про варіанти
закінчення війни, про життя після війни  журналісти подають під заголовками-цитатами. Ось
приклади:

«Корейський сценарій». Путін може спробувати нав’язати Україні розділ країни –
ГУР;

Арестович: Фаза на знищення і витурення окупантів з України може тривати ще  1
– 2 місяці. Вороги гинутимуть від наших ударів;

Євген Чолій: НАТО має  діяти зараз або  може зіткнутися з жахливими наслідками
пізніше.

За потреби в тексті новин журналісти подають довідку про осіб, слова яких цитують,
як-то: довідка: Олексій Арестович – радник керівника Офісу президента; довідка: Євген
Чолій – президент ГО «Україна-2050».

Заголовками до повідомлень-прогнозів часто  слугують і питальні речення, як-от:
Чи може війна в Україні охопити всю Європу?
Коли закінчиться війна і де відбудеться суд над Путіним?
Що зупинить Путіна?
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У текстах цих повідомлень,  як правило,  подано припущення відомих людей,
екстрасенсів, астрологів, нумерологів, мольфарів.

Проаналізований матеріал доводить, що основна тенденція в оформленні заголовків
полягає в тому, що заголовок сьогодні – це проста динамічна фраза. Тут в пріоритеті короткі
слова та компактні синтаксичні структури, що складаються з одного або двох-трьох речень,
які дозволяють сконцентрувати в собі всю інформацію.  Тому більшість заголовків -  це
повноінформативні структури. Частина заголовків має лише контактний характер: спонукає
читача прочитати весь текст. Заголовки  ЗМІ в період російсько-української війни
засвідчують,  що всі виступи журналістів мають єдину мету –  щонайповніше висвітлити
перебіг подій війни. Всі теми, крім теми війни, залишаються поза увагою або перебувають на
периферії,  оскільки тимчасово втратили актуальність.   Тобто в період війни журналісти за
допомогою заголовків відповідають на запити реципієнта: роблять все для того, щоб той
якомога швидше ознайомився з актуальною інформацією.

_________________
1. Мітчел Стівенс Виробництво новин. – К: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія»,

2008.

Копитко А.Д., Наконечний Р.А., Львівський
національний університет природокористування

МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА ТА
ЗБАЛАНСОВАНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Філософія органічного виробництва і збалансованого природокористування є
специфічним різновидом наукового знання, пов’язаним зі сферою землеробства,
рослинництва, аграрною наукою взагалі. Її роль унікальна, своєрідна, бо вона поєднує в собі
духовні смисли і матеріальні виміри земного і вселенського буття. І в центрі цих вимірів
знаходиться Людина, її здоров’я та майбутнє в єднанні з Природою. Можна сказати без
перебільшення, що зміст цієї науки, її спрямованість становлять найгострішу зброю людини
в боротьбі за виживання, за краще пристосування до умов навколишнього оточення.

Уся історія розвитку наукових пошуків в сфері органічного виробництва і
збалансованого природокористування – яскраве свідоцтво того, як пізнавальні здібності
людини можуть слугувати практиці аграрного виробництва. Це переконливо демонструє
приклад української школи фізичної економії (С. Подолинський, В. Вернадський, М.
Руденко), світоглядні і наукові відкриття якої мають загальнолюдське значення та є, за
словами професора Володимира Шевчука,  Голови Наукового товариства імені Сергія
Подолинського, «українським виміром загальнолюдського рятівного знання».

Як відомо, загальнонауковий рівень методології є специфічним синтезом конкретно-
наукового і філософського знання. Властивості форм і засобів загальнонаукового рівня є
проміжними щодо якісних характеристик аналогічних феноменів інших щаблів наукової
методології, тому новітні загальнонаукові конструкти теорії відіграють роль нетрадиційної
проміжної ланки між конкретними науками та філософсько-методологічним знанням, ядро
якого становить теорія діалектики. І  саме та діалектика, «яка є творчим методом
метафізики». Метафізика, в свою чергу, шукає незмінну першооснову світу (субстанцію) і
тільки ці пошуки можна вважати філософією. І коли мова йде про загальносоціальну
практику, ми повинні використовувати науково-теоретичні можливості для розв’язання тих
суперечностей, які існують. Адже вся історія сучасної цивілізації, землеробської в першу
чергу, характеризується намаганням подолати велику суперечність між, з одного боку,
прагненням одержати найвищий урожай, дати хліб людям, а з іншого боку, зберегти та
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збільшити родючість ґрунту, землі – найціннішого і незамінимого, природного, Богом даного
ресурсу, нагромаджувача сонячної енергії, основи життя на планеті Земля. Бо  «всі види
вартості породжуються землею і лише землею». Відповідаючи на питання, що таке є фізична
економія, класик української школи фізичної економії М. Руденко підкреслює, що «вона
повинна стати надійним мостом між науками суспільними та природничими. І якщо ми не
зуміємо його навести, дорога в майбутнє буде засипана мертвими пісками неосяжних
пустель» (М.Д. Руденко. Енергія прогресу).

Одним із напрямків інтеграції науки є посилення взаємодії між філософським та
нефілософським (спеціальним) знанням, збільшення різноманітності каналів і форм зв’язку
між ними,  що є закономірним процесом.  Вивчаючи явища світу та проникаючи у їхню
сутність, філософія з необхідністю заглиблюється у складність та внутрішню суперечливість
пізнаваних об’єктів, враховуючи невичерпну багатоманітність їх властивостей, зв’язків та
відносин. Світоглядна природа філософського знання зумовлює його особливе значення для
формування наукової картини світу. Тому відповідно посилюється взаємодія спеціальних
наук з філософією, насичення конкретно-наукових знань положеннями, в яких певним чином
відображаються ті чи інші філософські ідеї.

В усі часи філософське знання досить відчутно впливає на будь-які прояви пізнання,
навіть суто спеціальні, яскравим прикладом яких є філософія органічного виробництва та
збалансованого природокористування. Впливає «не лише своєю проблематикою та
поняттєво-концептуальним апаратом, не тільки визначальною увагою до засад
світорозуміння, а й основними методами пізнання та перетворення дійсності», -
підкреслюють Е. Семенюк та В. Мельник. З особливою виразністю та наочністю
методологічна функція філософії у сфері спеціально-наукового знання реалізується через
посередництво категорій, законів та принципів діалектики. Важливо вибудовувати свою
діяльність у відносинах з природою, зокрема, в сфері виробництва та збуту органічної
продукції, виходячи з відповідних моделей та засад діяльності. В цьому відношенні вагомою
методологічною основою в сучасних умовах постає вчення про ноосферу. Тут важливо чітко
розрізняти реальні проекти та утопії. Виявом ноосферного мислення є впровадження в
освітній процес знань, набутих минулими поколіннями мислителів та наших сучасників
щодо досягнення рівноваги між цивілізацією та природою.

Для того, щоб знайти вірні підходи до тих чи інших проблем органічного
виробництва,  треба виходити з більш глибоких,  філософських,  або як пише відомий
німецький філософ Рудольф Штайнер, духовних основ. «Саме в сільському господарстві
знаходимо, як це необхідно використати з Духу ті сили, які сьогодні зовсім невідомі і
значення яких не тільки в тому,  щоб дещо небагато покращити в сільському господарстві,
але від них залежить, чи зможуть люди взагалі продовжувати своє життя в фізичному смислі
на Землі.  Адже людина живе тим,  що приносить Земля»,  -  відзначав він.  За М.  Руденком,
теорія додаткової вартості і теорія біосфери як трансформатора сонячної енергії насправді
зливаються в єдину теорію Життя. І якщо ми прагнемо відшукати ті глибокі знання, які
допоможуть нам зрозуміти, де саме лежить шлях до безсмертя земної цивілізації, то ми
зобов’язані розглядати ці теорії у взаємозв’язку і взаємообумовленості, тобто на
субстанціональному рівні.

Після того, як порівняно недавно виникло поняття (категорія) «органічне
виробництво», наукова та загальносоціальна практика привела до закріплення також іншого
аспекту змісту цього поняття – вона (категорія) почала розумітися і як можливість того, що є
в самому житті,  практиці господарської діяльності (і що є насправді),  а не лише як те,  що
існує в думках учених, теоретиків с/г виробництва, с/г науки.. Тобто відбулось своєрідне
«розщеплення» єдиного колись змісту поняття на декілька суттєво різних, хоч і логічно
пов’язаних між собою аспектів, які умовно можна назвати онтологічним та гносеологічним
(історично саме цей другий аспект був первинним).

Якщо глибоко вдуматися, то вчення про філософію органічного виробництва та
збалансованого природокористування є справді онтологічним за своєю суттю. Мова йде про
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органічне виробництво як складову частину сільськогосподарського виробництва, яке є
однією з основних ознак буття людини і людства та виступає складовою частиною біосфери.
Так, В.І.Вернадський розглядає біосферу з позицій метафізики, яка є невід’ємною частиною
онтології. Сам термін вказує на її статус (грец. «мета» - «після», «фюзис» - «природа», тобто
буквально «після природи»). Таким чином,  В.І.Вернадський розглядає онтологію і
метафізику,  виходячи з їхньої тотожності.  Земна біосфера,  згідно з цим ученням,  як і її
складова – органічне виробництво і збалансоване природокористування, є віддзеркаленням
процесів Космосу, його найголовніших закономірностей. Отже, пізнати ці закономірності
означає пізнати найзагальніші закони буття.

Виняткова за своїм значенням для людства соціальна роль органічного виробництва і
збалансованого природокористування органічно пов’язана зі стратегією сталого розвитку.
Проблематика сталого розвитку базується на ідеях екологічно безпечного життя людини,
виживання людської цивілізації, збереження «живої плівки Землі» (живої органічної
речовини).

Єдність філософії органічного виробництва та збалансованого природокористування
виступає як нова форма взаємодії філософського та спеціального (наукового) знання в
контексті зростання ролі «людського фактора» в сучасному науковому пізнанні та практиці
господарського життя. Доречно нагадати слова відомого землероба і громадського діяча Ф.Т.
Моргуна про те, що «найбільша помилка людського суспільства протягом останніх двох
віків у тому,  що фізиці,  хімії,  геології,  механіці та іншим технічним наукам було дозволено
відтіснити філософію і гуманізм на закутки цивілізації. Як наслідок, основними і головними
у вихованні школярів і молоді, та й дорослих людей стали не науки, які закликають до добра,
гуманізму,  глибокої людської доброчесності в дусі Монтеск'є, Гете, Толстого,
Достоєвського, Гоголя, Шевченка, Ільїна, Вернадського, Короленка, а науки технічні, які
переконують тих, що їх вивчають, що людині «все дозволено», що їй все під силу, що вона
не тільки може,  але й зобов’язана підкорювати природу,  створювати проекти,  які
підтверджують її верховенство над природою». Справедливими є слова М.Д. Руденка, що
«ніхто, крім людини, не загрожує земній біосфері повним її знищенням».

Більшість вчених, філософів, практиків в галузі сільськогосподарського виробництва
наголошує, що філософія органічного виробництва і збалансованого природокористування
не є самодостатніми онтологічними феноменами, вони детермінуються діяльністю людини,
а, отже, її особистісними якостями, свідомістю, знаннями. Як зазначав Микола Бердяєв,
багато чого залежить від того, «якого духу буде людина». Пізніше, вже в умовах загострення
глобальних проблем людства, цю думку підкреслив президент Римського клубу А. Печчеї:
«Проблема в самій людині, а не поза нею; …найважливіше, від чого залежить доля людства,
- це людські якості». Професор В.М. Сагатовський вбачає фундаментальною суперечністю
людського буття саме суперечність між природним та штучним. Він підкреслює, що
«природне – це те, що випливає з об’єктивних законів буття («волі Бога»), штучне – те, що є
втіленням людського проекту, людської свідомості та волі».

Органічне виробництво, в основі якого лежить методологія фізіократів (в тому числі і
української школи фізичної економії), об’єктивно опирається на закони природи, а саме на
положенні, що людина ніколи не зможе приймати енергію Сонця безпосередньо, а тільки за
посередництвом рослин.  Геніальний українець Сергій Подолинський висловив вперше у
світі ідею про сонячну енергію, яка вливається в економіку лише через землеробство. З цього
приводу М. Руденко пише: «Його робота «Людська праця і єдність сили» коротка, але вона
варта сотень томів,  якими й досі рясніють полиці наших бібліотек». Він ввів в обіг поняття
«енергія прогресу», стверджуючи,  що це «щорічний додаток сонячної енергії,  що має місце
виключно в хліборобстві», розкриваючи сутність фізичної економії. На думку голови
Наукового товариства ім.  С.  Подолинського В.  Шевчука,  М.  Руденко створює «принципово
нову парадигму мислення і господарювання». М. Руденко не тільки розвиває вчення фізичної
економії, але й визначає глобальну місію України, дає своє розуміння «українського виміру
рятівного знання».
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До основних методологічних принципів органічного виробництва і збалансованого
природокористування належать:

- сприяння відверненню загроз, які несуть з собою інтенсивні форми розвитку
сільськогосподарського виробництва;

- послідовна та систематична екологізація сільськогосподарського виробництва;
- органічний зв'язок з вимогами концепції сталого розвитку та збалансованого

природокористування;
- необхідність інтеграції наукових досягнень сільськогосподарської науки та

інших галузей знань;
- єдність науки та суспільно-політичної практики;
- відповідальність перед майбутніми поколіннями;
Міжнародна організація органічного виробництва (IFAO) пропонує ряд принципів,

пов’язаних з турботою людини про власне фізичне та моральне здоров’я, збереження
навколишнього середовища. Серед них варто згадати принципи здоров’я, екології,
справедливості, турботи.

Перехід до органічного виробництва в сільському господарстві – це одна з
найтихіших і водночас найбільш карколомних в історії людства революцій. Це, мабуть,
єдина революція,  що не скидає,  не трощить,  не руйнує,  а створює,  бо проходить не на
площах і вулицях, а відбувається в серці кожної людини та пронизує її свідомість. Успіх її в
тому, що необхідно, як пише С.С. Антонець, «попереду поставити людину, щоб людина
творила».  І щоб наші нащадки могли сказати, що це «була одна з найбільш значних
революцій – єдина, що змогла поєднати людину з природою, людину з людиною, людину з
суспільством і людину з Богом».

Філософія стратегії органічного виробництва повинна базуватися на «інтенсивному
дослідженні закономірностей, які можуть стати ключем до відповідей, допомогти знайти
рішення багатьом господарствам. Тому сьогодні, якщо говорити про стратегічні напрямки
розвитку органічного землеробства, мають бути високопрофесійні і науковці, і
виробничники, щоб поєднувати знання і практичні вміння щодо складових життя від клітини
до певного організму. Тоді в нас буде і результат у вигляді економічного благополуччя і
незалежність держави» (Доля М.М. Спираючись на науку. 2015 р.). Органічне виробництво і
збалансоване природокористування є уособленням можливостей людського розуму,
об’єктивного процесу розвитку та формування ноосферного суспільства. Бо, за вченням
В.Вернадського, «передумовою переходу людства до доби ноосфери є перетворення
озброєної науковим знанням людини в могутній геологічний чинник планетарного
масштабу». Тобто утвердження органічного виробництва в сільському господарстві – це
об’єктивний, закономірний процес, особлива стратегія виживання та подальшого поступу
людства. Вирішення суперечностей в органічному виробництві перебуває в центрі уваги не
тільки вузького професійного кола аграріїв, а стає «фокусом загальнолюдського суспільного
життя народу», - наголошує професор Писаренко В.М.  І ті перешкоди та проблеми на шляху
від теорії до практики органічного виробництва в світі та Україні носять в основному
суб’єктивний, тимчасовий характер і з необхідністю вони будуть подолані в недалекому
майбутньому.

Котик Л.І., Львівський національний університет
імені Івана Франка

ДО ПРОБЛЕМИ ТИПІЗАЦІЇ ГЛОБАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ ЛЮДСТВА

Домінуючою парадигмою ХХІ ст. є сталий розвиток, який передбачає збалансування
задоволення сучасних потреб людства із захистом інтересів майбутніх поколінь.
Впровадження засад сталого розвитку на різних масштабних рівнях (глобальному,
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національному, регіональному, локальному) тісно пов’язане з розв’язанням глобальних
проблем людства, загалом, чи їхніх окремих проявів, зокрема.

До глобальних належать проблеми, які виникають у результаті об’єктивного розвитку
суспільства, створюють загрозу усьому людству і вимагають для свого розв’язання зусиль
усього світового співтовариства. Актуальність та вагомість їхнього вивчення у контексті
реалізації парадигми сталого розвитку зумовлена [3, 4, 6]:

Ø викликами світових інтеграційних процесів — глобалізації;
Ø неконтрольованим збільшенням кількості населення планети на фоні реґіональних

демогеографічних диспропорцій розвитку (депопуляція, високий рівень природного
приросту, низька тривалість життя; міграційні потоки; біженці; псевдоурбанізація);

Ø загостренням продовольчої проблеми (голод, переїдання, незбалансоване
харчування);

Ø вичерпністю сировинних та енергетичних ресурсів та пошуком нових видів
сировини й альтернативних джерел палива й енергії;

Ø погіршенням стану здоров’я населення (епідемія COVID-19, хвороби цивілізації
тощо);

Ø зростанням рівня агресії у світі на фоні високого рівня мілітаризації глобальних й
реґіональних держав (загроза початку ІІІ світової війни, гібридні й інформаційні війни на
регіональному та глобальному рівнях, міждержавні війни, тероризм та ін.);

Ø подоланням диспропорцій соціально-економічного розвитку регіонів та держав;
Ø викликами соціальних негараздів (злочинність, наркоманія тощо);
Ø необхідністю впровадження на глобальному рівні засад демократії та прикладних

аспектів сталого розвитку (глобальний уряд, гнучке IT-урядування та управління, ефективне
функціонування міжнародних організацій (особливо глобального і регіонального
безпекового типу), подолання проблем глобальних кліматичних змін та забруднення
екосистеми Землі);

Ø формуванням глобального інформаційного суспільства (кіберпростір, віртуальна і
доповнена реальності, подальший розвиток Internet; ідентифікація, функціонування, безпека
даних у Darknet; збирання, зберігання, використання інформації BigData; гарантування
захисту державної та особистої інформації (сек’юритизація кіберпростору), діпфейк та ін.);

Ø новими здобутками науки (ГМО-продукти, клонування, генна медицина, 3D-
принтери, розумні машини (mind-hard) та розумне програмне забезпечення (mind-soft)) на
фоні росту функціональної та абсолютної неграмотності населення країн, що розвиваються і
бідних спільнот високорозвинутих й перехідних країн світу;

Ø прагненням конструктивного освоєння Світового океану, Антарктиди,
навколоземного, сонячного і позасонячного просторів (концепція колонізації Місяця, Марсу
тощо);

Ø гарантуванням усесторонньої безпеки людству та забезпеченням подальшого його
довготривалого, прогресивного розвитку.

Наразі відсутній єдиний підхід до типізації глобальних проблем людства. Переважно
у науці домінує усталений з 70-х років ХХ ст. сферичний підхід: демографічні, економічні,
політичні та ін. проблеми. Також часто у науковій літературі зустрічається видовий підхід до
типізації глобальних проблем: проблема війни і миру, проблема народонаселення, проблема
подолання економічного відставання країн, що розвиваються тощо.

Цікавим є підхід до типізації глобальних проблем людства у вигляді доміно
(популяризує: Wai H. Tsang, 2015): глобальні проблеми подані у вигляді чотирьох блоків
(гральних кісточок) — проблеми науки, теології і філософії, проблеми взаємодії віри й
ідеології (морально-релігійний аспект), проблеми соціальної, економічної і політичної
реальності, проблеми довкілля і світової екосистеми; нерозв’язання одного блоку проблем
спричинює виникнення й загострення наступного блоку (падіння однієї гральної кісточки
спричинює падіння наступної) (рис.1). Як зазначає, Wai H. Tsang: «першопричина головних
проблем усього світу знаходиться у сфері ідей і того, у що люди вірять. Щоб розв’язати
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проблеми світу, необхідно утвердити ідеї, які керують цим світом і які формують людське
ставлення і поведінку. Остання, своєю чергою, впливає на соціальну організацію, економічну
діяльність та політичну реальність. Бо саме ідеї, які зберігаються у головах людей,
змушують їх роботи те, що вони роблять. Щоб змінити світ, змініть те, як люди
поводяться, щоб змінити те, як люди поводяться, змініть те, що вони думають, і щоб
змінити те, що думають люди, ви повинні зміните те у що вони вірять. … Вирішення
проблем усього світу лежить у силі ідей» [8].

Рис. 1. The problem of the world are like dominos [8]

Типізацію глобальних проблем людства (15 глобальних викликів) через призму їхньої
вагомості розробив авторський колектив проекту «The Millennium Project» [7]. Автори
звернули увагу на першочерговість розв’язання проблеми сталого розвитку і кліматичних
змін, чистої води, населення і ресурсів, демократизації тощо (рис. 2).

Рис. 2. The 15 Global Challenges facing humanity [7]

У 2001 р. ООН затвердила перелік восьми Цілей розвитку тисячоліття, які 2015 р.
переглянуті й доповненні до 17 Цілей сталого розвитку (подолання бідності, подолання
голоду і розвиток сільського господарства, міцне здоров’я і благополуччя, якісна освіта,
гендерна рівність і т.д.). Метою реалізації досягнення показників цілей є «виведення світу на
траекторію сталого і життєстійкого розвитку» [2].

Сформовані Цілі сталого розвитку не можна ототожнювати з глобальними
проблемами людства, хоча вони формально й перекликаються. Цілі є прикладним аспектом
розв’язання глобальних проблем, але змістово не розкривають й охоплюють їх сповна.

Пропонована типізація глобальних проблем розроблена із врахуванням напрацювань
українських та закордонних вчених із сфери глобалістики та є системною (рис. 3).
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Рис. 3. Типізація глобальних проблем (М. Книш, Л. Котик, 2015) [3,  с. 172]

Перевагою типізації є виокремлення підсистеми «Теорія глобальних проблем», яка
охоплює питання означення глобальних проблем, їхньої типізації, методики дослідження та є
виразником становлення й розвитку самостійного наукового напрямку «Глобалістика» [5].

Власне глобальні проблеми представлені у вигляді шести підсистем, що
взаємопересікаються, взаємодоповнюють одна одну та представляють головні типи
глобальних проблем:

Ø демогеографічні (стабілізація кількості населення світу, скорочення чисельності
малих народів та етносів, дитяча смертність, депопуляція, старіння населення, якість та
кількість працересурсного потенціалу, міграція населення, біженці, урбанізація та ін.);

Ø соціальні (якість життя населення, захворюваність населення, функціональна
неграмотність, бідність населення, безробіття, рівень розвитку сфери послуг, збереження
культурного  та релігійного різноманіття, злочинність, наркоманія та ін.);

Ø економічні (енергетична, сировинна, продовольча, прісної та питної води,
подолання відставання, адаптації господарства держав до нових економічних викликів,
освоєння Світового океану, освоєння Антарктиди, освоєння Космосу та ін.);

Ø екологічні (кліматичні зміни, збільшення СО2 в атмосфері, забруднення сфер Землі,
зменшення площ лісів, зменшення площ с/г угідь, збереження біорізноманіття та ін.);

Ø політичні (війни і миру, демократизації, тероризму, функціонування міжнародних
організацій глобального і регіонального типу,  формування глобального уряду нового типу,
гнучке ІТ-урядування та ін.);

Ø духовні (загальне зниження рівня духовності, проблеми цінності людського життя
тощо).

Глобальними проблемами вищих функціональних рівнів є проблеми глобальної
безпеки (як безпеки всього людства так і безпеки держав, етносів, спільнот, окремих
громадян), проблеми інноваційно-інформаційних викликів (доповнена і віртуальна
реальність, штучний інтелект тощо), проблеми формування планетарної цивілізації. Останні
пов’язані з формуванням нового типу мислення людей,  націленого на збереження Землі,  як
планети загалом, та людини, як живого виду, зокрема.

На рівні розв’язання проблем формування планетарної цивілізації, доцільним є
розгляд запропонованої Б. Гаврилишиним «Декларації обов’язків людини» [1], яка містить
як загальні положення щодо функціонування людини у глобальній спільноті («Вчися,
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розвивай свої таланти, здібності, навики протягом усього життя, щоб бути корисним
членом суспільства»)  так і обов’язки людини до сім’ї («бережи культурну спадщину своїх
предків»), до дітей («люби своїх дітей, виховуй в них етичні та моральні цінності», «виховуй
їх як вільних людей»),  до суспільства («зберігаючи свою ідентичність, будь свідомою
частиною усієї світової спільноти»), до довкілля («економно та розумно використовуй всі
ресурси, уникай забруднення біосфери») тощо.

Глобальні проблеми людства тісно переплітаються з парадигмою сталого розвитку.
Реалізація останньої неможлива без їхнього розв’язання, а саме розв’язання глобальних
проблем потребує формування нових глибоких соціально-економічних і духовних
імперативів із врахуванням розмаїтості сучасного світу та його технологічного розвитку.
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СИСТЕМА ЦІННОСТЕЙ
ЯК ОСНОВА ДУХОВНОГО СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ

Актуальність дослідження. Система цінностей –  це результат духовної роботи
суспільства; це діюча сторона суспільної свідомості, взятої в єдності всіх її форм. Вона
певним чином пронизує форми суспільної свідомості загалом, об’єднуючи певні інтереси
різними ідейними, моральними та естетичними засобами, і стає важливим джерелом
безпосередніх мотивів поведінки, стимулів людської діяльності.

Серед розмаїття цінностей, що виробило людство за період свого існування,
дослідники С. Д. Максименко, І. Д. Пасічник, В. П. Москалець, М. В. Савчин, В. Ф. Моргун,
В. М. Жуковський, Р. В. Каламаж, О. В. Матласевич, В. П. Мельник, Рижак Л.В.,
Н. І. Жигайло; зарубіжні Ф. Лерш, К. Г. Юнг, К. Роджерс, Р. Мейо, Дж. Коннорс
виокремлюють узагальнені, головні, так звані базові цінності суспільства. Такі цінності
формуються виходячи з цілей і завдань, що стоять перед суспільством у певний історичний
період, і відображають фундаментальні суспільні потреби, що змінюють одні одних в
історико-політичному часі і просторі.

Виклад основного матеріалу. Орієнтація на Достаток. Для самозбереження,
продовження роду і збереження людського виду кожен член суспільства має, відповідно,
їсти, одягатися, мати житло, родину тощо. Ця категорія регламентує, здебільшого,
виробничу і споживчу діяльність членів суспільства, їхню можливість мати ті чи інші
ресурси, їхні права та обов’язки. Близькою за змістом цінністю є орієнтація на Свободу, що
дає змогу діяти відповідно до власного волевиявлення, що не обумовлене зовнішніми
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чинниками і спрямоване на максимально можливе задоволення, насамперед, природних
потреб.

Орієнтація на Справедливість. Це категорія, що відображає існуючий (чи
неіснуючий) стан речей як належний, відповідний сутності і правам людини, чи навпаки, як
такий, що суперечить їм, отже повинен бути усунутий. Справедливість оцінює
співвідношення явищ з погляду розподілу благ між людьми, зокрема співвідношення ролі
окремих людей (спільнот) у житті суспільства та їхнього соціального стану.

Орієнтація на Добро. Це цінність, що регламентує поведінку членів суспільства, їхні
взаємини, проте не так жорстко і формально, як категорії справедливості і рівности, а
користаючись для вираження таким інструментом, як суспільна думка і соціальні санкції,
визначаючи свої принципи в категорії “добро” і “зло”.

Орієнтація на Красу. Це категорія регламентує не стільки поведінку членів
суспільства і їхні взаємини, скільки їхнє ставлення до життя і навколишнього світу, роблячи
це за допомогою понять про прекрасне і потворне. Категорія краси, на відміну від категорії
добра, що регламентує тільки поведінку людини, залишає їй великі можливості для
самовираження, зберігаючи в той же час її орієнтацію на цілі і завдання, що є значимими для
суспільства.

Найвищою у цій послідовності є орієнтація на Істину.  Це вища суспільна та
індивідуальна цінність. Вона настільки абстрактна, що не має безпосереднього відношення
до поведінки і діяльності, а регламентує здебільшого пізнавальну сферу, здатність людини до
мислення та інтуїтивного розуміння, а також підтримує і закріплює інші цінності за
допомогою Віри і Знання.

Важлива характеристика цінностей – їхній зв’язок з ідеалами. Ця характеристика
інколи навіть фігурує у визначенні цінностей. Героїчні образи художньої і публіцистичної
літератури використовують в емпіричних дослідженнях, як носії найважливіших цінностей.
Власне ці образи слугують засобом зображення педагогічного зразка для засвоєння
моделями ідеального способу поведінки, ідеального стилю життя.

Висновок. Один із першочергових чинників, які формують духовність особистості,
виступають духовні цінності. Саме вони у житті соціуму постають соціально значимими
орієнтирами для індивіда, певною системою координат його життєдіяльності. Отже,
проблема виникнення та функціонування у соціумі цінностей, механізм їхньої реалізації
завжди були у центрі філософських пошуків.  Цю тему,  в тому чи іншому контексті,
розглядали Платон, Арістотель, І. Кант, Г.Лотц, Г. Ріккерт, В. Віндельбанд, М.Шелер та інші.
Значний внесок у розвиток питання духовних цінностей зробили українські вчені: С. Д.
Максименко, М. Й. Боришевський, В. П. Москалець, М. В. Савчин, Н. І.Жигайло тощо.

Духовні цінності слугують одним з найбільш комплексних, багаторівневих утворень у
структурі особистості,  і виконують роль регуляторів поведінки.  Знання степеня
сформованості духовних цінностей особистості, їхня ієрархія – це ключ до виховання
особистості. До духовних цінностей завжди належали релігійні переконання, почуття любові
до батьківщини, відданість інтересам нації та рідній мові, естетичні цінності тощо.

_________________
1. Балл Г. О. Психологія і духовність / Упоряд.: Г. Балл, Р.Трач // Гуманістична психологія. – 2005. – 279 с.
2. Боришевський М.Й. Національна самосвідомість у громадянському становленні особистості. – К., 2000. –

76 с.
3. Жигайло Н. І. Психологія духовного становлення особистості майбутнього фахівця : Монографія. - Львів :

Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008 – 336 с.
4. Максименко С. Д. Психологія особистості : Підручник. – К. : КММ, 2007. – 296 с.
5. Москалець В.П. Психологія особистості: Навч. посібник. – К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 416 с.
6. Савчин М. В. Духовний потенціал людини: монографія / М. В. Савчин. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Івано-

Франківськ: Місто НВ, 2010. – 508 с.



Збірник тез VIІ Міжнародної науково-практичної конференції

107

Лазарева М.Л., Львівський національний
університет природокористування

ЧИ МОЖЛИВИЙ СТАЛИЙ РОЗВИТОК, ЯКЩО МОЖЛИВА ВІЙНА?
Сталий розвиток та збалансоване природокористування вже декілька десятиліть є

одними із пріоритетних завдань глобалізованого світу. Однак події, які сьогодні
розгортаються в Україні, демонструють, що усі розроблені стратегії глобальної взаємодії та
об'єднання держав задля кращого майбутнього та збереження нашої планети виявляються
порожньою балаканиною на міжнародних конференціях, яка миттєво забувається, якщо
йдеться про особисту вигоду. Попри усі пережиті у ХХ столітті події, бачимо, що людство не
робить висновків із минулого та повторює власні помилки.

У тій ситуації, що склалась в Україні сьогодні, проблема дотримання цілей та завдань
сталого розвитку має складну суперечливу природу: з одного боку, вона як ніколи актуальна,
з іншого –  зміщена на задній план.  Цілі,  які були сформульовані ООН для скерування
сталого розвитку нашої держави, сьогодні є першочергові й, водночас, більшою мірою
недосяжні. Війна, скалічені долі людей, вщент зруйновані помешкання, інфраструктура та
промислові об'єкти, нестача продуктів харчування і, в окремих випадках, гуманітарна
катастрофа, відсутність доступу до освіти та навчання, закриття заводів та фабрик, вимушене
переселення людей, у наслідок чого вони опиняються без роботи, є свідченням того, що
попри глобалізацію, міжнародну співпрацю та дипломатію, сучасна європейська держава,
яка стабільно рухалась у напрямку сталого розвитку, може в мить опинитись на межі
виживання.

У таких ситуаціях вкрай вразливими опиняються саме міста та мегаполіси, адже
людина миттєво втрачає доступ до життєво необхідних засобів існування: води, їжі, тепла,
засобів гігієни тощо. У містах населення цілковито залежить від постачання і якщо останнє
стає неможливим, люди опиняються у пастці. Порожні полиці у магазинах, відсутність
доступу до питної води, пошкоджені системи енергопостачання, неможливість самостійно
вирощувати продукти харчування, призводять або до масової втечі із цих місцевостей, або до
повільної смерті, як це сталось на півдні та сході України.

Із початком війни, окупацією міст та населених пунктів актуальності набуло питання
безпеки енергоресурсів та комунікацій, які страждають мало не першими під час здійснення
атак. У нашій країні системи електро-, газо-, тепло- та водопостачання виявились вкрай
незахищеними та через пошкодження припинили свою роботу, у наслідок чого, мешканці
багатоповерхівок опинились у безвихідній ситуації. Ризик таких технічних рішень полягає у
тому, що їх розміщення часто наземне і в результаті удару комунікації одразу виходять з
ладу: це обриви ліній електропередачі, руйнація веж зв'язку, трубопроводів тощо. Німецький
інженер М. Покойський ще у 2019 р. запропонував нову систему прокладання ліній
електропередачі, яку нашій країні варто розглянути у майбутньому. Розробник пропонує
використати для розміщення електроліній систему тунелів, які пролягатимуть уздовж
автошляхів, і дозволять не лише захистити мережі від зовнішніх факторів, але й збільшити їх
потужність, полегшити обслуговування і зберегти природний ландшафт місцевості [Pokojski,
2019]. У цьому контексті шлях нашої країни до збалансованого природокористування у
майбутньому повинен передбачати переосмислення технологій, якими ми досі
користувались, та взяття на озброєння інновацій закордонних партнерів. Це стане
реалізацією принципів створення екологічно доцільної інфраструктури та дасть можливість
убезпечити себе у разі таких ситуацій, які склались на території нашої держави сьогодні.

Принагідно зазначу, що залежність від викопних корисних копалин, їх імпорт з-за
кордону, а також недостатня увага до відновлюваних джерел енергії також можуть стати
значною перешкодою для прийняття рішень, свободи і мирного співіснування. Чимало країн
Західної Європи, перебуваючи у залежності від російських енергоносіїв, не мають
можливості застосувати більш жорсткі дії для припинення війни у центрі континенту.
Натомість розробка та впровадження систем, які дозволяють продукувати енергію на місцях
могла б звільнити чимало країн, у тому числі й Україну, від енергетичного рабства.
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Окрім згаданих проблем у стані війни Україна стикнулась із ще однією кризою:
забруднення довкілля. Так, один день у прихистках для вимушено переміщених осіб та
біженців – це тони сміття з одноразового посуду, органічних рештків зіпсованої їжі, одягу
тощо. Через брак часу, коштів та можливостей перелічені відходи не сортуються і не
переробляються відповідним чином, опиняючись на звичайних сміттєзвалищах й створюючи
загрозу для довкілля та місцевого населення. На додачу до цього, волонтери та переселенці
часто забувають або не мають можливості подбати про засоби особистої безпеки, пов'язані із
поширення штамів Covid-19, що породжує загрозу поширення хвороби та нових спалахів
зараження. Враховуючи ж відсутність доступу більшості цих груп населення до якісної
медицини та догляду, ситуація може погіршитись не лише в Україні, але й у тих країнах, які
приймають біженців. На рівень забрудненості навколишнього середовища впливають також
уламки бойової техніки, випари від зруйнованих нафтосховищ, загроза витоку радіації.
Потрапляючи у ґрунтові води, атмосферу, продукти харчування, усі ці небезпечні залишки
загрожуватимуть не лише довкіллю України, але й екосистемам сусідніх держав.

Таким чином, ця абсурдна війна відобразиться на стані усіх країн світу: неможливість
засіювати та обробляти землю спричинить голод, нераціональне розселення людей,
безробіття та зупинка промисловості породять гуманітарну кризу, енергокриза
стимулюватиме зростання цін та суспільні коливання. Погоджуюсь із Генеральним
секретарем ООН А. Гутеррешем, який зазначає, що "перемогти у цій війні неможливо. Рано
чи пізно доведеться перейти з поля бою до столу мирних перемов. Це неминуче. Єдине
питання:  Скільки ще життів має бути втрачено?  Скільки ще бомб має впасти?  Скільки
"маріуполів" має бути знищеними? Скільки українців і росіян буде вбито, перш ніж усі
зрозуміють, що в цій війні немає переможців – є лише переможені? Скільком ще людям
доведеться загинути в Україні і скільком людям у всьому світі доведеться зіткнутися з
голодом, щоб це припинилося? Продовжувати війну в Україні неприпустимо морально,
невиправдано політично та безглуздо військово" [Гутерреш, 2022]. Ця війна згубна для всіх
країн світу, адже в умовах глобалізаційної інтеграції усі вони пов'язані між собою тісними
гуманітарними та енергетичними зв'язками. І якщо сьогодні першочерговою проблемою є
безпека та збереження життя українців, то в недалекому майбутньому увесь світ стикнеться
із кризою, яка поставить під питання добробут усієї світової спільноти людей.

З огляду на усе вищезазначене дієвість стратегій сталого розвитку та збалансованого
природокористування, на жаль, викликає сумнів, адже важко говорити про скоординовані дії
усіх країн та людей у напрямку до кращого майбутнього, якщо людство першочергово не
може забезпечити мирне співіснування країн.

_________________
1. Гутерреш А. Коментарі для преси щодо війни в Україні. Сайт Організації Об'єднаних Націй. 2022. URL:

https://ukraine.un.org/uk/175520-ukrayina-nastav-chas-zakinchyty-tsyu-absurdnu-viynu-hensek-oon
2. Pokojski M. Tunnel-based power supply Potentials and perspectives of the combination of infrastructures. VDE

Impulse. 2019. 1-12 p. URL:
https://www.vde.com/resource/blob/2097430/ec449393d735836876e3230eae975e98/tunnelbasiertestromversorgun
g-download-data.pdf

Леонтьєва В.М., Східноукраїнський національний
університет імені Володимира Даля

ЩОДО ПРОБЛЕМИ «ЯКОСТІ» ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ
НА ШЛЯХУ ДО СТАЛОГО РОЗВИТКУ

(ФІЛОСОФСЬКО-КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ПОГЛЯД)

Методичне вибудовування засад суспільного життя, орієнтованих на довгостроковий
стійкий розвиток, ґрунтується на трьох китах – економічному зростанні, екологічній
рівновазі та соціальній відповідальності: баланс саме цих складових, як зазначалось у
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докладі комісії ООН наприкінці 80-х років минулого століття,  мало стати запорукою
стабільності для наступних поколінь. Згодом концепція набула змін і тепер «сталий
розвиток» означає економічне зростання без завдання шкоди довкіллю та вирішенню
соціальних проблем. Але такий розвиток потребує як певних політичних та економічних
інституційних умов, так і відповідного людського капіталу, формування/розвиток якого є
неможливим поза і без його «субстратної основи» – людського потенціалу. Економісти
визначають останній як «сукупну чисельність населення, що спроможна здійснювати
економічну діяльність в якості споживання матеріальних і нематеріальних благ,
забезпечення діяльності держави через фіскальний механізм, прийняття участі в процесі
створення сукупного продукту в якості носіїв робочої сили, підприємницьких та творчих
здібностей» [1, с. 1].

Як бачимо, в економічному контексті проблематика соціальної відповідальності задля
забезпечення сталого розвитку зводиться, в основному, до сфери екології, чим дещо
нівелюється роль людського потенціалу, який, до того ж, тлумачиться лише як кількісний
чинник (який у скрутні часи, в умовах військових дій стає об’єктивно слабкішим).
Думається,  не менш актуальним і важливим є виявлення чинників,  вплив яких може
призвести до якісного зміцнення «субстрату» людського капіталу, для чого доцільно
прийняти ширше за економічне тлумачення людського потенціалу: це такий «інтеграл»
різноманітних – явних і латентних – властивостей спільноти, який віддзеркалює систему
відносин і можливостей розвитку, що склалася на основі самореалізації членів суспільства в
суспільно-значущій діяльності. Філософсько-культурологічний погляд на людський
потенціал як на «запас» та передбачувані «перспективи» фізичного та морального здоров'я
членів суспільства, їхньої загальнокультурної та фахової компетентності, громадянської,
підприємницької та творчої активності наголошує необхідність врахування також тих
індивідуально-особистісних характеристик членів суспільства (осіб,  у своїй сумі
утворюючих «сукупну чисельність населення…»), що обумовлені «культурною обробкою»
людської природи (культурна ж обробка, яка багато в чому перетинається із соціалізацією,
передбачає узгоджені зусилля системи освіти, культурно-просвітницьких інститутів, сім'ї та
зустрічні власні культуротворчі зусилля кожної людини щодо вирощування в собі
особистості, культурного суб’єкта), або, іншими словами, саме культурним (духовним)
аспектом відтворення людського потенціалу та його впливу на набуття суспільним
розвитком рис дійсно сталого за рахунок розширення сфери прояву соціальної
відповідальності усіх перед кожним/-ою і кожного/-ої перед усіма.

Мої міркування про проблеми «якості» людського потенціалу на шляху до сталого
розвитку ґрунтуються,  по-перше,  на висновку щодо такої тенденції на цьому шляху,  як
заміна екстрактивних інститутів переважанням (а то й повний перехід до) інклюзивних
інститутів [див.: 2], і власному припущенні, що, оскільки політика й економіка (принаймні,
вітчизняні) поки що є таким собі конгломератом інституційної екстрактивності та
інклюзивності [там же], то наявна історична ситуація (неймовірно тяжка, катастрофічна і для
мільйонів – трагічна) із масою непередбачуваних (у тому числі, сингулярних) нелінійних
подій може прискорити такий перехід за синергетичним сценарієм, – і тому є сенс
поміркувати стосовно певних (як можливих) «культурних атракторів», у якості яких можуть
виступити чинники зміцнення «якості» людського потенціалу як «субстрату» людського
капіталу. По-друге, хоча суто економічна точку зору («…доцільним є виділення основних
економічних та соціальних суб’єктів, на діяльність яких впливають економічні та соціальні
інститути. Для кожного суб’єкта потрібно виокремити його основні потреби та проблеми, які
заважають інклюзивному розвитку» [2, с. 31]) є безперечно і цілком справедливою, вона, на
моє переконання, має бути доповненою філософсько-культурологічною, бо існують і спільні
для всіх, незалежно від того, до якого зі вказаних «суб’єктів» належить особа, потреби і, що
не менш важливо, антропологічні (у тому числі, культурантропологічні і ті, що випливають
із універсальної людської здатності до культуротворчості як реалізації сили афірмації)
ресурси формування людського потенціалу «високої якості».
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Головна моя теза полягає в тому, що тими індивідуально-особистісними ресурсами
«якісності» людського потенціалу, генетичний та функціональний зв’язок між якими
зумовлює їхній статус чинників, котрі, в решті решт, у подальшому визначають і «якість»
людського капіталу з боку його можливості забезпечити перетворення суспільного
(політичного, еколого-економічного та соціокультурного, зокрема, гуманітарного) розвитку
на реально сталий, довгостроковий, стабільний, можуть стати: 1) аксіологічна ідентичність,
2) моральність і 3) емоційна стабільність.

Перетворення людського потенціалу на відповідний капітал, вказує Р.В. Яковенко,
«вимагає певного часу, зокрема на отримання необхідних знань та навичок, одужання,
зміцнення здоров’я, транспортування до нового місця роботи чи проживання, набуття стану
психологічної зрілості, виховання відповідальності за власні вчинки тощо» [1, с. 3].
Зауважимо, що відповідальність за власні вчинки є однією з достовірних ознак психологічної
зрілості, яка вважається не тільки найважливішим придбанням для особистісного та
матеріального благополуччя, але й, як зазначається в Енциклопедії практичної психології,
«вмінням бути самопричиною в конкретній ситуації, усвідомленням відповідальності за дії,
вмінням адекватно змінювати свою ситуативну поведінку, здатністю в обговоренні
відмовлятися від своєї правоти і визнавати правоту співрозмовника, володіти своїми
емоціями» [див.: 3]; також ознаками психологічної зрілості є емоційна стабільність і т. зв.
емоційний інтелект – вміння розуміти наміри, мотивацію та бажання інших людей та власні,
а також здатність керувати своїми емоціями та емоціями інших людей з метою вирішення
практичних завдань. Не важко помітити, що у використанні «емоційного інтелекту» можуть
проявлятися негативні риси суперечливої людської природи – у вигляді нещирості,
впровадження подвійних стандартів, навмисного маніпулювання іншими тощо. Тому слід
враховувати ціннісні (а також світоглядні й екзистенційні) аспекти, у тому числі і
насамперед, те, що вміння приймати на себе відповідальність також є результатом/проявом
достатньої розвинутої моральності особи й оволодіння нею культуротворчою свободою і,
відповідно, навичками афірмації – вмінням здійснювати культурні акти, загальну структуру
яких схематично можна писати наступним чином: перша стадія (початкова),  що включає
одночасно здійснювані а) зусилля породження/розуміння культурного смислу, б) зусилля
афірмо як зусилля самоствердження в ролі культурного суб’єкта, в) те саме зусилля афірмо,
що постає як подолання власних меж (зусилля самотрансцендування); і друга стадія
(завершальна) – власне акт афірмації, який водночас є народженням/відтворенням смислу,
його оформленням і ствердженням в інтерсуб’єктивному просторі діалогу і, таким чином, у
культурному полі, – або свідомим утримуванням у небутті певним чином оформленого
культурного смислу, що тотожно запереченню цього смислу – утвердженню його небуття у
культурі. Згідно з такою процесуально-логічною схемою культурного акту як афірмації,
перш, ніж афірмувати буття/небуття якогось культурного явища, особа породжує у собі й
утверджує (має утверджувати) саму себе як Я-культурне.

Для останнього ж, як для індикатора особистісної ідентифікації, чи не найголовнішою
бажаною рисою можна вважати аксіологічну ідентичність – «вірність самому/-ї собі» у
ціннісних виборах, які в реальному часі здійснюються у принципово різних культуротворчих
потоках – стихійному позаінституційному (у приватному повсякденні) та цілеспрямованому
інституціалізованому (професійному, публічному). Поняття «аксіологічної» ідентичності
включає у свій обсяг поняття «доброчесності» (його визначення головою Національного
агентства з питань запобігання корупції О. Новіковим: «Доброчесність – це чинити
правильно навіть коли на тебе ніхто не дивиться»  [4]),  але є ширшим за нього,  тому що
апелює не лише до «правильності»/протистояння корупції як до окремих випадків, а
позначає усвідомлювану ціннісно-рефлексивну позицію («правильність» якої обумовлено
моральністю конкретної людини і співвідноситься із станом суспільної моралі), яку
культурний суб’єкт (суб’єкт афірмації) неухильно і послідовно реалізує в конкретних
культурних актах. У порівнянні з ідентичністю ціннісною, на основі якої людина
асоціює/ідентифікує себе з тією чи іншою спільнотою – по суті, приймаючи й демонструючи
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(переважно, у публічних формах) свою належність до певної, в тому числі, референтної для
неї групі, аксіологічна ідентичність свідчить про самототожність суб’єкта практично у всіх
життєвих ситуаціях, що додає будь-яким діям цієї особи більшої внутрішньої узгодженості (в
мотиваціях) і прогнозованості.

Встановлення/дотримання інших – нових, бажаних інклюзивних – інституційних
правил гарантовано лише за наявності згуртованого (щиро об’єднаного спільними
цінностями та гуманними цілями), грамотного (здатного свідомо й ефективно
використовувати адекватні цілям засоби,  –  і це є справою всієї системи освіти)  і
психологічно зрілого (принаймні, хоча б більш спокійного, спроможного діяти послідовно і
задля спільного блага) населення, яке розуміє реальні взаємозв'язки політики, економіки та
свого «побутового повсякдення»,  в тому числі,  наслідки вираження своїх політичних
симпатій/амбіцій та власної економічної поведінки. Поки це не стане властивим суспільству,
існує загроза, що воно залишатиметься заручником егоїстичної, а часом і безглуздої та
нещадної поведінки людей, які бажають урвати тут і зараз особисто для себе без огляду на
наслідки для всіх…

Отже, вказані ресурси «якості» людського потенціалу у статусі взаємопов’язаних
чинників його «перетворення» на людський капітал, а саме: аксіологічна ідентичність
(чинник запобігання та блокування «двоєдумності», маніпуляцій і подвійних стандартів як
таких), моральність (чинник виховання і збереження людяності та формування високого
рівня відповідальності не лише за антропо-техногенний вплив на довкілля, за форми і
масштаби використання природних ресурсів, а і за більш-менш комфортні та продуктивні
стосунки із своїм оточенням) та емоційна стабільність (запорука створення, шляхом
грамотного використання «емоційного інтелекту», зазначених стосунків), водночас можуть
бути визнані і в якості необхідних морально-психологічної та безальтернативно
культуротворчої складових сталого розвитку самого людського капіталу (передусім, такого
його елементу, як психологічна зрілість, що досягається в процесі оволодіння особою
навичками афірмації), і в якості умов набуття суспільно-економічним та соціокультурним
розвитком дійсної усталеності. Освоєння цих ресурсів, тобто досягнення/набуття кожної
людиною емоційної стабільності разом із моральністю та аксіологічною ідентичністю можна
вважати і за відносно автономне завдання, вирішення якого сприятиме відтворенню такого
людського капіталу,  який корелюватиме з цілями сталого розвитку.  Тобто зосередження
інформаційно-просвітницьких, педагогіко-освітніх і психотерапевтичних зусиль на вказаній
тріаді може певним чином поліпшити «якість»  і людського потенціалу,  і,  відповідно,  того,
що формується на його «субстраті» – людського капіталу, що, у свою чергу, може відіграти і
роль указаного атрактора в переході до інклюзивних політичних, економічних та соціальних
інститутів і,  відтак,  до сталого розвитку.  Якщо ж мати на увазі гуманістичну мету сталого
розвитку, то людський потенціал відповідної «якості» виступатиме не лише як одна з
провідних рушійних сил наближення до сталого розвитку,  а й як вартість і міра такого
розвитку.
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РОЗВИТОК ЯК ДІАЛЕКТИЧНИЙ АНАЛОГ
ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ

Слід визнати, що хоча поняття розвитку, свідомо чи несвідомо, повсюдно вживається
в мові не лише буденної сфери життя, а й в сфері науки і соціальної практики, зрозуміло і
філософії, але у філософських дослідженнях воно у вигляді всезагального принципу не
знаходить свого належного місця.  І це при всім тім,  що ідея розвитку у своїй тривалій
еволюції, починаючи з античності, отримуючи при цьому свої різні означення, зокрема і у
формі виникнення філософської теорії розвитку у «Науці логіки» Г. Геґеля (19 ст.),
актуалізуючись в контексті проблем, характерних для тієї чи іншої епохи, сьогодні постала
як нагальна для усвідомлення її універсальної значущості для буття людини, перспектив її
життя. Ще більше не усвідомлюється зміст принципу розвитку з огляду на його світоглядний
аспект. Йдеться, зокрема, про загальну логіку виникнення і розвитку глобальних проблем
сучасності та їх успішного вирішення в найближчій перспективі, враховуючи їх доленосний
характер – враховуючи з огляду не просто життя людини, а її виживання.

Адже саме принцип розвитку є справжньою віссю світобудови. Він надає істинний
смисл всього існуючому, тобто слугує критерієм істинної оцінки подій і осіб, історії природи
і суспільства. Це проступає навіть в глибоко «вплетених в матерію» словосполученнях: «час
покаже», «майбутнє все розставить на свої місця», «історія розсудить, де істина, а де омана» і
т. ін. Факт: принцип розвитку у його всезагальному вимірі, тобто у вимірі межової, граничної
засади світоглядного віднощення людини до світу і світу до людини, межової засади буття і
пізнання, якщо не ігнорується, то замовчується, викликаний, як не дивно, тим, що він є
основним принципом філософської діалектики, її теорії. А остання, зазвичай, для розсудку (а
не розуму) людини непідйомна. Крім того, критичне відношення до діалектики
зумовлюється ще й тим, що вона чомусь ототожнюється з марксистською, а, отже, не
приймається до уваги антична, класична німецька (19 ст.) і сучасна зарубіжна. Ґрунтовний
знавець діалектики, український філософ М. Булатов наголошує: «Теоретична діалектика
[…] малодоступна навіть «широким колам спеціалістів», не кажучи вже про «широкі народні
маси». Рідко можна знайти людину яка прочитала і зрозуміла «Парменіда» Платона,
«Феноменологію духу»  та «Науку логіку»  Геґеля –  найскладніші твори в світовій
філософській літературі. Як правило, самі спеціалісти намагаються сприйняти цього роду
діалектику з популярних підручників, внаслідок чого їх розуміння мало відрізняється від
«народного історизму». Звідси презирливе відношення до діалектики взагалі. Модну нині
критику діалектики дехто використовує сьогодні в суто прагматичних цілях –  щоб кинути
камінь в колег, котрі не подобаються з якихось позанаукових причин. Цей прагматизм має, в
основному, політичний або особистісний сенс і зводить діалектику до тих банальностей, до
яких вона зводилась в історії радянської ідеології» [1, с. 15]. Йдеться, очевидно, про те, що в
останній вона занадто політизувалася. Але, справедливості ради, варто відзначити справді
вагомий здобуток в розробці філософської діалектики і, особливо, вдосліждення структури
принципу розвитку (протягом 1998–2007 рр.), здійснений українськими філософами М.
Злотіною,  В.  Босенко,  В.  Шинкаруком,  Л.  Озадовською,  Ю.  Кушаковим і згадуваним вже
М. Булатовим.

Фундаментальне суспільне значення сьогодні набуває філософська культура
мислення, особливо культура діалектиxного типу мислення. А цей чинник з необхідністю
пов’язаний зі здатністю до застосування діалектичного методу мислення до пізнання і дії. В
обох випадках йдеться про діяльність людини творчого характеру.  Принцип розвитку і є,  в
цьому плані, загально-діалективним аналогом і критерієм творчої діяльності людини. При
цьому такий критерій спрацьовує і в сфері наукової творчості, і в сфері філософської
творчості, і в сфері художньої творчості, і в сфері індивідуальної і соціальної практики.
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Зазвичай кожна людина володіє мисленням, адже це іманентна властивість людини. Але
звідси не випливає, що кожна людина мислить, є мислячою. Щоб бути такою, необхідна
здатність «схоплювати» мисленням суперечність і шляхом вирішення її здійснювати в
мисленні процес розвитку.

Факт, що принцип розвитку є загально-діалектичним аналогом творчої діяльності
людини, простежується з того збігу, який має місце в структурі творчого процесу. Звичайно,
поняття діалектики, а, отже, й розвитку, пов’язується безпосередньо не з речами або станами,
а з процесами. Діалектика – всезагальна форма інтелектуального осягенння світу як процесу.
Таку ж саму визначеність має і діяльність людини. Остання постає, зокрема, у вигляді
процесу взаємодії людини з природою, а суспільство можна визначити як процес взаємодії
людей, що переслідують свої цілі. Коли, знову таки, брати взаємодію людини і природи, то в
цьому процесі праця постійно переходить з форми діяльності у форму буття, з форми руху в
форму предметності. У такому випадку процес отримує форму переходу. Саме поняття
діяльності людини позначає дію, зміну, звершення. Те ж саме простежується в діалектиці. Як
пише Г.  Геґель,  «У вищій мірі важливо з’ясувати собі,  як слід розуміти і пізнавати
діалектичне. Воно являється взагалі принципом будь-якого руху, будь-якого життя і будь-
якох діяльності в сфері дійсності» [2, с. 206].

Та збіг, тотожність діалектики і діяльності найрельєфніше, адекватно простежується в
понятті саме творчості. Остання є сутнісною визначеністю людини. Розвиток як
філософський принцип,  тобто взятий у його гранично всезагальній формі,  охоплює всю
світобудову,  увесь універсум,  де природнє,  соціальне,  людське,  отже,  й духовне,  є
процесійними моментами. Але, щоб досягти статусу названого принципу, розвиток пройшов
(як процес) довготривалий шлях, починаючи з простої, елементарної форми руху
(механічної) та завершуючи вищою (соціальною), отже, й мисленням, свідомістю
(самосвідомістю). Причому, поняття розвитку виражає рух з боку його внутрішньої сутності.
У зв’язку з тим,  що розвиток в його всезагальній формі як усвідомлений постає у вигляді
творчості, то виникає реальна можливість демістифікації феномену останньої. Інакше
кажучи, ключем до адекватного розуміння (усвідомлення) сутності творчості як творчо-
перетворювальної людської діяльності є діалектика, принцип всезагального розвитку.

Логіка творчості,  в кінцевому підсумку,  є логіка розвитку.  Розвиток –
внутрішньосуперечливе поняття, оскільки містить в собі два протилежні моменти. Перший –
розвиток це така зміна, яка веде до виникнення, появи чогось нового, чого ще раніше не
було. Другий – розвиток це така зміна, в процесі якої змінюване не зникає, не знищується, а
зберігається, бо ж розвиватися може лише те, що є наявним і продовжує себе. У цьому сенсі
розвиток – антипод руйнуванню, знищенню, деструктивним змінам. Але ж і поняття
творчості має таку ж супереливу природу. З одного боку, творчість – це процес, з яким
пов’язане виникнення, поява чогось то нового, чого ще раніше не було в діяльності людини.
Творення є породженням того, чого ще не було в наявності. Водночас творчість передбачає
міру творення, за якою останнє набуває форми руйнації, знищення (в цьому смислі творчість
– антипод руйнуванню, знищенню). Отже, творити – це вдосконалювати, зберігати,
утримувати. Істинно нове немислиме без введення в себе попереднього, адже останнє слугує
немовби критерієм, контрастом, що висвітлює факт новизни, й одночасно воно немислиме
без зміни, заперечення попереднього у зв’язку зі змістом творчості.

_________________
1. Булатов М. Діалектика без обмежень однією спільностію / М. Булатов, В. Загороднюк, К. Малєєв, А.

Солонько. Діалектика без апології. К.: Стилос, 1998. – С. 7–28.
2. Гегель Г. Наука логики / Г. Гегель // Энциклопедия философских наук: в 3 т. – М.: Мысль, 1974. - т.1. - 452с.
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ЕКОЛОГІЧНА СОЦІАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ
У ВИМІРАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

В умовах суспільства ризику надзвичайна екологічна ситуація в Україні тісно
переплітається з руйнуваннями внаслідок війни, техногенними катастрофами, стрімкими
соціокультурних змінами. Відомо, що у 1986 році У. Беком вперше були сформульовані
основні положення однієї з найбільш впливових соціологічних теорій сучасності, а саме:
теорії «суспільства ризику» [1]. На противагу небезпекам екосоціального розвитку
цивілізації й особистості міжнародною групою вчених була сформульована Концепція
сталого розвитку в світі. Вона передбачає право кожної людини на благополучне існування –
жити у безпечному й мирному середовищі попри загрозу глобальних  техногенних та
кліматичних катастроф. Тим чи іншим видам загроз були протиставлені ціла низка аспектів
безпеки: екологічній загрозі – право на екологічну безпеку; інформаційній, технологічній
загрозам – право на безпеку житла й транспорту; загрозі збройного нападу й агресії – право
на захист від тероризму тощо.

З соціально-психологічного та екосоціального боку соціалізація особистості на тлі
«суспільства ризику»  набуває нових рис та закономірностей.  Поряд з економічною,
правовою, сімейною та іншими її вимірами, вивищується процес екологічної соціалізації,
який передбачає розвиток особистості у гармонійній взаємодії з довкіллям, головно
природним. Проте побудова діалогу людини з природою має збагачуватися низкою
контекстів, оскільки цей діалог реалізується за умови врахування стану всіх інших складових
довкілля (соціального, предметного, інформаційного). У всі історичні епохи структура
довкілля особистості й спільноти утворює певну історично й культурну зумовлену
конфігурацію цієї системи, складові якої перебувають у стані коеволюції.

Екологічна соціалізація опирається на три основні виміри становлення особистості, а
саме: екосоціальну адаптацію, екосоціальну інтерналізацію (засвоєння екофільних норм та
екологічне право), екосоціальну інкультурацію (екофільні та екофобні традиції етносу й
народу, який вибудовує свою історію на цій землі). Відтак психологам важливо аналізувати
не лише вікові та індивідуальні особливості екологічного виховання та екологічної освіти
особистості, а й вивчати механізми  й актуальні проблеми екологічної соціалізації. На даний
час в нашій країні вона розгортається на тлі як усталено збалансованих за своєю структурою
ландшафтів, так значно утруднюється в умовах деестетизованих, зненацька й підступно
понівечених війною міських, сільських, культурних та агроландшафтів, які потребують
відновлення.

Відомо, що у світі простежуються й загальні втрати на теренах  екологічної
соціалізації. Вони виявляються на тлі зменшення біологічного розмаїття в планетарних
масштабах, відтак призводять до певних деформацій екосоціального розвитку особистості. В
мирний час вчені констатували, що мешканці великих міст потерпають від цих деформацій.
Вони зазвичай страждають від відсутності тісного контакту з природою, потерпають від
шумового забруднення, монохромності та агресивності візуальних полів та багато інших
екологічних негараздів. В умовах військових дій пошкодження ландшафтів набувають
небаченого масштабу, оскільки знищень зазнає як інфраструктура поселень, так й істотно
страждає флора й фауна цих територій тощо. Йдеться про макродеформації екологічної
соціалізації мешканців міст, містечок й сіл, оскільки довкілля поселень завжди були
складовою якості,  укладу й стилю життя,  а отже й способу життя мільйонів їх мешканців.
Тісний зв'язок з образом свого рідного міста чи села, ідентифікація з його простором,
мешканцями, історією й долею болісними рядками утрати вчувається в численних поезіях,
якими діляться автори в соціальних мережах. Наразі актуальності набуває також питання
екологічної соціалізації переселенців, які опиняються в нових умовах, що можуть
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відрізнятися не лише якістю, а й певними клімато-географічними характеристиками. Останнє
зумовлює необхідність екосоціальної адаптації до цих змін як основи стабільного
функціонування особистості й групи в зміненому довкіллі.

До речі, на тлі розробки численних міжнародних проектів та регіональних програм,
які спрямовані на забезпечення сталого розвитку та нагляду за якістю довкілля, соціально-
психологічні та психологічні складові цих програм представлені зазвичай неповно. Розробки,
які опираються на вивчення закономірностей розвитку екологічної поведінки особистості, її
екологічної свідомості, залишаються найбільш слабкою ланкою реалізації цих проектів.
Відтак внесок психологів у діяльність з метою екологічного збереження, яка сприяє
стабілізації нашого суспільства у вимірах сталого, відтак «життєздатного» способу життя,
екологічної соціалізації та поведінки особистості на тлі цивілізаційних та кліматичних
викликів залишається недостатньо оціненим.

Водночас для прояснення сутності психологічної складової сталого розвитку у
конструктивній, підтримуючій взаємодії особистості та спільноти з ландшафтом доцільно
розрізняти, по-перше, традиційну та, по-друге, модерну моделі екологічної соціалізації.
Вважаємо, що згадані моделі опираються на відмінні сторони й механізми екосоціальної
поведінки. Так, завдяки традиційній екологічній соціалізації особистість долучається до
екологічної інкультурації та інтерналізації – засвоює норми та цінності взаємодії етнічних та
соціальних спільнот з природним довкіллям, окремими представниками фауни, фауни,
домашніми тваринами тощо.  В рамках першої моделі екосоціальна взаємодія будується
стало, тривко, у вимірах міжпоколінної трансмісії, на засадах народних традицій (біофільні
та біофобні традиції), уявлень про «заповідне», а також знайомства з народними прикметами
та прийомами спостережень за природними явищами (народна метеорологія).

Загалом для традиційної моделі екологічної соціалізації властивий певний баланс
екосоціальна інкультурації, насамперед етнічної, та екосоціальна інтерналізації. За умов
традиційних способів господарювання та укладу життя землеробу чи скотарю важливо бути
вмілим спостерігачем природи, самостійно робити короткотривалі та далекосяжні
метеопрогнози, помічати переміни погоди протягом дня, зокрема коливання температури,
можливість опадів тощо. Приміром, у паремійному фонді будь-якого народу легко знайти
цілий корпус примовок, приповідок, які стосуються сезонних змін погоди. У процесі
спілкування з односельцями, дорослими та однолітками особистість засвоювала безліч
прикмет та приповідок, які дозволяли їй достатньо компетентно орієнтуватися у змінах
погоди в умовах локального клімату місцевості, в якій вона мешкала, навіть передбачати
природні лиха. На жаль, цей досвід нині стає набутком переважно літніх людей, навички
екологічної спостережливості у повсякденному життя втрачаються, особливо важко їх
сформувати у мешканців міста.

Модерна модель екологічної соціалізації має більш динамічну природу, а саме:
вивищує екологічну інтерналізацію. Останнє передбачає становленні активної екологічної
позиції та розвиток суб’єктного компоненту екосоціального розвитку особистості. Фокусом
цього процесу стають екологічна освіта й екологічне виховання дітей та підлітків, екологічне
інформування та інноваційні методи навчання дорослих.

В сучасному суспільстві ризику основні завдання соціалізації особистості у вимірах
сталого розвитку розкриває книга Першого президента Римського клубу А. Печчеї «Людські
якості» [4]. Вчений обстоює думку про те, що екологічна криза, яка загрожує людству – це,
насамперед, психологічна проблема особистості  та соціально-психологічна проблема
способу життя людей на своїй землі та особливостей їх комунікації.  Відтак розв’язання
екологічних проблем потребує передусім змін психології самої людини,  її сутності у
взаємодії з довкіллям.  Звідси випливає спектр провідних цілей,  які за А.  Печчеї має
реалізувати людство. Перша ціль отримала назву «Зовнішні межі», оскільки орієнтує
людство на дбайливе ставлення до природи,  її ресурсів.  Друга ціль – це «Внутрішні межі».
Вона спрямовує на врахування внутрішніх ресурсів людини, її здатності до самовідновлення,
життєздатності в умовах науково-технічного прогресу та соціополітичних змін. Третя ціль в
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програмі вченого визначається як «Культурна спадщина», оскільки культурне
самовизначення приймається за визначальний орієнтир прогресу людства. Четверта ціль –
«Світове співтовариство». Йдеться про створення світових співтовариств, що координують
прийняття виважених рішень як на локальному, так і на глобальному рівнях. П’ята ціль
«Людське житло». Вона стосується проблем розселення людей на планеті, його оптимізації.
Нарешті шоста ціль полягає у створенні оптимальної, розумної єдиної в масштабах планети
Виробничої системи [4].

Звісно, численні розробки в галузі екології, економіки, політології, соціології стали
основою створення єдиної глобальної екологічної стратегії людства на рівні наукової теорії,
методики й практики виробництва.  Проте у царині екологічної соціалізації, змін поведінки
людей ці настанови прищеплюються вкрай повільно. Проте в наш час кількість людей, котрі
занепокоєні змінами клімату у всьому світі, стрімко зростає. Все це свідчить про
«екологізацію» суспільної свідомості, впевнене утвердження екологічних цінностей у
способі життя та поведінці наших сучасників (акції протесту, екологічні флеш-моби, теле-
мости, тренінги, екологічні виставки тощо), збагачення конструктивного змісту екологічної
соціалізації особистості. Проте в умовах суспільства ризику утруднюють збереження форм
екологічно адекватної поведінки та екологічної компетентності особистості в єдності
традиційної та модерної форм.

Громадська діяльність з метою збереження екологічно безпечного середовища,
протидія радіоекологічному ризику, змінам клімату, екологічна освіта та просвіта без
сумніву є складовими екологічної соціалізації. Натомість  глибинним фактором екологічної
руйнації, глобальної екологічної кризи стало побутування неконструктивних,  «невдалих»,
девіантних стосовно ідеї сталого розвитку суспільства, деструктивних моделей екологічної
соціалізації, носіями яких є як окремі етноси, так і особистості. Такому екологічному
девіанту чужими й байдужими ж є не лише ландшафти  нових, небачених до цього земель,
які він з легкістю може піддати руйнації,  а й незрозумілою залишається природа свого
рідного краю.

Відтак в ситуації пошуку шляхів запобігання змін клімату особливого значення
набуває утвердження цінності екологічно відповідальної поведінки особистості у структурі
проекологічного,  «життєздатного»  способу життя за Іриною Кряж [3].  Така поведінка,
умовою якої на тлі глобальної кліматичної кризи виступає екологічна  стурбованість, має
протистояти поширенню фактів екологічної байдужості, шкідництва, тобто екологічно
деструктивної поведінки загалом. Провідним виміром модерної екологічна соціалізації
особистості в ситуації протидії глобальних змін клімату стає її екосоціальна інтерналізація.
Вона опирається насамперед на ресурси екологічної виховання, просвіти та освіти й полягає
в засвоєнні нормативно-правової та нормативно-ціннісної бази екологічної поведінки, тобто
розвитку на цій основі  головно еконормативної відповідальної особистості. Основним
завданням екологічним психологів у цьому річищі є забезпечення психологічного супроводу
особистості з метою, з одного боку,  профілактики та корекції вікових та індивідуальних
деформацій екологічної соціалізації, виявів екосоціальних девіацій, хижацького
деструктивного ставлення до флори та фауни планети, до ландшафтів проживання
соціальних спільнот. З другого боку йдеться про розвиток стратегій відповідальної поведінки
особистості у ставленні до природи й до збереження гармонійності життєвого середовища,
культурних ландшафтів проживання соціальних спільнот, налагодження соціально-
психологічних механізмів  творення «життєздатного» способу життя загалом.

_________________
1. Beck U. Risikogesellschaft: Auf dem Weg in eine andere Moderne. Frankfurt am Main. 1986. 395 s.
2. Кононенко О.Ю. Актуальні проблеми сталого розвитку. Навчально-методичний посібник. К.: ДП «Прінт-
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ПОСТУП ЯК УМОВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЛЮДСТВА
В МОДЕРНУ І ПОСТМОДЕРНУ ДОБУ

Цивілізаційний розвиток людства впродовж останніх століть увиразнив стратегічне
значення модернізаційних процесів у всіх сферах життєдіяльності. Вони в теорії та на
практиці сприяли все більшій емансипації публічного й приватного просторів та
утверджували як в індивідуальному світорозумінні, так і колективній свідомості значущість
поступу, прогресу, новизни, інноваційності.

Настанова до змін характерна насамперед для західного типу модерності, супроводить
притаманні їй інтелектуально-мисленнєві й духово-ментальні досвіди [2]. Вона виходить за
межі історичного часу (поточної актуальності тої чи тої доби) та належить водночас кільком
епохам, синкретично поєднуючи багатоманітні форми своєї репрезентації та здійснення.
Поступ стає синонімом «духу часу», віддзеркалює потребу, неуникність й всеохопність
перетворень дійсності,  в тому числі за допомогою засобів науки й освіти.  Водночас
специфіка його внутрішньої природи не є одноманітною й передбачуваною, одним з
прикладів чого виступають класична, некласична та постнекласична парадигми знань.
Спільним для них залишається націленість на де/реконструкцію усього, що не не сприяє
поступу, але модернізаційні спрямування кожної відрізняються. Іншим, більш
масштабнішим прикладом, що, крім наукових, охоплює ще й соціокультурні та морально-
етичні рефлексії й досвіди,  є порівняльне зіставлення «картин світу»  (а в їх межах і
трактування поступу) двох великих історичних періодів – Модерну й Постмодерну.

Початки Модерну датуємо справді новими відкриттями та важливими досягненнями в
усіх без  винятку сферах людської думки та уяви. Людей цієї доби супроводили два
«глибинні відчуття»: поглиблення індивідуальних досвідів свободи мислення, діяльності,
творчості і «втрата об’єктивної точки опертя», якою в попередню добу виступав теоцентризм
[4, c. 22]. Вони сприяли самоусвідомленню особи, ідентифікації себе й інших, побудові
світської системи цінностей, розширенню громадянсько-публічного простору, художнім і
природознавчим експериментам тощо. Ці зусилля та прагнення відображали притаманні
людині «пошуки нової вірогідності і захищеності» і найкраще втілилися у «релігійності»
наукового типу [3, c. 31, 37].

Налаштованість на дедалі більше вдосконалення зусиль, які мали привести до «щастя
людства» (Ж.-Ф. Ліотар), проявлялися у всіх сферах. Вона тяжіла до «модерних» істин і
правд, які найповніше зосереджувалися власне у науковому знанні. Саме на теоретично-
сцієнтичній базі були напрацьовані погляди на: «а) походження світу, життя, антропності; б)
процес релігійного, естетичного, метафоричного, наукового осягнення; в) залежність
становища людини у світі від темпів і орієнтацій науково-технічного прогресу...»  [4,  с.  25–
26].

Праця «Міркування про метод» (1637) вважається найкращим на той час
підсумуванням внеску Г. Галілея та Ф. Бекона у формування монолітного русла технічно-
суспільного прогресу знань. Саме в декартівській філософії знаходимо означення людини як
«господаря і володаря природи»: суб’єкт як субстанція розуму здатний звільнитися від
обмежувального «механіцизму природи», вільно та всебічно осягати тотожність власного «я»
шляхом праці «визволеного» розуму. Однак, з другого боку, потребу «нового виду»
мислення Р. Декарт розумів як спосіб упорядкувати світ, тобто його осучаснити.
Картезіанська вимога єдиного найкращого методу, дія якого б втримувала й поступально
спрямовувала новітній порядок наукового, культурного й суспільного розвитку, була
сформульована дійсно категорично (зокрема, на метафоричному прикладі забудови старого й
нового міста). В. Вельш у картезіанській принциповості вбачає дві риси сучасного мислення,
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відповідно, і поступу, а саме: «патос радикального початку» та «претензію на універсалізм»
[1, с.91–93].

Постмодерна «картина світу», яка прийшла на зміну Модерну, разюче розширила
способи вираження сприйнятого та зрозумілого, зокрема через рекламу сферу дозвілля,
масову культуру та споживацькі цінності. Будь-які «ізми», породжені новітньою сучасністю,
втілюють різноманітні форми постмодерності та творять найновіше прикладне тло перебігу
актуальної модернізації та поступу. Нові значення, у яких віддзеркалюються
«делегітимуючі» настанови поточного поступу, можна проілюструвати на прикладі трьох
поширених префіксів – «пост», «інтер» та «гіпер». Так, супроводжуваний
неоднозначностями пост набуває обґрунтування з огляду на перервану лінеарність
мислення. Він присвоюється теперішнім часом, що оновлює «статуси» наукового й
світоглядного знання. Це відбувається за допомогою знаних ще з античності трьох «великих
метафор» [5]. Завдяки метафорі місця натякається на короткотривалість, метафорою часу
наголошується змінність,  а метафорою конфлікту підкреслюється відповідність
постмодерного «стану духу» західному розумінню свободи, вибору й будь-якого
вивільнення. Своєю чергою префікс інтер надає більшої самостійності ідейному простору
між традиційними пунктами обов’язкового «від» («початку») і неминучого «до» («кінця»). У
постмодерністських ситуаціях зникає «телеологія сенсу», тож метафора одіссеї вже не
передбачає повернення. Настанова сучасності, що впродовж століть втілювалася у гаслі «quo
vadis?», замінюється на космополітичне викорінення. Врешті, префікс гіпер усуває
діалектичну рівновагу протилежностей між, наприклад, фальшю і правдою, красою і
потворністю, фікцією і реальністю. Так з’являється «гіперреальність», «гіперправда» та
найвищий порядок симулякрів.

Як бачимо, стрижнем модернізації (незалежно від того, чи вона здійснювалася
початково у межах національних держав, чи згодом у новітніших формах суспільної
звичаєвості, зумовлених урбаністично-глобалізаційними процесами) завжди виступали
інновації. Їх науково-технічна база призначена поліпшувати структурно-функціональну
злагодженість і ефективність суспільного механізму. Проте водночас «завдяки можливостям,
які дає поступ, доходить до постійного підважування навколишньої дійсності» [5, s. 40]. Ще
одним наслідком прогресу стали щораз більші можливості для здійснення колективних та
індивідуальних прав і свобод. Така емансипація пришвидшила занепад телеологічних
фундаментів і спільних цінностей доби Модерну. Тобто несподівано саме успішність
поступу призвела «до того, чого [...] за всяку ціну хотіла уникнути»: підважила
раціоцентричні основи європейської цивілізації, які від раннього Відродження утверджували
її «модерність». Іншими словами, поступ «заперечував те, на що спирався» [5, s. 43].

Обраний ракурс бачення породжує додаткові назрілі запити. Чи в умовах сьогодення
поступ як мета та дія ще має значення? Які з його складників зберегли вагу, а від яких треба
відмовитися? Врешті, у ширшій перспективі, наскільки можлива інша (не подібна на досі
нам знану)  модернізація й поступ?  А якщо так,  то які ідеї,  образи та змісти вона принесе
культурам об’єднаної Європи, транснаціональної Америки та інших цивілізаційних центрів?

Отже, природа поступу субстанційна. Модерн і Постмодерн реалізують
модернізаційні настанови еволюції людства в призмі збереження його сталого розвитку.
Згадані підходи можуть ставати, на нашу думку, корисними доповненнями, що перебувають
у проблемному полі поступу як умови сталого розвитку людства, зокрема осмислення його
тривалості/перерваності, сталості/змінності тощо. Під цим оглядом їх можна не
протиставляти, а розглядати у призмі менш чи більш радикального різновиду здійснення
модерності (сучасності), що притаманна насамперед західному розумінню феноменів
свободи і самоздійснення.

_________________
1. Вельш В. Наш постмодерний модерн / Пер. з нім. – К.: Альтерпрес, 2004, 328 с.
2. Лосик О. Семантичний та історико-філософський зміст поняття «сучасність» // Вісник Львівського

університету. Серія філософські науки. – 2019. – Вип. 22. – с. 127–135.
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3. Лук’янець В. С., Соболь О. М. Філософський постмодерн: Навчальний посібник для викладачів, аспірантів,
студентів вузів, які спеціалізуються в галузі гуманітарних дисциплін. – К.: Абрис, 1998. – 352 с.

4. Соболь О. М. Постмодерн і майбутнє філософії. – К.: Наукова думка, 1997. – 188 с.
5. Suwała K. Jak nazwać współczesność? Problem konceptualizacji płynnej nowoczesności Zygmunta Baumana,

drugiej nowoczesności Ulricha Becka i późnej nowoczesności Anthony’ego Giddensa // Kultura i Edukacja. – 2007.
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Лукашенко Т.В., Львівський національний
університет імені Івана Франка

ВДОСКОНАЛЕННЯ СТИМУЛЮВАННЯ ПЕРСОНАЛУ

Розв’язана Росією війна суттєво ускладнила економічне становище вітчизняних
підприємств. Не дивлячись на руйнування низки промислових об’єктів, значна  частина
українського бізнесу функціонує, забезпечуючи потреби населення та війська. У цей
непростий час в основі мотивації працівників лежить потреба у безпечних умовах
життєдіяльності, бажання подолати ворога,  що максимально спонукає їх працювати з
великою віддачою. Це ще раз підтверджує особливу роль мотивації, як інструменту
активізації людських ресурсів, і доводить необхідність її наукового вивчення та врахування в
управлінській практиці.

Мотивація має складну природу, а тому існують різні її визначення.  Найчастіше
мотивацію трактують як рушійну силу до активних дій з метою задоволення потреб.  В
управлінні мотивація розглядається, як функція керівництва, яка полягає у формуванні в
працівника стимулів до праці та в довготерміновому впливі на його ціннісні орієнтації та
інтереси, формування мотиваційного ядра та розвитку на цій основі трудового потенціалу [1,
с. 227]. Через задоволення потреб кожного працівника мотивація спонукає до продуктивної
праці в інтересах бізнесу.

Ефективна мотиваційна політика підприємства повинна базуватися на вивченні
потреб працівників та мотивів їх поведінки і використовувати ті стимули та важелі впливу,
які в найбільшій мірі сприятимуть реалізації їх трудового потенціалу. Основою мотивації на
підприємстві є система стимулювання, яка покликана виконувати економічну, моральну та
соціальну функції. Це означає, що дана система повинна сприяти підвищенню ефективності
праці та бізнесу, формувати сприятливий моральний клімат, забезпечувати соціальний
розвиток персоналу.

Основними вимогами до побудови сучасних систем стимулювання є:
- поєднання стимулів  короткострокової та довгострокової дії;
- комплексне поєднання матеріальних та нематеріальних стимулів;
- доступність, яка передбачає доведення до працівників та розуміння ними умов

стимулювання їх праці;
- динамічність у застосуванні комплексу стимулів (зміна стимулюючих впливів

відповідно до зміни потреб працівника);
- ефективність (врахування порогу дієвості  стимулу, який застосовується);
- диференційований підхід до стимулювання персоналу з врахуванням їх

індивідуальних потреб;
- взаємозв’язок між результатами праці та рівнем стимулювання;
- узгодженість з фінансовими результатами та бюджетними можливостями

підприємства.
Ефективна система стимулювання персоналу повинна об’єднувати довгострокові та

короткострокові стимули.  Перші реалізують  стратегічний підхід до управління мотивацією
персоналу і покликані задовольнити як перспективні цілі розвитку підприємства, так і цілі
кожного співробітника, здебільшого з  професійного розвитку.  Короткострокові стимули
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націлені на отримання поточних трудових результатів та пов’язані з виконанням
працівниками покладених на них функцій та завдань.

Активізація трудової  діяльності персоналу залежить від виду та дієвості стимулів, які
застосовуються. Розрізняють економічні та неекономічні стимули. Економічні стимули
охоплюють переважно всі види грошових виплат у формі заробітної плати, преміальних,
матеріальної допомоги, різних грошових винагород, участі в прибутках.

Неекономічні стимули поділяються на організаційні та морально-психологічні.
Організаційні стимули стосуються умов трудової діяльності  та можливостей професійного
зростання. Основними з них є забезпечення участі працівників у вирішенні соціальних
питань, сприяння підвищенню кваліфікації та кар’єрному росту, мотиваційне збагачення
змісту праці, створення сприятливих умов та робочої атмосфери, раціоналізація режимів
праці та відпочинку, розвиток трудової змагальності,   розробка і впровадження принципів
корпоративної культури.

Морально-психологічні стимули передбачають різні форми гласного визнання заслуг,
поздоровлення з ювілеями, схвалення і підтримку ініціатив, виявлення поваги та довіри,
вираження подяки, формальне та неформальне спілкування.

При формуванні комплексу стимулів слід ретельно оцінювати мотивуючі впливи та їх
співвідносити з особистістю працівника.  Не слід забувати,  що потреби працівника з часом
змінюються, а тому нинішній набір стимулів в перспективі може виявитися неефективним.
Менеджмент підприємства повинен спостерігати за  потребами працівника та вчасно вносити
корективи в комплекс стимулів, які б максимально сприяли високопродуктивній праці.

Складовими системи стимулювання на підприємстві є постійні виплати, змінні
виплати, різного роду соціальні пільги та інструменти нематеріальної мотивації. Кожна із
складових має своє призначення і свій напрям впливу на підвищення продуктивності праці
та  якість роботи.

Постійна частина грошових виплат, як правило, забезпечує виконання працівниками
їх посадових обов’язків. Популярною сучасною системою, що дозволяє об'єктивно
встановлювати постійну частину винагороди, є система грейдування (градації) або грейдинг.
Вона забезпечує оцінювання та ранжування посад за розміром їх цінності  з наступним
встановленням постійної частини винагород (зарплати).  Оцінювання  посад повинно
враховувати комплекс вимог, які ставляться до роботи на даній посаді, зокрема її складність,
рівень відповідальності, необхідний рівень знань та досвіду, комунікативні здібності,
виконання функції керування людьми,  тощо.  Система дозволяє побудувати ефективну
систему винагород, виходячи із взаємозв’язку між доходами та цінністю посади, тим самим
забезпечуючи її прозорість та зрозумілість.

Змінна частина винагородження має своїм завданням стимулювати досягнення
конкретних  результатів діяльності. Умовами ефективної її побудови є доведення чітких
завдань до виконавця та об’єктивна оцінка їх виконання. Усесторонньо виміряти  рівень
досягнення проставлених цілей дозволяє система ключових показників ефективності (Key
Performance Indicators - KPI).  Застосування даної системи у встановленні змінної частини
винагородження передбачає вибір показників КРІ, розрахунок яких є простим та зрозумілим
співробітникам. Розмір змінної частини повинен бути економічно обґрунтованим і не
знижувати мотиваційний вплив постійної частини виплат.

Соціальні пільги та нематеріальні стимули формують основу цільової поведінки
персоналу, створюють умови для стабільної трудової діяльності, визначають ставлення
працівників до підприємства, рівень лояльності та зацікавленості в його діяльності.  Роль
нематеріального стимулювання особливо посилюється в нестабільних  умовах діяльності
(саме такі мають місце в умовах війни), коли доходи підприємств не завжди гарантують
належний  рівень грошового винагородження. В цих умовах нематеріальне стимулювання
може забезпечити більший, ніж матеріальні вигоди, мотиваційний вплив. Для цього
необхідно правильно визначити індивідуальні потреби працівників та застосувати стимули,
які будуть найкраще їх задовольняти.  Увага керівництва, забезпечення умов для
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саморозвитку та кар’єри, соціальний статус та соціальні комунікації, робочий простір, стиль
та методи керівництва, гнучкі графіки роботи, можливість виконувати роботу дистанційно,
як правило,  мотивують найбільш цілеспрямованих, ініціативних, зацікавлених в
професійному зростанні працівників, які формують основу конкурентоздатності людського
потенціалу.

В сфері нематеріальної мотивації ефективним є застосування системи кафетерію, яка
забезпечує вибір пільг та благ самим працівником. Побудова системи передбачає «меню»  -
список послуг доступних працівникам та умови їх отримання. Умовою отримання послуг є
кількість балів,  які працівник отримує за виконання встановлених йому завдань.  Бали
зараховуються до віртуального гаманця співробітника, тобто перетворюються у своєрідні
віртуальні гроші, які можна обміняти на ту чи іншу послугу. Управління системою
здійснюється через внутрішній сайт, на якому кожний працівник через свій «особистий
кабінет» отримує доступ до віртуального гаманця.

Вдосконалення системи стимулювання працівників вимагає більш повного
використання сучасних цифрових технологій. Так підвищенню зацікавленості працівників та
розвитку їх нестандартного мислення сприяє запровадження гейміфікації, тобто певних
ігрових елементів, націлених на урізноманітнення рутинної роботи. Доцільним є також
використання сучасних цифрових технологій для навчання молодих співробітників, які в
переважаючій більшості звикли працювати з гаджетами, планшетами, ноутбуками. Для них
доцільно створювати особисті навчальні кабінети, які забезпечують доступ до навчальних
матеріалів, зв'язок з наставником, можливість отримати консультацію в режимі on-line,
пройти тестування, тощо.

Таким чином, побудова ефективної системи мотивації повинна виходити із інтересів
конкретного співробітника та реальних обставин. В кризових військових умовах можливості
матеріальної мотивації суттєво скорочуються, а тому система матеріальних стимулів має
відносно обмежений мотивуючий вплив. Вона повинна   будуватися з орієнтацією на
якнайбільш повну оцінку вкладу кожного співробітника в отриманий результат праці. В
даних умовах мотиваційна політика повинна переорієнтуватися на  максимальну віддачу  від
застосування нематеріальних стимулів,  які задовольняють потреби в професійному
розвитку, побудові кар’єри, підвищенні соціальної ролі, що переважають серед молодої
частини персоналу.  Вдосконалення нематеріального стимулювання молодих співробітників
повинно передбачати використання сучасних цифрових технологій в організації роботи та
навчанні, оцінюванні результатів роботи, побудові системи розподілу  соціальних пільг та
благ.

_________________
1. Колодійчук А.В., Черторижський В.М. Сутність поняття мотивації. - Науковий вісник НЛТУ України. –

2010. − Вип. 20.4. – с. 226-232.

Макух О.І., ВП НУБіП України «Бережанський
агротехнічний інститут»

ВПЛИВ «СПОЖИВАЦЬКОГО СУСПІЛЬСТВА»
НА ТРАНСФОРМАЦІЮ СУЧАСНИХ СОЦІО-КУЛЬТУРНИХ ПРОЦЕСІВ

Процеси глобалізації, до яких належать всесвітня економічна, політична та культурна
інтеграція та уніфікація, а також подальша інформатизація суспільства і науково-технічний
прогрес, в значній мірі сприяють поширенню ідей та принципів споживацької культури та
суспільства споживання не лише на Заході, а й у загальносвітовому масштабі. Крім того,
внаслідок глобалізації відбувається радикальна зміна споживацьких стандартів, а також
асортиментів торгівлі, відповідно – простір споживацької свободи за таких умов існування
суспільства суттєво розширюється. Інформаційна революція другої половини ХХ ст.,
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сприяла формуванню нового типу суспільства, що отримало назву суспільство споживання.
Внаслідок того, що всі зусилля засобів масової інформації були спрямовані на отримання
прибутку, більша частина інформації стала носити переважно комерційний характер.
Телебачення, радіо, преса та реклама послідовно формували культ матеріальних цінностей та
споживацької свідомості. У результаті відбулася також справжня культурна революція, у
ході якої здійснився перехід від традиційної культури класичного капіталізму до сучасного
консьюмеризму (системи цінностей і установок, спрямованих на споживання людиною
матеріальних благ понад потребу для існування), та сформувалася масова культура, що стала
невід’ємною частиною суспільства споживання.

Спрямованість виробництва на ринок означає, що предмет мистецтва стає товаром,
відповідно, й успіх митця за таких умов визначається попитом на його продукцію на ринку.
Тому за споживацького типу суспільства ринок стає основною формою матеріального
забезпечення культурної діяльності. Ключову роль в цьому процесі відіграють засоби
масової інформації та реклама. Саме завдяки цим ЗМІ масова аудиторія у споживацькому
суспільстві дізнається про основні норми та принципи споживання. Так, телебачення та
всесвітня мережа нав’язують їх через фільми, що демонструють поведінку героїв або зірок,
через спортивні матчі,  шоу,  де люди можуть бачити зразки одягу,  споживання напоїв,  їжі,
предметів тривалого вжитку і т.д. У багатьох людей в усьому світові весь час зростає
кількість матеріальних благ, оскільки західна продукція, технологія й капітал знаходять
щораз нові споживчі ринки й підвищують стандарти життя. Згідно з цією думкою, увага
зосереджується на масовому виробництві товарів величезними транснаціональними
компаніями й зростанні стандартизації структури споживання скрізь, де рівень життя
дозволяє отримувати західні товари й послуги. Для утвердження та регулювання подібного
способу життя у суспільстві споживання слугує реклама, мета якої – не стільки сприяти
продажу того чи іншого товару, скільки вкоренити у суспільній свідомості образ цілісного
суспільства, що споживає дані товари. Реклама, незалежно від її виду (візуальна, усна чи
телевізійна), відіграє роль одного із найпотужніших важелів, за допомогою якого
забезпечуються трансформація духовних та моральних принципів, створення споживацької
психології мас. Отже, засоби масової інформації за сучасних реалій у споживацькому
суспільстві займають неоднозначне становище. З одного боку вони покликані інформувати
аудиторію – тобто транслювати об’єктивну інформацію. Але з іншого боку, ЗМІ виконують
також і функцію переконання, здійснюють безпосередній вплив на формування ціннісних
орієнтацій своїх глядачів, слухачів та читачів, а отже, породжують тим самим споживацькі
настрої, створюють та відтворюють культурні міфи, характерні для даного суспільства.

Крім того на сучасний соціо-культурний стан суспільства колосальний вплив
здійснює науково-технічний прогрес, особливо у сфері комунікацій. У суспільстві
споживання порушується синхронізація культури, коли щось нове формуються настільки
швидко, що важко адаптуватися до традиційної системи. Людям вже ніколи «вбирати» нові
цінності, постійно співвідносячи їх із попередніми, тому вони починають ці цінності просто
споживати [4,  С.  37].  На думку видатного французького вченого Жана Бодрійяра,  сьогодні
проблема споживання культури вже не пов’язана ні з власне культурним змістом, ані з
«культурною публікою». За сучасних реалій споживацьке суспільство та культурне
спілкування у ньому відрізняються своєю церемоніальністю. Таке церемоніальне
спілкування відбувається за допомогою засобів масової інформації,  які не лише передають
послання, але виступають механізмом емісії, пунктом прийому та посередником між
виробниками культурних цінностей та публікою. Інакше кажучи, спілкування у суспільстві
споживання здійснюється опираючись не на символічне, а на технічне – у цьому полягає
комунікація [1, С. 137].

В епоху глобалізації жоден народ і держава вже не можуть розвивати свою культуру
«незалежним» шляхом, поза єдиною світовою культурою. Це, з одного боку, полегшує
знаходження найбільш перспективних напрямків розвитку окремих культур. Але, з іншого
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боку, внаслідок цього підвищується відповідальність усього людства за вибір оптимального
напрямку розвитку світової культури [2, С. 59].

Ще одним важливим аспектом трансформації культури за сучасних реалій є
перетворення її виробництва на галузь економіки у споживацькому суспільстві. Масова
культура ототожнює матеріальні і духовні цінності,  що виступають у ролі продуктів
масового споживання. Домінування цінностей масової культури (хоча зовсім необов’язково
поганої за якістю) стало об’єктивно руйнувати цінності високої культури. Відтак принцип
відкритості у сучасному спілкуванні, який так наочно реалізується у знаменитій
американській посмішці, виявляється і у більш складних феноменах. «Заборонені» у рамках
старої культури взаємовідносини між людьми, навпаки, стають сьогодні найбільш модними
та популярними [4, С. 39].

Проблема трансформації традиційної культури та появи масової є однією з
основоположних у концепції сучасного «постіндустріального суспільства», починаючи ще з
1970-х років, коли відомий американський соціолог та публіцист Д. Белл ввів дане поняття у
науковий обіг.  Трактуючи позитивно «масове суспільство»,  його економіку,  політику,
соціальні та культурні інститути, він стверджував, що під впливом засобів масової
комунікації, масового виробництва та споживання, а також масової культури у сучасному
суспільстві відбувається процес становлення економічної, соціальної, політичної та
культурної гомогенності. «Масовість» при цьому отримала нове значення і почала
розумітися, як процес перетворення культури на більш доступну, причому цінності, які
раніше були надбанням виключно еліти, тепер стали доступними масам. За Беллом, для
нової форми цивілізаційної організації характерним є не лише оновлення індустріальне і
політичне, а й культурне, що виражається у стандартизації, урбанізації та конструюванні
нового стилю мислення з його раціоналізмом та індивідуалізмом [3].

У наш час явища масової культури створюються професіоналами, які перетворюють
складні символи художньої культури у загальнодоступні образи, поняття, схеми, а отже, це
звільняє сучасних споживачів від інтелектуальних зусиль та соціальної відповідальності. За
сучасної культури, на відміну від традиційної, споживач, як правило, виступає не як
пасивний глядач, а як активний учасник творчого процесу.

Загалом, ідеї та уявлення, що складають культуру споживацтва, лише умовно можна
назвати стійкими. Насправді ж вони постійно змінюються та відтворюються, адже культура –
це безупинний процес. Динаміка трансформації соціо-культурного середовища у
«суспільстві споживання» виявляється у швидкій зміні смаків, моди, сукупності споживчих
предметів та послуг, у формі їх подачі та інтерпретації. На сучасному етапі культурне
спілкування відбувається саме за допомогою засобів масової інформації,  які не лише
передають послання, але й виступають посередником між виробниками культурних
цінностей та публікою.
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ОКРЕМІ АСПЕКТИ ОСВІТИ ЯК ПЕРЕДУМОВИ ДОСЯГНЕННЯ
ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА

Сталий розвиток – такий розвиток країн і регіонів, коли економічне зростання,
матеріальне виробництво і споживання, а також інші види діяльності суспільства
відбуваються в межах, які визначаються здатністю екосистем відновлюватися, поглинати
забруднення і підтримувати життєдіяльність теперішніх та майбутніх поколінь.

Ряд теоретиків і прихильників сталого розвитку вважають його
найперспективнішою ідеологією 21 століття і навіть усього третього тисячоліття, яка, з
поглибленням наукової обґрунтованості, витіснить усі наявні світоглядні ідеології, як такі,
що є фрагментарними, неспроможними забезпечити збалансований розвиток цивілізації [1].

У 50–60-х рр. 20 ст. розвиток пов’язували лише з економічним прогресом та
зростанням економічної ефективності. На початку 70-х рр. у зв’язку з несправедливим
розподілом прибутків та зі зростанням кількості бідних у країнах, що розвиваються, питання
соціальної справедливості були визнані такими ж важливими, як і питання зростання
економічної ефективності. Проте зростаюче споживання природних ресурсів призвело до
деградації довкілля й негативно вплинуло на здоров’я людей.

Щоб уникнути екологічної кризи, до концепції розвитку необхідно було включити
третю мету – збереження довкілля. Вперше це питання було порушено на Конференції ООН
з довкілля людини (1972, м. Стокгольм), яка визнала актуальність екологічних проблематики
та необхідність створення дієвих міжнародних механізмів для її розв’язання. Термін «сталий
розвиток» з’явився у 1980 році, коли вийшла «Всесвітня стратегія охорони природи»
(ВСОП), підготовлена Міжнародною спілкою охорони природи (МСОП). Ця стратегія
висунула принципово нове положення: збереження природи нерозривно пов’язане з
питаннями розвитку. Розвиток суспільства має відбуватися за умови збереження природи.
Поняття «сталий розвиток» почали широко застосовувати після публікації у 1987 році звіту
Міжнародної комісії з довкілля та розвитку «Наше спільне майбутнє», підготовленого під
керівництвом Г. Х. Брундтланд. Концепція сталого розвитку набула провідного статусу після
Конференції ООН з довкілля та розвитку (1992,  м.  Ріо-де-Жанейро)  і була відображена в
прийнятому на конференції Порядку денному на наступне століття.

Світове співтовариство визнало, що збалансований розвиток «повинен стати
пріоритетним питанням порядку денного міжнародного співробітництва». Загальновизнаним
є розуміння збалансованого розвитку як гармонійного поєднання економічних, соціальних та
екологічних складових розвитку. Лише досягнення збалансованості між ними забезпечить
можливість перейти до такого суспільного розвитку, який не виснажуватиме природні та
людські ресурси, а тому матиме можливість тривати досить довго [2].

Теоретичні основи сталого розвитку як нової парадигми розвитку цивілізації, що
передбачає гармонійну взаємодію біологічного і соціального чинників, можна знайти в
роботах В. Вернадського, С. Подолинського, М. Руденко, Е. Леруа, П. Тейяра де Шардена та
інших.  Дослідженню сталого розвитку на глобальному рівні присвятили свої роботи Г.
Брундланд, А. Вебер, Д. Елкінгтон, О. Кіндратець, Л. Мельник та ін. вчені.

Паралельно із процесом оформлення концепції сталого розвитку поступово
змінювалося бачення місії освіти в інтересах сталості, її функціональне призначення,
змістовне наповнення, результативність, педагогічні практики, навчальне середовище.
Концептуальні документи і політичні рекомендації у цій сфері активно розробляють
міжнародні організації, насамперед ООН та ЮНЕСКО. Серед науковців варто зазначити
роботи М. База, П. Байберхеф, Д. Бюфе-де Пау, М. Боннетта, Д. Фйєна, Д. Фішера, Н. Ґеріка,
С. Гоуфа, Ч.А. Хопкінза, П. Джоунс, Ґ.Л. Оспіна, Р. Макіоуна, Ґ. Мішелсена, Й. Оемена, Д.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/21_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
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Роу, Д.Д. Сакса, У. Скотта, Д. Селбі, С. Стерлінга, Р.В. Стівенсона, І. Томас, А.Д. Урсула, А.
Уолса, М. Вільямса та багатьох інших [4].

З точки зору людського розвитку, освіта суттєво розширює можливості людини,
оскільки позитивно впливає на різні сторони її життєдіяльності, стан здоров’я, суспільну та
політичну активність, доступ до знань та вміння ними користуватися як на роботі, так і
вдома – у побуті, вихованні дітей тощо.

Наука і освіта виступають однією з передумов досягнення збалансованого (сталого)
розвитку суспільства, які водночас є і найважливішими інструментами ефективного
управління, обґрунтованого прийняття рішень, розвитку демократії. На всіх стадіях розробки
і втілення концепції сталого розвитку – від з’ясування потреби, формулювання ідей до
практичної реалізації, вона потребує міцного, глибокого і розгалуженого науково-
теоретичного підґрунтя і максимально широкої освітньої та роз’яснювальної роботи.

Рівень освіти є однією з трьох складових індексу людського розвитку (разом з ВВП на
душу населення та середньою тривалістю життя).

Аналіз найбільших екологічних катастроф світу, проведений групою
висококваліфікованих фахівців з різних країн, показав, що однією з основних причин
виникнення кризових явищ,  як і в цілому відставання у виконанні Програми дій “Порядок
денний на XXI століття”, є загальний низький рівень екологічної культури і освіченості, а
також недостатня увага до розвитку фундаментальної екологічної науки в усьому світі.

Оскільки концепція сталого розвитку формувалася як логічний перехід від
екологізації наукових знань до досягнення збалансованості економічної, соціальної та
екологічної складових, підґрунтям концепції освіти для сталого розвитку стала концепція
екологічної освіти. Після проведення у 1992 р. в Ріо-де-Жанейро  конференції ООН зі
сталого розвитку термін «освіта для сталого розвитку» (ОСР) поступово розповсюдили у
політичні документи сфери освіти. У 2002 р. 57 сесія Генеральної асамблеї ООН проголосила
2005–2014 рр. «Декадою освіти в інтересах сталого розвитку» 6, а основним агентом
просування ОСР на ці роки призначила ЮНЕСКО.

Це означає, що освіті в інтересах сталого розвитку належить зайняти чільне місце
серед пріоритетів сталого розвитку в XXI столітті. Освіта для сталого розвитку (ОСР) і наука
стають одним з основних важелів сталого розвитку, інструментом збалансованої діяльності
людини, удосконалення науково-технічної бази і технологій виробництва та
природокористування з урахуванням можливостей біосфери та необхідності збереження її
параметрів.

Освіта для сталого розвитку – освіта, спрямована на набуття знань і навичок, що
сприяють формуванню нового екологічно свідомого суспільства, формування нових
світогляду, позицій, цінностей, сприяють розвитку, який є соціально бажаним, економічно
життєздатним і екологічно збалансованим.

Головним поштовхом для формування засад якісно нової системи освіти на засадах
сталого розвитку є переорієнтація існуючих програм освіти на комплексне вивчення
соціальних, екологічних, економічних питань із врахуванням місцевих, національних й
регіональних умов, а також глобального контексту [2].

Освіта для сталого розвитку триває протягом усього життя і включає усі рівні та
категорії освіти та навчання. У формальній освіті це:

- дошкільна освіта;
- загальна середня освіта;
- вища освіта;
- дистанційна освіта;
- перекваліфікація;
- короткотермінове навчання (тренінги, стажування у вітчизняних та закордонних

університетах та організаціях).
У неформальній освіті це:
- самоосвіта, включно й у пенсійному віці;
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- участь у діяльності громадських організацій, асоціацій, зібрань.
Освіта для сталого розвитку є альтернативою традиційній освіті, а її впровадження

порушує такі питання перед освітянами:
• наскільки ми відповідальні щодо розуміння проблем сталого розвитку у суспільстві?
• яким чином поширюється та використовується позитивний досвід із упровадження

сталого розвитку?
• якою мірою ми навчаємо сталим підходам до розвитку наших учнів, студентів та

слухачів?
• наскільки наукові дослідження орієнтовані на розв'язання проблем сталого

розвитку?
•  як ефективно моделювати ставлення до природи з точки зору сталого споживання

ресурсів та відновлення екосистем?
• у який спосіб ми пропагуємо ідеї сталого розвитку в громаді, серед якої живемо?
• наскільки вагомий наш особистий внесок у справу підтримки сталого розвитку?
Головними інструментами з впровадження освіти для сталого розвитку є:
·діалог: налагодження взаєморозуміння та постійного діалогу між владою,

неурядовими організаціями, бізнесовими структурами, різними групами населення,
окремими особами;

·навчання: розвиток нових знань, навичок та вмінь для заохочення практики сталості
в сфері бізнесу, економіки, в цілому у повсякденному житті;

· інформування:  доступ до інформації з питань сталого розвитку та стану довкілля,
інформування про здобутки в справі впровадження сталого розвитку;

·маркетинг:  зміни в поведінці кожної людини на користь сталості при виборі
рішення, оцінюючи вигоди та затрати [3].

Освіту розглядають як соціальний інститут, здатний об’єднати минуле, теперішнє та
майбутнє, тобто передавати знання, цінності, вміння і навички від покоління до покоління.
Освіта як соціальний інститут має професійну, юридичну та соціальну відповідальність за
результати навчання, виховання та соціалізацію, набуття кваліфікаційних знань, формування
дослідницького, культурного та творчого потенціалів, соціальної агентності, громадянської
позиції. Імплементація різних світоглядних концепцій через освітню систему як найбільшої
соціальної системи, що формує суспільний менталітет, сприяє широкому розповсюдженню
загальних цивілізаційних цілей та цінностей, що продовжать дію поза системою формальної
освіти, призводячи до істотних етичних та соціокультурних наслідків, покращення
соціального буття, якісного перетворення соціальних конструкцій. Адже нехтування
викликами «нової реальності» у процесі навчання і виховання молодого покоління у
подальшому загрожує «зсувом» багатьох невирішених глобальних та локальних проблем
безпосередньо у суспільства. Тому ознакою нових освітніх практик є удосконалення процесу
передачі та актуалізації знань, компетенцій, суспільних цінностей, соціальних норм і
практик, атрибутів «здорового» суспільства, а найбільш природнім каналом для цього
визнано інститут освіти. Стимулами розвитку сучасного освітнього середовища є не тільки
консесуальний характер відповідних договорів на глобальному рівні, багатоаспектність
програмних документів провідних міжнародних організацій, а й рекомендації глобальних
політичних і економічних форумів, що враховують «нову реальність», націлені на
покращення якості життя, збалансування економічних, соціальних, екологічних та
політичних викликів. Так, низку освітніх рухів (зокрема, просування концепцій сталого
розвитку, глобального громадянства, соціальної відповідальності) ініційовано спільнотами,
які безпосередньо не належать до сфери освіти. Для реалізації світоглядних концепцій,
орієнтованих на справедливість та відповідальність, намагаються поєднати платформи,
методи та цілі [4].

З 2014 р. ЮНЕСКО впроваджує Глобальну програму дій для ОСР, мета якої –
генерація і нарощування діяльності на всіх рівнях та сферах освіти для прискорення прогресу
сталого розвитку. У цій новій програмі застосовано подвійний підхід щодо покращення
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ефективності ОСР – інтеграцію сталого розвитку в освіту та інтеграцію освіти у сталий
розвиток. Наразі ОСР характеризують як:

1) інноваційну концепцію, яка пропонує новий сенс для викладання і навчання у
різноманітному освітньому середовищі;

2) ключовий інструмент досягнення ЦСР;
3)  цілісну (holistic)  та трансформаційну освіту,  що враховує зміст і результати

навчання, педагогіку і навчальне середовище;
4) невід’ємну частину якісної освіти у рамках концепції безперервної освіти [4].

_________________
1. Сталий розвиток. Вікіпедія. Режим доступу:

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0
%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA?veaction=edit&section=1.

2. Сталий розвиток для України. Освіта. Режим доступу: https://sd4ua.org/golovni-temi-stalogo-
rozvitku/osvita/

3. Підліснюк В., Рудик І., Кириленко В., Вишенська І., Маслюківська О. Сталий розвиток суспільства: роль
освіти. Путівник / За ред. В.Підліснюк – К.: Видавництво СПД «Ковальчук», 2005. – с. 88.

4. Хмелевська О.М. Освіта для сталого розвитку: зміст та інституції. https://dse.org.ua/arhcive/32/2.pdf.

Марченко Ю.Г., ПВНЗ «Вінницький фінансово-
економічний університет»

THE RESOURCE CONSERVATION AT THE ENTERPRISE AS ONE OF THE
WAYS TO ENSURE SUSTAINABLE DEVELOPMENT STRATEGY

Sustainable development is the overarching paradigm of the United Nations. The concept of
sustainable development was described in 1987 by the Bruntland Commission Report as
“development that meets the needs of the present without compromising the ability of future
generations to meet their own needs” [7].

Sustainable development is also defined as an approach to developing or growing by using
resources in a way that allows for them to renew or continue to exist for others [5].

There are four dimensions to sustainable development – society, environment, culture and
economy – which are intertwined, not separate [7]. As to the economic approach, it is to make
optimal use of limited resources and use of natural, energy and material-saving technologies to
create a flow of aggregate income that would at least preserve (not reduce) the aggregate capital
(physical, natural or human) that generates that aggregate income [3].

In 2015 were adopted the Sustainable Development Goals (SDGs), also known as the Global
Goals, by all United Nations Member States as a universal call to action to end poverty, protect the
planet and ensure that all people enjoy peace and prosperity by 2030. In our opinion, the effective
resource saving policy of the enterprise will help to reach such SDGs as: responsible consumption
and production, as well as: industry, innovation and infrastructure [6].

Leading role in the concept of sustainable development belongs to the problem of assessing
the long-term environmental consequences of current economic decisions. The main task is to
minimize the negative environmental consequences, in particular at the level of an individual
enterprise. Therefore, one of the main ways to form a mechanism for sustainable development of
the enterprise is the introduction of resource conservation technologies.

Resource conservation is defined as a progressive use of natural resource potential, which
saves natural resources and growth in production with the same amount of raw materials, fuel, basic
and auxiliary materials [1, p. 209].

Resource conservation is one of the key areas in management policy of modern enterprises.
Having considered and analyzed different approaches to definition of the economic essence of the
category of “resource conservation”, it is possible to conclude that most scientists define resource
conservation as a set of technical, economic, organizational measures aimed at a rational use of
resources and meeting their growing needs mainly due to savings [2, p. 247].

The main areas of resource conservation in Ukraine may be as follows:

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA?veaction=edit&section=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA?veaction=edit&section=1
https://sd4ua.org/golovni-temi-stalogo-rozvitku/osvita/
https://sd4ua.org/golovni-temi-stalogo-rozvitku/osvita/
https://dse.org.ua/arhcive/32/2.pdf
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ü introduction of resource-saving equipment and technology;
ü regular holding analysis of the state of resource conservation and resource intensity of

business entities;
ü use of secondary raw materials and waste, reduction of material consumption products;
ü integrated use of different types of resources;
ü stabilization of land fund, restoration of land fertility;
ü effective regulation of forest use, active reforestation, maintenance of forest productivity;
ü reclamation of spent quarries;
ü conservation of recreational resources;
ü rational placement of industrial facilities.
Solving problem of resource conservation in our country will help to reduce dependence on

imports of raw materials and energy resources, reduction of internal and external debt, as well as
stabilizing the economy and improving the environmental situation. Significant advances in
resource conservation can be made if there is initiative come primarily from the state and will have
a corresponding consolidation in legislation [4].

Thus, the problem of resource conservation is multifaceted and quite painful, especially for
Ukrainian enterprises, many of which have not paid at all due attention to this issue. Currently, the
solution to this problem is complicated by the war, which entails significant human, economic,
environmental losses, so the problem of resource conservation recedes into the background.
However, resource conservation is not a new fashion, but justified need to increase competitive
advantage in the market, determines the growth of profitability of the enterprise, and undoubtedly
contributes to the strategy of sustainable development in Ukraine and the world.

_________________
1. Карпуніна М.С. Методичні підходи      до     реалізації      механізму ресурсозбереження. Причорноморські

економічні студії. 2016. Випуск 6. С.208-214. URL: bses.in.ua > journals (дата звернення: березень 2022).
2. Мазур О.В. Артеменко  Л.П.  Стратегічне    управління ресурсозбереженням  підприємства   в умовах

енергетичних обмежень. Економічний вісник Національного технічного університету України "Київський
політехнічний інститут". 2017. №  14.    С.   245-250.      URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evntukpi_2017_14_39
(дата звернення: березень 2022).

3. Офіційний сайт Світового центру даних з геоінформатики та сталого розвитку. Сталий розвиток. URL:
http://wdc.org.ua/uk/sustainable-development (дата звернення: березень 2022).

4. Паршина  А.С.,   Гаврись  О.О.   Ресурсозбереження  і  його  значення  для розвитку   народного
господарства   країни.   Інформаційні технології: наука, техніка, технологія,        освіта,       здоров‘я.
2019. Ч.  ІІІ. С.299. URL:  www.kpi.kharkov.ua ›  microcad  › Секция_14_ч1  (дата  звернення:  березень 2022).

5. The official site of YourDictionary. Sustainable development. URL: https://www.yourdictionary.com/sustainable-
development. (Accessed: March, 2022)

6. The official site of United Nations Development Programme:  www.ua.undp.org.
Sustainable development goals. URL: https://www.ua.undp.org/content/ukraine/ en/home/sustainable-
development-goals.html. (Accessed: March, 2022)

7. The official site of UNESCO: www.UNESCO.org. Sustainable Development (2021). URL:
https://en.unesco.org/themes/education-sustainable-development/what-is-esd/sd. (Accessed: March, 2022)

Мачевська Х., Львівський національний
університет імені Івана Франка

ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ СТРЕСОГЕННИХ ФАКТОРІВ
 СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

Постановка проблеми. У сучасних реаліях  життя, на фоні карантинних обмежень та
воєнного стану, проблема стресостійкості студентської молоді стрімко набирає значущості.
Стрес, як невідворотне явище в житті кожної людини, являє собою неспецифічну реакцію
організму під впливом психічної напруги. Хоч стрес здебільшого протікає за однотипним
алгоритмом, але наслідки стресової ситуації індивідуальні. Можливість організму
протистояти негативним факторам формується на генетичному рівні, а згодом накопичується

http://wdc.org.ua/uk/sustainable-development
https://www.yourdictionary.com/sustainable-development
https://www.yourdictionary.com/sustainable-development
http://www.ua.undp.org/
https://www.ua.undp.org/content/ukraine/%20en/home/sustainable-development-goals.html
https://www.ua.undp.org/content/ukraine/%20en/home/sustainable-development-goals.html
http://www.unesco.org/
https://en.unesco.org/themes/education-sustainable-development/what-is-esd/sd
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на різних етапах життєвого шляху людини.  Однак стресостійкість –  це комплекс
особистісних якостей, що дозволяють переносити стресові навантаження без шкідливих
наслідків. Отже, не достатньо лише життєвого досвіду для покращення цих якостей.
Вагомим елементом розвитку стресостійкості визначають самосвідомість. Усвідомлення
своїх проблем і потреб, наявність інтересів і поглядів, розуміння власного буття і його сенсу
– усе це впливає на формування та становлення стресостійкості. Тому, студентство, як
соціально активна група, характеризується більшою схильністю до негативної відповіді на
стресогенні подразники.

Нами представлено актуальні стресогенні чинники, які несуть негативний вплив на
студентів: необхідність швидкого пошуку рішень; розумове перевантаження; невдачі;
неочікуваність; реальна небезпека; підвищена відповідальність за роботу, що виконується;
емоційні та мотиваційні стреси. Для того, аби визначити значимість кожного з чинників,
проведено опитування серед 134 студентів з різних міст України. Результати дослідження
свідчать, що необхідність швидкого пошуку рішень є найбільш стресогенеруючим фактором,
оскільки обмеженість у часі створює додаткову напругу. Невдачі й розумове перевантаження
отримали досить високу оцінку, що свідчить про демотивацію і деморалізацію студентів, а
також недостатню компетентність у розв’язанні складних задач. Наступними чинниками є
неочікуваність - одна з причин розвитку ПТРС, та реальна небезпека бути відрахованим з
університету. Підвищена відповідальність за роботу оцінена невисоким балом, бо
поширюється у час написання чи здачі курсових робіт, ІНДЗ, дипломних робіт. Заключним
чинником є емоційні та мотиваційні стреси, що не несуть великої напруги для студентства.

Проведене опитування підтверджує, що студентська молодь через недостатню
сформованість стресосійкості негативно реагує на вплив певних стресогенних чинників.
Найбільш вразливими є чинники, пов’язані із часовими рамками, незапланованими
завданнями й надмірним розумовим завантаженням. А от із емоційними та мотиваційними
стресами студенти справляються краще.

Мащак С.О., Дрогобицький державний
педагогічний університет імені Івана Франка

ДУХОВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ВИКЛАДАЧА ПСИХОЛОГІЇ
ЯК СУБ’ЄКТА ПСИХОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ

ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ

Духовний потенціал особистості, її суб’єктні виміри у представлені системними
психологічними дослідженнями. Проте, у контексті духовної парадигми суб’єкті
характеристики викладача психології проаналізовано недостатньо. Професійне, особистісне
становлення викладача психології як суб’єкта педагогічної діяльності – це реалізація завдань
освітнього процесу з позицій суб’єктності, де викладач і студент повинні оволодіти
індивідуально своєрідними, неповторними засобами розвитку та саморозвитку, навчання та
самонавчання, взаємонавчання, виховання та самовиховання, самоактуалізації,
самовдосконалення.

Професійне становлення викладача психології в освітньому просторі педагогічного
університету визначає особистісна адаптація, як суб’єктивне переживання та усвідомлення
цілісності свого «Я», тобто професійна та особистісна самоактуалізація з позицій духовності.
Іноді, українське суспільство демонструє подвійні моральні стандарти і дещо спотворює
систему духовних цінностей майбутнього фахівця в особистісній і професійній площині.

З огляду на це, освітній процес у педагогічному університеті повинен змінити напрям
руху у підготовці майбутніх педагогів,  а фахівці -  представити цілісну та обґрунтовану
програму засобів, методів, технологій психологічного супроводу оволодіння студентами
особистісними здатностями та професійними компетенціями. Така програма реалізовується
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не тільки у процесі вивчення психолого-педагогічних дисциплін, але носить характер
системних досліджень та спеціально організованої системи освітніх та виховних заходів
(програма особистісно-професійного розроблена викладачами кафедри психології
Дрогобицького педагогічного університету імені Івана Франка).

Викладач психології як суб’єкт психологічного супроводу особистісно-професійного
становлення студентів володіє трьома видами знань – теоретичні (концептуальні, прикладні і
конкретно-професійні; оволодіння засобами проектування і здійснення діяльності
особистісно неповторним способом; діяльнісно-рольові та суб’єктивно-діяльнісні
(професійні якості фахівця, які характеризують його ціннісну, когнітивну, емотивну,
регулятивну сфери) [5, с. 8]. Всі ці характеристики, виражаючи специфіку професійних
завдань педагога,  мають розглядатися в єдності й тісному взаємозв’язку
загальнокультурного, соціального, духовного, морального, професійного розвитку,
становлення суб’єктності і креативності.

Викладач психології як суб’єкт психологічного супроводу особистісно-професійного
становлення студентів свідомо, відповідально та творчо керується моральними принципами
людського співжиття, за точку відліку бере себе та інтегрує в індивідуальному досвіді
засоби, результати мету життя та діяльності, його духовний та моральний потенціал тісно
корелюють і визначать здатність до моральної та духовної рефлексії.

Викладач психології володіючи духовною харизмою, є ініціатором, автором,
креативним та активним виконавцем своїх життєвих проектів. Він володіє здатностями,
вміннями, психологічними засобами подолання зовнішніх та внутрішніх перешкод, вірний
собі і зміцнює себе у різних життєвих ситуаціях, перетворює дійсність, починає причиновий
ряд із самого себе, а не лише керований активністю інших, почуттям міри та отичної
доцільності при здійсненні свої впливів на світ і самого себе [6, с.4].

Духовність у структурі особистісних та професійних здатностей викладача психології
визначає спрямованість педагогічної діяльності, її гуманістичний потенціал. Важливий етап
формування і розвитку духовних здатностей педагога,  викладача –  це моральна та духовна
рефлексія суб’єкта, який пізнає і розуміє світ дитини, почуття «внутрішньої особистої
свободи, самовідчуття людини». Цей етап починається у майбутнього педагога ще задовго до
навчання у педагогічному університеті.

Духовне «Я» у структурі особистості викладача психології забезпечує ефективну
рефлективність, як вихід за межі психічних, психологічних, особистісних, соціальних
процесів та властивостей, а також здатність до суб’єктивної репрезентації, саморозвитку.
Майбутній педагог, викладач із вираженим духовним «Я» може здійснювати регуляцію і
саморегуляцію, керувати власною активністю, організовувати і координувати зусилля на
реалізацію успішної професійної діяльності в системі виховання, навчання та розвитку учнів,
студентів. Це створює підгрунття для своєрідного метакогнітивного моніторингу: відкриття
духовного інтелекту, метамислення, матапам’яті, бажанні долати власну обмеженість у
знаннях про себе, навколишній світ, віковий психічний розвиток учнів та педагогічну
діяльність загалом.

У інтелектуальній сфері духовне «Я» педагога проявляється у різних станах
функціонування свідомості – мудрість, раціональність та усвідомлення внутрішніх станів,
мотиваційних тенденцій поведінки, творча інтуїція, відкрита пізнавальна позиція,
оптимальний інтелектуальний стиль. Духовний потенціал у інтелектуальній сфері педагога
забезпечують цілісність, усвідомленість, об’єктивність сприймання внутрішнього світу
дитини, своєчасна актуалізація позитивного досвіду, функціонування творчої уяви та
педагогічного мислення.

Емоційно-ціннісний рівень духовного «Я» педагога має вияви у володінні високим
духовним потенціалом (духовні стани, молитва, сповідь, каяття, смирення), наявності
духовного ідеалу (віра, надія, любов), відчуття реальності свого Я (фізичного, морального,
соціального, духовного), мотивація до конструктивної діяльності, творча натхненність,
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цілісність внутрішнього світу (Я-концепції), здатність бути собою, відчуття зовнішньої та
внутрішньої свободи, визнання безумовної цінності учня та іншої людини.

Особливою формою прояву духовного «Я» педагога є здатність до самопожертви, що
в особливий спосіб засвідчує моральний обов’язок людини. Духовне і моральне
самоствердження, самовираження забезпечує загальну оптимістичну спрямованість життя до
досконалості, гармонії, універсальності особистості, актуальності віри, надії, любові,
мудрості, реалізації тенденції бути.

Модель та концепція професійного розвитку особистості педагога, що базується на
духовній парадигмі значно розширює простір детермінації особистісних та психічних
феноменів, враховуючи вплив на них духовного чинника. З огляду на це, особистісні
здатності викладача психології, педагога, наповненість моделі, професіограми педагогічної
діяльності повинні апелювати до позитивних змін у розумінні змісту вчительської професії
та її мотиваційних тенденцій.

Висновки. Модель професійного розвитку суб’єктів освіти у вимірах духовної
парадигми – це обгрунтований психолого-педагогічний супровід особистісного та
професійного зростання студента-педагога засобами психологічних та фахових дисциплін,
спрямований на пошук нових методологічних, теоретичних і практичних ресурсів у
підготовці фахівців педагогічних закладів до майбутньої педагогічної діяльності на засадах
поваги та любові до особистості студента, гармонійного конструювання у ній особистісного
та професійного зростання, що створить усі можливості для збереження психічного,
психологічного здоров’я, позбавить педагога можливих професійних деформацій,
емоційного вигорання, стимулює педагогічну креативність.
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Мищишин І.Р.,  ДУ «Інститут регіональних
досліджень  імені М.І. Долішнього НАН України»

ОЦІНКА ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОЇ СФЕРИ ЯК ЕЛЕМЕНТУ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ

Серед найважливіших цілей сталого розвитку України виділяються і такі, які тісно
пов’язані із ключовими завданнями та економічними і соціальними ефектами від діяльності
туристично-рекреаційної сфери у Карпатському регіоні. Зокрема, передусім це: подолання
бідності, розвиток сільського господарства, міцне здоров’я і благополуччя, гідна праця та
економічне зростання, скорочення нерівності, партнерство заради сталого розвитку [1].
Одним із способів досягнення названих цілей сталого розвитку у Карпатському регіоні
України є ефективна реалізація і розширення потенціалу та можливостей туристично-
рекреаційної сфери.

Однак туристично-рекреаційна сфера є дуже чутливою до багатьох соціально-
економічних, політичних та форс-мажорних чинників[2]. В останні роки ця сфера зазнала
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суттєвих значних деструктивних процесів, зумовлених пандемією COVID-2019, а з
24.02.2022 року ще і повномасштабною російсько-українською війною. За таких умов
туристично-рекреаційна сфера регіону перелаштовує свою діяльність у відповідності із
новими викликами, загрозами та потребами економіки і соціальної сфери. Зокрема, і
передусім це надання притулку та реабілітаційної допомоги тимчасово переміщеним
громадянам України. Незважаючи на війну в країні, туристично-рекреаційна сфера, як одна
із вагомих сфер Карпатського регіону повинна працювати та використовувати свої
можливості і ресурси для протидії економічним і соціальним наслідкам війни.

Однією із необхідних умов функціонування, розвитку, стратегічного планування
туристично-рекреаційної сфери є об’єктивна оцінка поточних та потенційних можливостей,
регіональних особливостей, викликів.

У наукових джерелах відсутня єдина методика щодо оцінки туристично-рекреаційної
сфери регіону. З погляду на те, що ця сфера є дуже багатоаспектною та постійно
еволюціонує, змінюється у відповідності і потребами суспільства, розвитком логістики,
транскордонних відносин, умов для розвитку підприємства, попиту, пропозиції, оцінка
рекреаційної сфери регіону повинна враховувати ті компоненти, що є базовими у цій сфері
(туристичний потенціал).

Визначення туристичного потенціалу у географічному (просторовому аспекті)  можна
здійснювати за допомогою оцінки привабливості географічного середовища, та оптимальних
термінів використання туристичних цінностей. Туристична привабливість місцевості, міста,
об’єкта чи шляху визначається трьома факторами: ранг туристичних цінностей, рівень
транспортної доступності та стан розвитку туризму.  Разом ці три фактори формують
географічні умови для розвитку туризму на певній території.

Туристичні цінності – це специфічні характеристики та елементи природного
середовища, а також прояви людської діяльності, що викликають інтерес у туристів.
Враховуючи основні мотиви туризму, туристичні цінності можна розділити на:

- рекреаційні цінності, що допомагають відновити фізичні та розумові сили;
- краєзнавчі цінності, що є предметом пізнавальних інтересів;
- спеціальні цінності, що дозволяють розвивати різноманітні форми кваліфікаційних

здібностей (кваліфікаційного туризму).
До рекреаційних цінностей можна віднести сукупність необхідних ознак, наявність

яких становить мінімальні умови для відпочинку, і сукупність сприятливих ознак, що
підвищують рекреаційну цінність місцевості. До рекреаційних характеристик необхідно
включати: чисте повітря, тишу, низький рівень урбанізації, наявність естетичних
ландшафтних цінностей, відсутність кліматичних протипоказань. Окрім цього,
рекреаційними характеристиками регіону є наявність мальовничих краєвидів, умов для
активного відпочинку, зокрема відповідність територій для здійснення піших, велосипедних,
водних шляхів, купання, водного спорту, зимових видів спорту. Важливою туристичною
характеристикою є також і  наявність біокліматичних умов (лікувальних вод, пелоїдів тощо).

До краєзнавчих  туристичних характеристик регіону можна відносити:
- характерні або унікальні ландшафтні комплекси та особливості природи,

визначені як цінності природного середовища;
- фольклор, народна обрядовість, твори народного мистецтва, народні реліквії

матеріальної культури, відома як цінності традиційної народної культури;
- пам’ятки будівництва та архітектури, образотворчого мистецтва, матеріальної

історичні пам’ятки, тобто культурні цінності;
- характерні об’єкти та прояви сучасної економіки та техніки, науки і культури,

тобто сучасних досягнень людства.
До спеціальних, кваліфікаційних відносяться такі особливості та елементи природного

середовища, що дозволяють вітрильним спортом, верховою їздою, полюванням, риболовлею,
тощо.
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Важливими умовами розвитку туристичного потенціалу регіону є транспортна
доступність та матеріальна база.  Під транспортною доступністю передусім розуміється
можливість проїзду на транспорті до місця призначення здійсненої подорожі, тобто існуючої
мережі комунікацій між місцем постійного проживання туриста та пунктом призначення, а
також транспортне сполучення, пішохідні стежки та підйомники, що дозволяє здійснення
туристичних екскурсій у межах обраного туристичного регіону до конкретні місця.

Матеріальна база або також туристична інфраструктура визначається як сукупність
об'єктів, необхідних для облаштування територій для здійснення туризму. Розрізняють
чотири основні елементи туристичної інфраструктури: зв'язок, розміщення, харчування та
супровідна база.

При здійсненні аналізу рекреаційних туристичних цінностей необхідно визначити чи
у досліджуваному регіоні присутні негативні явища, що унеможливлюють чи обмежують
проведення туризму. При оцінці сприятливих ознак для здійснення туризму, окрім
констатації таких ознак, потрібно визначати ступінь їх придатності для здійснення
рекреаційного туризму. Зокрема, критерієм чистоти повітря є дотримання норм забруднення
повітря для заповідників та спеціальних природних територій. При оцінці тиші враховується
відсутність значних джерел шуму (автомагістралей, промислових об’єктів, тощо). При
визначені ступеню урбанізації увага приділяється наявності урбаністичних краєвидів.
Оцінюючи можливість купання та розвитку водного спорту враховується: площа та глибина
водойми, чистота води (допустимі I і II рівень); ступінь роздробленості берегової лінії;
характер берегів (доступність із суші і води); ландшафтно-побутові характеристики
прибережної зони. Критеріями відповідності територій гірськолижному туризму є: снігове
покриття (більше 100 днів);  особливості місцевості (перепад висот не менше 150 м, середній
нахил схилу 7-26 , сприятливе покриття місцевості). Критеріями біокліматичних умов
можуть бути: кількість днів зі сприятливою температурою повітря, сонячних годин, кількість
днів із сніговим покриттям, кількість днів із сприятливими значенням для комплексних
біокліматичних показників.

Надзвичайно важливим елементом оцінки туристичного потенціалу є туристична
місткість, тобто визначення максимальної кількості людей і транспорту, що можуть
перебувати на певній території протягом певного часу, не викликаючи спустошення та
деградації природного середовища. Критерієм туристичного поглинання може бути характер
рослинництва, його стійкість до витоптування. Окрім туристичної місткості доцільним є
врахування оптимальних сезонних періодів, у яких може реалізуватись туристично-
рекреаційний потенціал без шкоди для природного середовища.

_________________
1. Цілі сталого розвитку. Україна 2021. Моніторинговий звіт.

http://www.ukrstat.gov.ua/csr_prezent/2020/ukr/st_rozv/publ/SDGs%20Ukraine%202021%20Monitoring%20Repo
rt%20ukr.pdf

2. Оцінка туристично-рекреаційного потенціалу регіону: монографія / за заг. ред. В. Г. Герасименко. — Одеса
: ОНЕУ, 2016. — 262 с.

Міщук Н.В., Львівський національний університет
імені Івана Франка

ОСВІТА ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ
В умовах прискореного переходу сучасної світової спільноти на інноваційний шлях

соціально-економічного розвитку, заснованого на знаннях, особливої актуальності
набувають дослідження проблем формування та збереження людського капіталу.

Для нашої держави, яка сьогодні протистоїть російській агресії, відстоюючи
ідентичність та незалежність, збереження продуктивних людських сил набуло
найважливішого соціально-економічного значення.

Особливості людського капіталу визначають необхідність постійних інвестицій в його
розвиток і порівняно довгим очікуванням віддачі вкладених коштів порівняно з іншими

http://www.ukrstat.gov.ua/csr_prezent/2020/ukr/st_rozv/publ/SDGs%20Ukraine%202021%20Monitoring%20Report%20ukr.pdf
http://www.ukrstat.gov.ua/csr_prezent/2020/ukr/st_rozv/publ/SDGs%20Ukraine%202021%20Monitoring%20Report%20ukr.pdf
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видами капіталу. Людський капітал багато в чому залежить від особливостей менталітету,
добробуту, якості і безпеки життя людей, ефективності систем освіти і виховання, досягнень
науки і високих технологій, правового забезпечення ринкової економіки і вільної
конкуренції, інноваційної діяльності, від стану інтелектуальної, етичної, політичної,
інформаційної, правової, управлінської, економічної, медичної та екологічної культури [1,
С.345].

Очевидно, що особистісний рівень формування людського капіталу передбачає
набуття знань, навичок та інших продуктивних характеристик внаслідок освіти, професійної
підготовки,  практичного досвіду.  Завдяки такій освіті такий власник такого капіталу може
надавати цінні виробничі послуги іншим суб’єктам [1, С.345].

Дослідження свідчать, що однією з тенденцій розвитку людського капіталу в сучасних
умовах є зростання ролі освіти й науки як головного фактора розвитку та зміцнення
конкурентних позицій держав. У сучасних умовах формується глобальна інфраструктура
науки та безперервної освіти протягом усього життя, яка ставить такі завдання, як:
актуалізація та гармонізація процесів глобалізації та світового освітнього простору з
процесами, які беруть участь у функціонуванні національних освітніх систем; створення
нового науково-освітнього простору та забезпечення функціонування нових мережних
навчальних співтовариств; побудова моделей стратегічного прогнозування, програмування
та планування на довгострокову перспективу розвитку інфраструктури науки та навчання
протягом життя [4, С.60].

Вирішальна роль у формуванні людського капіталу належить освіті,  яка є головним
фактором успіху на ринку праці, запорукою економічного зростання країни, збільшення її
науково-технічного потенціалу. Формування людського капіталу засобами освіти та
професійної підготовки сприяє інвестиціям, активізує розробку та втілення нових технологій,
а також підвищує виробничу віддачу у розрахунку на одного працівника [2, С.104].

Саме освіта є основним видом інвестицій в людський капітал, що не лише приносять
прямі економічні та зовнішні соціальні вигоди, але й стимулюють економічне зростання
країни [3, С.12].

Особистий успіх людини, підприємства та сталий розвиток держави значно мірою
залежить від рівня підготовки фахівців. Освітня складова людського капіталу, забезпечуючи
формування спеціалістів із необхідними професійними компетенціями, стимулюючи бізнес-
середовище до створення нової зайнятості, сприяє підвищенню продуктивності праці
індивідуумів та збагаченню людського капіталу. Будучи базовим чинником у процесі
формування особистості, інтелектуального та культурного рівня, освіта дозволяє виявити
схильність до певної сфери діяльності, а від якості освіти залежить працевлаштування та
добробут населення у майбутньому.

Очевидно, що саме підвищивши освітній рівень української молоді та професійно-
кваліфікаційні якості людського капіталу України будуть створені умови для технологічного
прогресу і підвищення ефективності вітчизняної економіки, оскільки без формування
конкурентного людського капіталу неможлива реалізація завдань економічного зростання.

В умовах сьогодення, коли Україна перебуває у військовому стані, надзвичайно
гострими є проблеми забезпечення психологічно-емоційної підтримки української молоді, її
професійної орієнтації, відновлення якісного освітнього процесу з метою накопичення
професійних компетенцій і здібностей людського капіталу. Інвестиції в освіту та науку
сприятимуть у майбутньому розширеному відтворенню та зростанню економічних
можливостей населення. Завдяки державним і приватним вкладенням в освітній потенціал
України, на нашу думку, можна досягнути якісного вдосконалення змісту і структури
людського капіталу, підвищити професійні знання, розширити можливості набуття навичок,
сприяти розвитку інтелектуальних і творчих здібностей, зміцнити високі моральні якості
працездатної молоді.

Першочерговими завданнями для забезпечення сталого соціально-економічного
розвитку в умовах військового стану та подолання його наслідків вважаємо: оновлення
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системи освіти, яка змогла б забезпечувати інтелектуальний розвиток населення;
покращення якості та ефективності освітнього процесу на усіх рівнях системи освіти;
підвищення якості освіти,  інноваційний розвиток вітчизняної освітньої системи та
приведення її у відповідність до світових стандартів освіти, що дасть можливість підвищити
інтелектуальний, культурний, духовно-моральний потенціал України.

Таким чином, в умовах інформаційно-технологічного суспільства людський капітал
стає найціннішим ресурсом,  а освіта відіграє найважливішу роль у його формуванні.
Особливо важливим завданням під час війни і подолання її наслідків є зберегти
національний та інтелектуальний потенціал України, створивши максимально доступні та
безпечні умови для здобуття освіти українською молоддю. Модернізація освіти повинна бути
спрямована на підвищення якості людського капіталу в умовах технологічних,
епідеміологічних, демографічних та військових викликів. Провівши технологічну
модернізацію та цифрову трансформацію освіти в Україні, буде створено умови для
підвищення продуктивності праці та зростання якості робочих місць. Освіта повинна стати
інструментом забезпечення соціальної стабільності в умовах невизначеності майбутнього і
прискорених змін в економічному житті людства.
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Мних О.Б., Костюк О,С., Далик М.В.,
НУ “Львівська політехніка”

НЕОБХІДНІСТЬ АДЕКВАТНОЇ ВІДПОВІДІ СУЧАСНИМ ВИКЛИКАМ
СУСПІЛЬСТВУ У ПОЛІТИЦІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

У новому тисячолітті в світі і в Україні відбулися події,  які  особливо яскраво
висвітили зміну геополітики, посилення ролі політичного капіталу, обмеженість   теорії
економіки, маркетингу   і менеджменту, їх недостатню практичну  цінність при вирішенні
соціально-економічних проблем   у турбулентному середовищі.    Не виправдалася гіпотеза
про  спонтанний розвиток ринкової поведінки і  ринкових інститутів, про умови ринкової
рівноваги  і сталий довготривалий розвиток.   Як показала практика, аналіз економічної
активності суб’єктів господарювання, процесів  інтелектуалізації праці, капіталізації
підприємств і банківських структур  був слабо пов’язаним з макроекономічним аналізом
причин соціальної кризи, загроз економічній і національній безпеці України, особливо в
умовах  високої концентрації іноземного капіталу  у вітчизняному банківському секторі в
умовах  глобалізації бізнесу, зростаючої заборгованості державних і корпоративних структур
[1], інтенсивності експортно-імпортних операцій.  Хоча Україна з травня 2008р. є
повноправним членом СОТ, проте про  приналежність складного наукомісткого вітчизняного
товару до якоїсь постіндустріальної країни можна говорити з великою часткою умовності. У
міжнародній економіці, на жаль.  не можуть бути повномасштабно реалізовані
принципи економічної кооперації, які  передбачають заходи, спрямовані на послаблення

http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/12_2_2017ua/4.pdf
http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/12_2_2017ua/4.pdf
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дискримінації між країнами.  Про це свідчить,зокрема,   структура зовнішньої торгівлі
України з ін. країнами світу та країнами-членами ЄС, яка ілюструє сировинний характер
експортних  поставок вітчизняних товарів і високий рівень імпортозалежності від ін. країн,
зокрема, енергоресурсів.

Глобалізація вітчизняної економіки, яка ще далека від інтегрованої і  відрізняється
лише поверховою інтеграцією (у сфері фінансових і споживчих ринків),   призводить до
посилення  технологічної і фінансової залежності національної економіки. Проте концепція
сталого розвитку, яка базується на створенні умов для розвитку і передумов для підвищення
якості життя майбутніх поколінь, неможлива    без проведення розумної глибинної інтеграції
в усіх сферах життєдіяльності суспільства і має якісно інший зміст: така інтеграція
пов'язана із нагромадженням інтелектуального капіталу, зі сферою виробництва,
технологічними інноваціями, залученням талантів для вирішення надскладних завдань
відбудови вітчизняної економіки, що  характерно для найбільш розвинених країн США,
Європи та Японії. Не випадково, що процес інтеграції в Європі був пов’язаний власне із
стратегічно важливими секторами економіки – енергетикою і вугільною промисловістю,
адже нафтогазовий сектор, розвиток якого формує важелі сильного політичного впливу на
країни,  що розвиваються (  серед них — й Україна)    навіть на початку 21 ст.   в найбільшій
степені інтегрований у світову економіку.  Нагромадження проблем, пов’язаних  із
дефіцитом паливно-енергетичних ресурсів та забрудненням навколишнього середовища,
стало поштовхом для розроблення нової концепції «екологічної інтеграції», декларувалася
зміна стратегічного підходу, за яким основою регулювання економіки став  попит на ринку, а
не пропозиція.  В умовах війни Росії проти України змінилася сама структура відносин топ-
менеджерів компаній з інвесторами та державними структурами через те, що  більш
інтенсивними стали потоки капіталу в двох основних напрямах: як потоки інвестицій  і як
фінансування міжнародної критично важливої  для країни торгівлі.  Війна Росії проти
України спонукала інвесторів відмовитися від європейських акцій найшвидшими темпами за
всю історію, встановивши щотижневий рекорд у 13,5 мільярдів доларів .

Постіндустріальні  країни, які володіють значним науково-технологічним
потенціалом, є, по суті, суб’єктами і рушійною силою нових інтеграційних процесів. В міру
посилення дії глобалізаційних процесів  викликають великі сумніви щодо припущень, які
лежать в основі ідеології вільного ринку такі як,  економічна рівновага і саморегульованість
економіки,  постійна  еластичність заміщення ресурсів, визначальна дія лише двох факторів-
праці і капіталу на результат виробництв на макро-і мікрорівнях,   про що свідчать
макроекономічні показники і рейтингові індекси ( обсяг капіталізації світових фінансових
ринків  багатократно перевищує  ВВП з часів  фінансової кризи 2008р.).

При посиленні зовнішніх, у т.ч.  військових загроз з боку РФ ( економічні збитки на
початок квітня 2022р.  приблизно оцінено у 365 млрд.дол.),  і внутрішніх загроз  економічній
безпеці  України через руйнування  ворогом стратегічно важливих об’єктів   яскраво
проявилися сучасні глобалізаційні виклики: нові форми нерівності у розвитку людства,
економік світу  та в розширенні інтелектуальних можливостей;поглиблення дисбалансу
влади та її вплив на поляризацію доходів суспільства; економічний і технологічний
протекціонізм розвинених країн світу, у т.ч. в умовах пандемії; втрата суб’єктності
країнами,що розвиваються.  Прорив у шостий технологічний уклад в постіндустріальних
країнах  розглядається саме через спеціалізацію на дохідній наукомісткій продукції  і
зміцненні компетенцій  управлінських і виробничих структур.

У контексті політики сталого розвитку актуальною є проблема трансформації знань,
добрих практик   і досвіду - в стратегічні активи, розширення сфери послуг інтелектуального
характеру: замість принципів забезпечення  роботою- принципи зайнятості та міграції
капіталу  у відкритій економіці з динамічною структурою виробництва і ринку праці в
умовах активізації політики міжнародного аутсорсингу [2].

У 21ст.  зроостає науково- практичний інтерес до динамічного аспекту системного
аналізу людського капіталу (ЛК) , який  має потенцію іманентної зміни і розвитку. Важливим
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завданням такого дослідження  є встановлення причин і механізмів трансформації ЛК для
цілей сталого розвитку; появлються загрози щодо недооцінювання людських знань у
динамічному середовищі нелінійної економіки,  що посилює процеси трудової міграції
талантів і розбалансовує стійкість керуючих і керованих соціально-економічних систем та їх
результативність.

_________________
1. KrykavskyiY., Mnykh O., BindaJ. Auction trade of government and corporate debt in a crisis// Фінансово-

кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : збірник науковихпраць / Університет банківської
справи.2021. Т. 2, № 37. С.414–424.

2. PylypenkoY., PylypenkoH., ProkhorovaV.V., MnykhO.B., DubieiY.V.Transition to a new paradigm of human
capital development in the dynamic environment of the knowledge economy// Науковий вісник Національного
гірничого університету.2021. № 6. С.170–176

Моргун В.Ф., Полтавський національний
педагогічний університет імені В. Г. Короленка

НООСФЕРА  ВЕРНАДСЬКОГО  НА  РОЗДОРІЖЖІ:
ЯКЩО  ПОЛІТИКА  НЕ  СТАНЕ  МОРАЛЬНОЮ  НАУКОЮ,

ТО  ВОНА  СТАНЕ  БЕЗУМНОЮ  МАНІЄЮ

Ноосфера як науковий шлях культурного розвитку людства планети здійсниться в
кожній соборній особистості завдяки проєкту освіти. Інший шлях – в некросферу.

Анатолій Самодрин

Після вибуху першої путлерівської ракети на території України 24 лютого 2022 року,
всілякі теревені про якісь моральні цінності заклякають.  Цінність має тільки –  дія кожної
людини! Українці здійснюють безпрецедентний подвиг жертовності, затуливши собою ввесь
світ!  Більшість зомбі-росіян,  наче,  підтримують війну,  але на мобілізаційні пункти…  не
поспішають. А що світ?

ООН – проти маніяка! Євросоюз – проти маніяка!  ЮНЕСКО – проти маніяка!
Нобелевські лауреати – засудили маніяка!... А Міжнародна асоціація академій

наук…  мовчить у ганчірочку (!?).  Невже якісь академії наук –  мають моральний рівень
рашиського бидла? Чи продали душі сатані!? НАН України на знак протесту 17.03.2022
вийшла зі складу цієї ганчірки рашистів-сатаністів.

Автор у складі громадської Науково-дослідної лабораторії з вивчення і розвитку
гуманітарних ідей академіка В. І. Вернадського при Комісії Національної Академії наук
України з розроблення наукової спадщини академіка В. І. Вернадського взяв участь у
підготовці Звернення до науковців і освітян світу, текст якого подано нижче.

«Вченими світу – французами Едуардом Леруа та Пьєром Тейяром де Шарденом і
українцем Володимиром Вернадським – на початку ХХ століття для позначення нашого часу
було запропоновано поняття «ноосфера» – сфера розуму, яка вміщує в собі Мікросвіт,
Біосферу (включаючи антропосферу, техносферу, соціосферу) та Космос.

У 1992 р.  ООН на Міжнародній конференції з довкілля і розвитку в Ріо-де-Жанейро
(Саміт Землі) прийнято Резолюцію «Порядок денний на XXI століття» – план дій щодо
сталого розвитку, де проголошено: «Освіта має вирішальне значення у сприянні сталому
розвитку і розширенні можливостей країн у вирішенні питань навколишнього середовища і
розвитку».  Прокладаючи дорогу людині в ноосферну реальність сучасною освітою,  слід
наділити життя такими максимами нової моралі, які б дозволили гармонізувати не лише
взаємодію людини й природи в традиційному вимірі, але й розум людини. В. Вернадський
стверджував,  що потужна «геологічна сила»  людства думкою і працею змінює образ
планети. Майбутнє людини завжди у великій мірі створюється нею самою.

https://is.lpnu.ua/ScienceLP/Research/ArticlesEdit.aspx?id=82671
https://is.lpnu.ua/ScienceLP/Research/ArticlesEdit.aspx?id=92971
https://is.lpnu.ua/ScienceLP/Research/ArticlesEdit.aspx?id=92971
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%B0,_%D0%AD%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B9%D1%8F%D1%80_%D0%B4%D0%B5_%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD,_%D0%9F%D1%8C%D0%B5%D1%80
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Тож, людство з метою свого збереження має взяти на себе відповідальність за
розвиток біосфери, яка перетворюється на ноосферу, що вимагає демократичної соціальної
організації та нової екологічної та водночас гуманістичної етики Всесвіту.

Але повномасштабний жорстокий військовий напад Російської Федерації на початку
ХХІ століття на 44  мільйонний народ України в центрі Європи,  поправши Устав ООН,
Гельсінський Акт 1975 року і Паризьку Хартію 1990 року, поставив під питання саму
можливість існування «сфери розуму» на планеті Земля. Війна на території суверенної
України загрожує людству не тільки людськими втратами, не тільки поневіряннями
мільйонів біженців і знищенням державності України, яка є слов’янською колискою євро-
азійської культури, країною-засновницею ООН, але, фактично, стала початком Третьої
Світової війни з можливістю переростання у ядерну катастрофу на Землі.

З 24 березня 2022 року щоденно і щонічно проливається кров мирних громадян, дітей,
жінок, стариків, руйнуються міста (Київ, Харків, Маріуполь, Миколаїв, Суми, Чернігів, Ізюм,
Охтирка, десятки інших) і численні села на шляху наступу ворога. Нині триває атака на
Україну, яка, всупереч планам загарбників, спираючись на народний патріотизм і почуття
державності населення незалежної країни, вже зірвала «бліцкриг» агресора і мужньо
бореться з ракетними, авіаційними, морськими, танковими, артилерійськими… ударами
армії північного сусіда.

Встояти було б неможливо без небувалого єднання Президента, влади і Народу
України, без героїчного потужного опору Збройних сил України разом із
територіальною обороною і волонтерами. Важко переоцінити також міжнародну
підтримку та допомогу Україні з боку ООН, Ради Європи, НАТО, США, Англії,
Польщі, Латвії, Литви, Естонії, Туреччини, Франції, Німеччини, більшості країн світу –
фінансами, зброєю, військовими навчаннями, потужними економічними санкціями,
гуманітарною допомогою, притулком для біженців тощо.

Низький уклін і велика подяка всім народам і росіянам доброї волі!
Надтравмуючими для всього світу є психологічні складові цієї гібридної війни, по суті

війни проти всього людства – тотальна брехня і шантаж залякуванням ядерною війною з
боку агресора. Ми, освітяни, вчені та діячі культури, ЗМІ завинили в тому, що не змогли
своєчасно довести політикам, дипломатам, силовим структурам, усім людям механізм
згубної дії брехні на помутніння ноосфери людства. Проте віриться, що стараннями сильних,
ноосферно просвітлених душ здоровий розвиток світової науки неодмінно прокладе дорогу
людству до згармонізованої проєктами освіти ноосфери в нетрях біосфери. Іншого шляху для
наукової думки не існує, адже вона – породження природи, а природа протиприродно не діє.

Очільник зла, країна якого була підписантом Будапештського меморандуму під час
ядерного роззброєння України, скривдив обіцянкам про гарантії цілісності України,
недоторканності її кордонів і у 2014 році вдався… до анексії Криму силами своєї
спецоперації «зелених чоловічків», а насправді – вояків без погон. Він брехав, про те, що
«нас там нет» і тоді, коли розв’язав війну на Донбасі, окупувавши його частину на 8 років.
Майже рік брехав, що «не буде нападати на Україну», брехав про «хунту бандерівців»,
брехав про «фашистів-наркоманів» при владі,  а коли почав війну… обманює власний
народ і світ, що це чергова… «спецоперація» на його території. А його військові при цьому
перебувають у… спецвідрядженні?

Пропагандистське зомбування країни-агресора настільки потужне, що люди власної
країни та багато за кордоном вірять брехні й починають прозрівати завдяки рідким
повідомленням із фронтів війни й накладеним болючим санкціям. Мільйони людей навіть
правду багатьох розвідок світу про те, що рішення про напад вже затверджене, спочатку
прийняли за… дезінформацію.

Отже, ми, освітяни, вчені та діячі культури, завинили в тому, що не змогли своєчасно
довести політикам, дипломатам, силовим структурам, усім людям механізм впливу на
особистість згубного страху перед силою зла та його дію на помутніння ноосфери людства,
бо перед цим було вжито наркоз COVID-19  із відомими наслідками.  А сьогодні Світ вже
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завмер від жаху перед загрозою Третьої Світової війни з використанням ядерної зброї. Але,
люди,  вона вже почалася,  прокиньтеся від гіпнозу!  Червона лінія ядерної війни була
перетнута першою ракетою, яка вдарила по Україні 24.03.2022 р. о 5 годині ранку…

Сучасна Україна має 15  ядерних реакторів на 5  атомних електростанціях.  Вони є
потужнішими за реактори Чорнобиля,  де відбулася катастрофа,  в наслідок якої ядерні дощі
над Європою тривають і нині. Немає різниці, якого походження радіаційні хмари можуть
накрити (не призведи Господи!) мешканців Анкари, Берліну, Києва, Лондона, Москви чи
Парижу… – від ядерної зброї, яка прилетить з території країни-агресора, чи від звичайної
зброї країни-агресора, що може стати детонатором для вибуху ядерних «мін-реакторів» на
мирних електростанціях України.  І не має різниці –  чи людство загине від вогню ядерного
пекла чи морозу пост-ядерної зими (згідно зі спільною моделлю академіка М. М. Мойсеєва,
учня В. І. Вернадського, та американських учених).

Ми,  освітяни,  вчені та діячі культури,  завинили в тому,  що не змогли своєчасно
довести політикам, дипломатам, силовим структурам, усім людям, що заходи протидії
загрозам людству повинні бути пов’язаними з запобіганням причин (на випередження), а не
тільки з наслідками трагедій (постфактум).

Зокрема, якби потужні санкції були застосовані проти агресора одразу після
цинічного порушення гарантій Будапештського меморандуму, то вдалося б запобігти анексії
Криму та багаторічного кровопролиття і анексії частини Донбасу. Якби протягом останніх 8-
ми років демократичні країни прийняли Україну до Євросоюзу і НАТО, то не було б
повномасштабного кровопролиття 2022 року! Якби НАТО ультимативно попередило
агресора про недоторканність жодної АЕС України, а після захоплення Чорнобильської АЕС
– запровадило статтю 5 про колективну оборону проти ядерної загрози Україні та людству,
то бійня в Україні була би припинена за лічені дні.

Скільки ще голів (із 44 мільйонів європейців України!) треба покласти на жертовник
НАТО, ООН і гуманного людства, аби земляни нарешті прозріли і перестали вірити брехні
агресора, вийшли зі стану переляку і збагнули велику мудрість питання класика світової
літератури Ернеста Хемінгуея: «За ким б’є дзвін…»? Кожна освічена і культурна людина
Всесвіту знає відповідь на це питання: «Він б’є за тобою…». З огляду на історію, п’ять років
очікування відкриття «другого фронту» Україна може не пережити.

Великий вітчизняний освітянин, природознавець і гуманіст світу Володимир
Вернадський, за узагальненнями його послідовників, сформулював 12 умов переходу
людства до ноосфери:

– заселення людиною всієї планети;
– стрімке перетворення засобів комунікації та обміну між країнами;
– посилення зв’язків, зокрема політичних, між державами Землі;
– переважання геологічної ролі людини над іншими геологічними процесами, що

протікають у біосфері;
– розширення меж біосфери та вихід у Космос;
– відкриття нових джерел енергії;
– рівність людей усіх рас та релігій;
–  збільшення ролі народних мас,  громадянського суспільства у вирішенні питань та

демократія у внутрішній політиці;
– свобода наукової думки та наукового пошуку від тиску релігійних, філософських та

політичних побудов і створення у суспільному та державному устрої умов, сприятливих для
вільної наукової думки;

– піднесення добробуту трудящих, створення реальної можливості не допустити
недоїдання, голоду, злиднів та послабити вплив хвороб;

– розумне перетворення первинної природи Землі з метою задоволення всіх
матеріальних, естетичних та духовних потреб зростаючого населення;
– виключення воєн із життя людства.
Люди Землі, друзі України!
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Закликаємо усіх небайдужих до трагедії України діячів освіти, науки і культури –
рішуче вплинути на агресора для припинення війни з Україною, подолати примар
тотальної брехні, знайти волю для приборкання страху і вдатися до полілогу про мирне
майбутнє людства Землі на засадах ноосфери.

Слід негайно створити надпотужні демократичні запобіжники, які
унеможливлять ситуації абсурду, коли маніяк із патологічною уявою: кривавим
військовим терором перекроює мапу світу (зокрема, у Грузії, Молдові, Україні) як йому
заманеться; накладає вето на рішення ООН щодо протиправних дій його держави;
шантажує Всесвіт ядерним знищенням…

Пам’ятаймо, за кожною особою на нашій планеті стоїть учитель – вершитель
майбутнього. Це і його помилки сьогодні знищують українство і людство – їх треба
негайно виправляти.

Ноосфера як науковий шлях культурного розвитку людства планети здійсниться
звільненою енергією колективно-диференційованої праці в кожній соборній особистості

як проєкт освіти. Інший шлях – в некросферу.
Члени Науково-дослідної лабораторії з вивчення і розвитку гуманітарних ідей

академіка В. І. Вернадського при Комісії Національної Академії наук України з розроблення
наукової спадщини академіка В. І. Вернадського, яка об’єднує освітян і науковців Дніпра,
Житомира, Києва, Кременчука, Полтави, Харкова, закликають усіх чесних людей ноосфери
на Землі бути достойними високого звання – Культурної Людини Всесвіту!

Ні – війні! Світу – мир! Слава Україні!
Україна, 12 березня 2022 року».
Але більшості членів лабораторії текст показався занадто «заполітизованим»,

«гострим» і було запропоновано Звернення «поставити на паузу». Тоді автор звернувся до
членів лабораторії:

«Шановні колеги! Дякую за співпрацю і бажаю успіхів у напрямку «деполітизації»
нашого Звернення! Але прошу Вас звернути увагу на наступне:

1. Велика пауза може перетворити «мовчання-золото» на «мовчання – ознаку згоди»
(рашисти мовчать 20 років, передавши політику ВВП, і домовчалися ?!); («дорога ложка до
обіду»).

2. Якщо прорубрикувати і розташувати за кількісною ієрархією у нашому зверненні
12 умов поступу ноосфери на Землі (за Вернадським; див. вище), то отримаємо такі V груп
умов.

I. Політичні (4): 1) виключення воєн із життя людства; 2) рівність людей усіх рас та
релігій; 3) збільшення ролі народних мас, громадянського суспільства у вирішенні питань та
демократія у внутрішній політиці; 4) посилення зв’язків, зокрема політичних, між державами
Землі.

II. Гуманітарні (3): 5) розумне перетворення первинної природи Землі з метою
задоволення всіх матеріальних, естетичних та духовних потреб зростаючого населення;
6) піднесення добробуту трудящих, створення реальної можливості не допустити недоїдання,
голоду,  злиднів та послабити вплив хвороб;  7)  стрімке перетворення засобів комунікації та
обміну між країнами.

III-IV. Демографічні (2): 8) заселення людиною всієї планети; 9) розширення меж
біосфери та вихід у Космос.

III-IV. Промислово-економічні (2): 10) переважання геологічної ролі людини над
іншими геологічними процесами, що протікають у біосфері; 11) відкриття нових джерел
енергії.

V. Наукові (1): 12) свобода наукової думки та наукового пошуку від тиску релігійних,
філософських та політичних побудов і створення у суспільному та державному устрої умов,
сприятливих для вільної наукової думки;

Як бачимо з цього аналізу, політичні умови поступу ноосфери у вченні Вернадського
посідають перше місце (а з урахуванням гуманітарних і демографічних, які близькі до
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політичних, – складають дві третини умов!). Тобто вчення про ноосферу «політизоване»
самим Вернадським, який був не тільки теоретиком політичної ноосфери, але й особисто
брав активну участь у політичному житті України, Росії та Світу (посідав масу посад). Тому,
дуже «боячись» політики, ми дещо спотворюємо Вернадського, і, мимоволі, знову віддаємо
політику на гвалт політиканам, шахраям і маньякам».

Треба віддати належне і подякувати колегам за те, що пауза не затяглася, і Звернення
лабораторії Вернадського до науковців і освітян світу з рішучим протестом проти
віроломного широкомасштабного вторгнення Росії в Україну було прийняте, розіслане і
розміщене на сайті лабораторії [1].

Щодо висновків і подальших перспектив:
1) зробити все, аби не допускати до влади безумних маніяків (зокрема, в ядерних

державах), а своєчасно направляти їх у лікувальні заклади згідно з діагнозом;
2) оскільки ядерна зброя перетворилася із зброї стримування воєн, у свою

протилежність – у зброю шантажу задля розв’язування воєн (Росія шантажує,  а решта –
США, НАТО, Китай… – перелякалися шантажу і допустили напад маніяка на Україну –
абсурд аморальності та каннібалізму в ХХІ столітті – ?!); більше того, оскільки, у ядерній
війні немає переможця (після «ядерної зими» загине все живе на планеті), поставити і
розв’язати питання в ООН про ядерне роззброєня всіх ядерних держав (навіть якщо маніяк і
дорветься до влади в якійсь країні,  то він не повинен хоча б мати надзброї для шантажу).
Дуже влучно по це сказала росіянка в мережі Інтернету: «Я нікому не давала права
відправляти мене чи мого сина достроково в Рай».

3) позбавити право вето в Раді Безпеки ООН тих країн, про які приймається рішення
(абсурдно, до маразму, коли агресор ветує рішення Радбезу проти… його ж агресії?!);

4) зробити все, аби юридично нікчемні міжнародні документи, на кшталт
Будапештського меморандуму (бо, як виявилося, він не вартує навіть того паперу, на якому
написаний), були виключені з міжнародної політики і не вводили в оману країни і народи;

5) забезпечити «свободу наукової думки та наукового пошуку від тиску релігійних,
філософських та політичних побудов і створити у суспільному та державному устрої умови,
сприятливі для вільної наукової думки» (за Вернадським);

6) не приймати жодних політичних, державних, господарських… рішень без
проведення незалежної наукової експертизи, бо інакше, з високою ймовірністю, це буде –
свавілля, диктатура і катастрофа.

Прикладом відречення від створення ядерної зброї служить біографія академіка
Вернадського [3; 2]: «Видатний український дослідник природи і гуманіст Володимир
Вернадський, який дав людству вчення про ноосферу (сферу розуму) і загальносвітову
програму порятунку життя на планеті, відмовився від керівництва лабораторіями з
«випромінювання» (звільнився з посад!) та участі в атомних програмах зі створення
«надзброї» масового знищення людства ще на початку ХХ століття, оскільки першим із
землян оцінив гігантські масштаби його небезпеки… Моральні прозріння були притаманні й
іншим ученим, зокрема, видатним фізикам-ядерникам, американцеві Роберту Оппенгеймеру
та росіянину Андрію Сахарову, але до них ці прозріння дійшли значно пізніше, коли
«джини» атомної та водневої бомб вже були випущені з «пляшок», а високі звання, нагороди
і премії вже отримані.

Перефразовуючи відому мудрість, про життєве кредо таких учених та громадян світу,
як Вернадський, Оппенгеймер, Сахаров, можна стверджувати: «Істина понад усе. Але
моральність і честь – вищі за істину».

_________________
1. Звернення до науковців і освітян світу з приводу російської агресії проти України – 12 березня 2022 р. /

А. П. Самодрин, В. Ф. Моргун, В. В. Рибалка та ін.; укр. та анг. мовами. Київ, Кременчук: Науково-дослідна
лабораторія з вивчення і розроблення гуманітарних ідей академіка В. І. Вернадського під егідою Комісії з
розроблення наукової спадщини академіка В. І. Вернадського НАН України, 2022. 5 с. [Електронний
ресурс]. Режим доступу:https://sites.google.com/view/vernadsky-lab

https://sites.google.com/view/vernadsky-lab
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антиядерного движения. Матер. Междунар. науч.-практич. конф., посвящ. 30-летию Междунар.
антиядер. движения «Невада-Семей» (г. Нур-Султан, 17-19 сентября 2019 г.) / председ.: програм.
комитета Н. А. Назарбаев, оргкомитета О. О. Сулейменов. Алматы, 2019. С. 161-172 / 194 с.

3. Моргун Ф. Т. Доля Прометея з України. Полтава: Полтавський літератор, 2003. 36 с.

Moроз Л.І., Національний університет «Львівська
політехніка”

ПСИХОЕМОЦІЙНИЙ СТАН ПРАЦІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВА
В УМОВАХ ВІЙНИ

В умовах кризового стану війни ефективній та стабільній діяльності підприємств і
організацій України перешкоджає значна кількість проблем, серед яких слід виділити
психоемоційний стан працівників, які повинні організовувати і планувати свою діяльність і
поведінку в критичних ситуаціях воєнного стану з адекватним реагуванням на це.

Сучасний працівник повинен швидко і безболісно адаптуватися до постійних змін
суспільних умов та форм спілкування за умови збереження життя і позитивного
внутрішнього психоенергетичного потенціалу та гармонії особистості в умовах
непрогнозованої жорсткої війни.

Сьогодні психоемоційні і фізичні навантаження, викликані військовими діями в
Україні, викликають не тільки різні види втоми, а й психологічні стреси, які виникають
внаслідок надмірної психічної напруги і зміни поведінки людини.

Як наслідок цього у працівників виникають тимчасові зрушення в фізіологічному і
психологічному стані, які проявляються у вигляді [1]:

· зниження працездатності і витривалості, що виявляється в збільшенні кількості
помилок при виконанні праці;

· появи помилок при виконанні точних рухів з незначними м’язовими
зусиллями;

· зменшенні загальної працездатності і витривалості рухового апарату, що
виявляється в збільшенні часу реакцій, сповільненні швидкості робочих реакцій та
зменшенні м’язових зусиль;

· не сприйманні працівником позитивних сигналів, що призводить до помилок і
аварій.

Ще більшу шкідливість і дезорганізацію в сучасних умовах війни наносить
психологічний стрес, який викликаний збільшенням загиблих дітей, жінок та просто
цивільного населення.

У цих умовах працівник повинен як психологічно, так і фізично мобілізувати себе до
трудової діяльності з метою подальшого виконання трудових завдань та повернення до
стабільного функціонального працездатного стану [2]. На це суттєвий вплив мають особисті
риси характеру працівника, які у кожної людини є різними. Вони впливають на його
професійну діяльність, стосунки з оточуючим середовищем, способи дій тощо.

Психічний стан кожного працівника залежить від глибини усвідомлення обов’язку та
відповідальності за виконання своїх професійних обов’язків. Практика показує, що, коли
людина глибоко усвідомлює громадянський та суспільний обов’язок,  а також
відповідальність за справу, тоді у неї виникають позитивні психічні емоції. У свою чергу і
почуття обов’язку формується й закріплюється через визначені психічні стани.
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Позитивні форми психічних станів виникають при досягненні людиною високого
рівня загартованості. Негативні форми найчастіше є результатом недостатньої загартованості
або емоційних перенапружень, які виникають в умовах бойових дій.

Тому один із найефективніших способів допомоги працівникам у досягненні
поставленої мети полягає у тому, щоб пояснити їм, як емоції, пов’язані зі збудженням
нервової системи, можуть привести до стресу або депресії.

Емоції грають роль регуляторів людського спілкування так як людина від народження
підготовлена до спілкування з іншими людьми за допомогою емоцій, які протягом усього
життя продовжують відігравати найважливішу регулюючу роль у його контактах з
оточуючими. Сутність емоцій людини визначають властивості, які характеризують його
ставлення до подій, оточуючих людей і себе [3].

Саме проникнення у світ переживань людини щодо почуття її безпеки допомагає
розібратися у конкретній події, що відбувається зараз. Розуміння характеру переживань
означає розуміння того, як сприймається цією людиною навколишній світ загалом, як цей
світ впливає на розвиток і становлення її особистості. Вміння розуміти та враховувати
переживання – одна з важливих умов ефективної роботи сучасного керівника. З'ясувати, як
вплинула на людину та чи інші подія, можна лише у тому випадку, якщо вдасться зрозуміти
характер її переживань із цього приводу.

Для емоційного благополуччя працівника в умовах війни важливе значення має й те, у
якому колективі він працює. Його емоційне благополуччя дедалі більше залежить від
наступних чинників:

· місце працівника у колективі;
· почуття рівності серед оточуючих;
· авторитет серед працівників.
Емоційність як стійку властивість людини характеризує безліч ознак і особливостей

[4].
Відомо, що настрої одних людей нестійкі, швидко змінюються, в інших - переживання

сильні та тривалі. Порівняння кількох співробітників допомагає розкрити і такі головні
відмінності в їхній емоційності, як якість переважаючих у них емоцій. Суттєва роль зараз
належить керівникам організації, які також бувають різні, одні - доброзичливі, вміють
співпереживати, нетерпимі до несправедливості, інші байдужі до чужих радощів та
прикростей, треті можуть і зловтішатися. Ці останні риси пов'язані з моральними
особливостями людини і відносяться до змістовних емоційних властивостей.

Якщо керівник схильний до позитивних емоцій, має оптимістичне сприйняття
дійсності в умовах війни, єднання з усією Україною, у тому числі, злагоду із самим собою,
впевненість у собі, пристосованість до життя, тоді він емоційно стійкий, не губиться у
важких ситуаціях, і результати праці за таких умов не погіршуються. Зараз керівник повинен
бути активним, бадьорим, мати високу самооцінку та саморегуляцію діяльності.

Сьогодні люди схильні до переживання негативних емоцій тривоги, смутку, страху за
власне життя, життя дітей і рідних, у них не з’являється почуття повної внутрішньої
гармонії,  злиття зі світом.  Із цим пов'язане почуття внутрішньої нервової напруженості.
Негативні емоції, особливо тривожність, пов'язані, насамперед, із невдачами у спілкуванні.
Тому таким людям властиво відокремлення,  приховування від оточуючих своїх думок та
почуттів. Разом з тим вони відчувають гостру потребу виговоритися, знайти в оточуючих
підтримку.  Такі люди,  з одного боку,  уникають широких контактів,  соромляться у
незнайомому колективі,  але, з іншого боку, виявляють активність та ініціативу у виборі
партнерів вузького,  емоційно комфортного кола спілкування.  Як і для людей позитивно
емоційного складу, спілкування для них є нагальною потребою і невичерпним джерелом
позитивних емоцій.

Досвід переживання негативних емоцій у людей негативно емоційного складу сприяє
розвитку здатності до самоаналізу, а також до детального аналізу сучасних подій, умов
діяльності, способів її виконання та своїх можливостей. Проте це притаманно до звичних
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умов, де заздалегідь можна все передбачити, підготуватися, підстрахуватися. Несподівана
зміна звичайних умов життєдіяльності, а тим більше важкі ситуації, що зараз пов'язані з
загибеллю людей, призводять до порушення налагоджених способів діяльності та
погіршення результатів, що досягаються.

Люди, схильні до тривожних негативних емоцій, мають занижену самооцінку.
Незадоволеність результатами діяльності є тим внутрішнім двигуном, який постійно
спонукає їх до самовдосконалення. Повсякденна діяльність, спрямована на наближення
перемоги, є областю, де люди негативно емоційного складу, мають можливість зменшити
негативні емоції за рахунок забезпечення хороших результатів власної діяльності.

Змістовні особливості емоцій формуються під впливом оточуючого середовища.
Динамічні та якісні риси емоційності не визначають того, чи буде людина емоційно чуйною,
чуйною до смутку і радощів близьких, чи будуть їх емоційні відгуки на події навколишнього
життя мати міцний моральний початок. Вочевидь, що легше сформувати здатність до
співпереживання до тих людей, у яких в арсеналі їх емоцій гнів та страх не є домінуючими.
Таким чином, емоційна вразливість є сприятливою основою для формування чуйності,
доброзичливості, ніж флегматичність.

Найефективніший метод навчити людей контролювати свої емоції, стрес і
тривожність в умовах війни – це розвивати в них упевненість у власних силах. Із цією метою
доцільно використовувати створення позитивного середовища та виховання
конструктивного ставлення до помилок і невдач. Ефективним підходом до посилення
впевненості у власних силах є створення позитивного оточуючого  середовища, яке впливає
на емоційний стан працівника.

Характер роботи, наприклад, нервово-емоційні та розумові перевантаження,
напруженість здорових і слухових аналізаторів під впливом сигналів повітряної тривоги або
вибуху приводять до нервової перевтоми, яка послабляє психіку, притупляє увагу і
пильність, порушує сприйняття того, що відбувається, знижує аналіз змін обставин і дій. Це
в подальшому підвищує фізичну та моральну втому, які, в першу чергу, впливають саме на
психіку людини. Тобто, людський фактор, а саме його морально-суб’єктивні характеристики
охоплюють емоційні та вольові якості, темперамент, смаки, уподобання, які визначають
поведінку людини в сфері виробництва та життєдіяльності. Виходячи з цього, стан психічної
готовності людини до праці в умовах війни повинен включати такі компоненти:

· оптимальний рівень емоційного збудження;
· твереза впевненість в своїх силах;
· здатність управляти особистою поведінкою в екстремальних ситуаціях

воєнного стану;
· високу стійкість до перешкод по відношенню до несприятливих зовнішніх та

внутрішніх впливів;
· прагнення до кінця боротися за перемогу та за досягнення кращого результату.
Для того, щоб відновитися емоційно, фізично і психологічно, та повернутися до

звичної працездатності у післявоєнних умовах, у всіх сферах життя, потрібен час.
Тому сьогодні керівництво підприємств повинне пам’ятати, що нормальні умови

праці є чинником підвищення продуктивності та працездатності праці й досягаються як
організаційно-технічними заходами, так і факторами, що впливають на фізіологічний стан
організму робітника, так і на його психічні процеси, які включають соціально-психологічний
клімат в колективі,  в країні, житлово-побутові умови, моральні й матеріальні стимули тощо.

Конкретні виробничі умови праці робітників під час воєнних дій визначаються
сполученням різних психофізіологічних, санітарно-гігієнічних факторів, які впливають на
реакцію організму, рівень комфортності його праці.

Сьогодні психічна напруженість людини переважно впливає на її центральну нервову
систему [1]. Втома знижує працездатність, яка, в свою чергу, забезпечується фізіологічними
чинниками трудової діяльності людини протягом визначеного періоду часу.
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Кожному виду трудової діяльності працівників відповідають визначені фізіологічні,
психофізіологічні і психологічні якості людини, але треба пам’ятати, що тільки при
комплексній відповідності властивостей людини особливостям конкретної трудової
діяльності можлива ефективна праця.

Тому сучасний керівник повинен глибоко опанувати наукові засади управління. Він
повинен знати дані психології та використовувати їх у своїй практиці. Зараз головна мета
виховання емоцій – це формування позитивного ставлення до життя, що не виключає
виховання адекватних негативно емоційних відгуків на події сьогодення, що заслуговують на
негативні відносини до ворогів. Кожна людина має бути емоційно чуйною. Уміння
співчувати, співпереживати, розуміти іншу людину формується в умовах, що постійно дають
зразки моральної поведінки українців у всьому світі. Слід підкреслити цінність таких
властивостей, як оптимізм, життєрадісність, емоційна стійкість, тому успіх сучасного
колективу залежатиме від того, наскільки повно враховуються індивідуальні емоційні
особливості та інтереси кожного члена колективу в умовах боротьби з ворогом.
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ОСОБЛИВОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ
МЕДІАСПОЖИВАЧІВ СОЦМЕРЕЖ В УМОВАХ ВІЙНИ

Слова: «Вставай, розпочалась війна!» – це та реальність ХХІ століття, з якою
стикнулось українське суспільство зранку 24 лютого 2022 року в час, коли російські війська
відкрито вторглись з різних напрямів на територію Україну, поділивши життя мільйонів
українців на «до» і «після». Звісно російська-українська війна розпочалась значно раніше у
2014 році, проте таке офіційне масштабування воєнних дій та російської агресії на території
України через 8 років створило нові небезпечні реалії для існування. Також відбулась
кумуляція фруструючої ситуації для українців: попередня затяжна пандемія коронавірусу,
що триває з 2019 року, з наявною тривогою за здоров’я з актуалізацією воєнного стану
генералізувалась у проблему відносності безпеки.

Вже за понад 30 днів активного протистояння крізь проходження стадії шоку, далі
реагування «бий/біжи/замри», індивід опинився на стадії власне стресу з намаганням
адаптуватись до наявних реалій. Зокрема до дистанційного формату навчального процесу
додались маневрування творення науки у проміжках між повітряними тривогами та
відбоями, дехто зміг налагодити робочий процес в укриттях та бомбосховищах. Водночас
незалежно від сфери професійної реалізації зросла необхідність інформаційної обізнаності в
контексті ще одного фронту – продовження інформаційної війні з Росією, а з нею посилення
проблеми інформаційного перевантаження за цих умов.

Мета: розкрити психологічний зміст нового виміру інформаційного перевантаження
медіаспоживачів соцмереж в сучасних воєнних реаліях.

Важливим є розгляд дискурсу в соцмережах, як одного з найбільш поширених джерел
розміщення інформаційних повідомлень в медіаперцептивній суб’єкт-суб’єктній комунікації.
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Зокрема Л. Швелідзе визначає «…дискурс соціальних мереж (мережевий дискурс) як
комунікативну взаємодію у віртуальному просторі користувачів соціальних мереж, що має
ознаки інтерактивності, оперативності, анонімності, полікодовості та опосередкованості…»
[2, с. 6], що реалізовується через комунікативну взаємодію – кооперації та конфлікту.

Крізь призму виділених науковицею цих двох категорій репрезентації доречним буде
розгляд проблеми інформаційного перевантаження у вимірі кооперативної статегії
інформативності, що зараз більше зосереджена у медіакомунікації серед українських
користувачів соцмереж. Водночас абстрагування від конфліктних (дискредитація, незгода та
тролінг) стратегій у цьому аналізі пов’язане з їхнім домінуванням у онлайн-комунікаціях
серед українців–росіян, а визнання в Росії корпорації Meta екстремістською організацією та
відповідно наявність заборони соцмереж цієї платформи зменшила частку такої крос-
культурної активної медіавзаємодії, тому не розглядається.

Здавалось позитивний контекст кооперації не мав би підсилювати проблему
інформаційного перевантаження, проте парадоксально здатен збільшувати її серед активних
користувачів соцмереж та їх медіаспоживання. Створення власних наративів очевидців, хто
перебуває в епіцентрі активних воєнних дій, вимушено переміщених осіб та населення на
відносно безпечних територіях у вигляді дописів, розповідей у Instagram, Facebook, TikTok
чи Twitter, становить описову тактику подання інформаційного повідомлення без її
критичного осмислення.

Особливістю такого контенту є виражений емоційний контекст різної забарвленості.
Тож можливі приємні переживання в разі опису перемог українських військових у протидії
ворогу, героїчних прикладів чинення супротиву цивільним населенням чи розповсюдження
Інтернет-мемів гумористичного змісту. У більшості така інформація матиме позитивний
характер впливу на життєдіяльність медіакористувачів, зокрема використання гумору має
психотерапевтичну функцію, оскільки те, що смішне, стає менш страшним та сприяє
прийняттю ситуації.

Однак трансляція через соціальні мережі інформаційних повідомлень з емоціями
негативного спектру: страху смерті, суму розставання з близькими у поєднанні з гнівом,
відразою та презирством до дій російських окупантів, сорому та страху тих, хто вижив й
вимушений був втікати – має неоднозначний характер впливу. Якщо для користувача, який
кодує своє інформаційне повідомлення в такому інформаційному фоні, це є своєрідним
конструктивним способом відреагування цього спектру негативних емоцій, оскільки
становить нормальну реакцію на ненормальні події.

Натомість для суб’єкта, який декодує цей інформаційний потік, таке медіаспоживання
має більш деструктивні наслідки. Ситуація очікування небезпеки й реальної загрози життю в
умовах воєнного стану, актуалізувала інформаційну пошукову активність медіаспоживачів.
За цих умов ціннісно-мотиваційний компонент серед психологічних чинників можливого
інформаційного перевантаження варто розглядати крізь призму нестабільного
психоемоційного стану фрустрації та тривоги. Відтак значущість інформації для індивіда
набуває життєво необхідного значення, й намагання бути інформаційно обізнаним стає
певною точкою опори, як можливості зберегти псевдоконтроль в умовах невизначеності та
заспокоїтись.

Проте декодування віднайденої інформації, що мало зменшити тривогу користувача,
парадоксально може її збільшувати, особливо через такі якісні характеристики інформації, як
новизна та двозначність. Адже в наявних реаліях війни актуальність інформації вимірюється
похвилинно: спостерігається швидка зміна інформаційних потоків. Те, що було
інтелектуально опрацьовано кілька хвилин тому, вже не може бути релевантним
попередньому запиту, тому інформаційний пошук медіаспоживачем продовжується,
нагадуючи компульсивні дії. Також зростання в геометричній прогресії фейкової інформації
з неможливістю визначити її правдивість посилює проблему як кількості інформації загалом,
так й інформаційного перевантаження.
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За відсутності кризової травмуючої ситуацію функціонально нормальний перебіг
пізнавальної активності індивіда виглядає наступним чином: «…суб’єкт мультисенсорно
сприймає наявні змістовні інформаційні потоки, здійснює когнітивну обробку повідомлень,
надає їм особистого сенсу, додаючи цю інформацію у свій досвід у формі знання…» [1,с. 24].
У цьому випадку інформаційне перевантаження виступає регуляторною функцією психіки,
унеможливлюючи якісну інтелектуальну обробку вхідної інформації та її закріплення у
формі знання.

В умовах війни емоційна насиченість дискурсу в соцмережах спричиняє активне
включення в медіаспоживача перцептивного механізму співпереживання, власне емпатії із
«зараженням» трансльованими з екрану емоціями. Існує психологічна небезпека
перевантаження та «застрягання» в цьому ірраціональному колі з можливим виникненням
паніки, що відтак виключає процеси якісного раціонального мислення й прийняття
адекватних рішень. Тому стратегія уникнення соцмереж на певний час за цих умов видається
природньою й необхідною, задля збереження психічного здоров’я індивіда.

Отже, в умовах війни проблематизація інформаційного перевантаження стосується не
стільки кількісних аспектів інформаційних повідомлень та їх обмежених можливостей
інтелектуального опрацювання суб’єктом, скільки якісного виміру цього контенту.
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Назарук М.М., Львівський національний
університет імені Івана Франка

СОЦІАЛЬНО–ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД  ЛЬВІВЩИНИ

В нинішніх умовах дуже важливо активізувати поглиблене вивчення проблем
соціально – екологічного розвитку територіальних громад та, використовуючи кращий
вітчизняний і зарубіжний досвід, обґрунтувати  перспективні шляхи покращення життєвого
середовища населення в регіонах. Для того, щоби розкрити суть якісно нової локальної
соціоекосистеми,  в котрій біотичне й соціальне утворюють структурно –  функціональну
цілісність, а середовище набуває нової – еколого – соціально – економічної сутності, треба
під новим кутом глянути на  сутність взаємодії суспільства і природи в громадах. У них, по –
перше, природний речовинно – енергетичний обмін доповнюється своїм специфічним  й
модифікується соціальним обміном. У процесі експлуатації людина олюднює природне
середовище і перетворює в потрібному для себе напрямі, а також використовує для скидання
виробничих відходів,  руйнує і забруднює його,  а опісля намагається охороняти.  Іншими
структурними блоками соціоекосистеми є економічний, соціальний, політичний, блок освіти
і культури, науки і технологій, комунальний ( сукупність забудов, шляхів транспорту, зв’язку
тощо)., промисловий, технічний, який відображає сукупність засобів праці, що
використовується для забезпечення соціального обміну речовин та інші. Зважаючи на те, що
центральним організатором соціоекосистеми є її людська спільнота, а роль управлінського
органу виконує людський інтелект, само собою зрозуміло, що жодні події в ній не
відбуваються без участі людини, її інтелекту, знань, набутих у процесі навчання, засвоєння
здобутків науки і культури минулих поколінь.  І,  безумовно,  сьогоднішні процеси несуть на
собі відбиток природно – історичних умов, того довкілля, під впливом якого формується
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світосприйняття, з якого представники громади черпають природні ресурси існування і яке
використовують для санації цілої системи. Спрямованість і зміст взаємодії територіальної
громади з довкіллям  зумовлено багатьма чинниками. По – перше, соціально економічним
станом на території соціоекосистеми в якій вона існує. По – друге, матеріальними потребами
й рівнем життя мешканців громади, тобто необхідністю і можливостями використовувати
природні ресурси для забезпечення якості життєвого середовища та підтримання
досягнутого рівня добробуту. По третє, способом , технікою і рівнем технології виробництва,
структурою економіки.  Зрештою,  від цього залежить  величина та рівень сумарних
антропогенних навантажень на довкілля  в кожній територіальній громаді.

Нарощування площ земель, що підлягають особливій охороні є стратегічним
завданням у досягненні екологічної стійкості територіальних громад.  Кожна з 73  -  х
територіальних громад області суттєво відрізняється своєю часткою площ природно –
заповідного фонду («відсоток заповідності). Тому, одним з найдієвіших заходів збереження
біорізноманіття на територіях територіальних громад є створення природно- заповідних
територій та об’єктів. У 2020 році на Львівщині створено 6 територій природно – заповідного
фонду загальною площею 9080, 0775 га, з яких :

Національний природний парк «Королівські Бескиди» площею 8997 га в межах
Старосамбірщини, ботанічний заказник «Долина ірисів» у межах Розвадівської ОТГ (19,
9952 га) та парк – памятка садово – паркового мистецтва «Адамівка» у м Трускавець (54,46
га) загальнодержавного значення.

- Парки – пам’ятки садово – паркового мистецтва в межах с. Дубляни
Самбірського району, м. Мостиська та смт Верхнє Синьовидне Стрийського району
місцевого значення;Також, роками раніше вперше в Україні створені пралісові пам’ятки
природи «Сможанська», «Зубрицька», «Тухлянська», «Східницька».

- Дендрологічні парки «Під Гараєм», «Вязівський» та «Екопарк студентський»;
- Парк – памятка садово – паркового мистецтва »Парк короля Данила»;
- Ботанічний сад «Двірцівський»;
- Ландшафтний заказник «Торфовище Білогорща».
Лісові заказники «Солотвина», «Заріччя». «Розгірче» та «Лісопарк Рудно».
За 2020 рік площа природно – заповідного фонду області збільшилася на 0,4% і

станом на сьогодні становить 8,25%
Для досягнення сталого розвитку на території громад важливу роль відіграють зелені

насадження, особливо сади і парки. Вони сприяють розширенню біологічного різноманіття
насаджень, формують архітектурне середовище,відіграють важливу роль у вирішенні
освітніх, рекреаційних, екологічних та санітарно – гігієнічних питань, покращуючи тим
самим умови проживання населення.  Одним з важливих методів відновлення старовинних
парків – реставрація (всього парку або окремих його компонентів) – застосування
радикальних методів зміни елементів ландшафту з метою отримання закінчених композицій,
характерних для певного періоду розвитку парку. Реконструкція визначається - як корінна
перебудова парку з метою покращення його образу відповідно до сучасних вимог організації
парків, паркових композицій, функціонального спрямування. Вона повинна проводитися з
використанням передових досягнень науки і техніки і бути спрямованою на відтворення
образу, ідеї, стилю парку – пам’ятки відповідно до естетичних смаків сучасних проектантів.
У більшості територіальних громад нашої області є такі парки. Проте з 73 громад області не
всі можуть дозволити в нинішній час відновлювати парки. В 2022році з обласного бюджету
виділили майже 90 мільйонів гривень для утримання та відновлення зелених зон в
територіальних громадах. Гроші з обласного бюджету будуть розділені між кількома
громадами – заявниками, які готові співфінансувати оновлення своїх зелених зон у
конкретних містах чи селах і подадуть про це заявку Департаменту екології ЛОДА, що є
розпорядником коштів. Ідея проекту «Парки дозвілля» дуже проста : допомогти громадам у
комплексі відновити або до створити зелені простори у містах і селах,  які не є об’єктами
природно –  заповідного фонду,  але  потрібні для спілкування,  відпочинку і активності
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громади, мають цікаву історію і є місцем проведення свят. Те, що проект «Парки  дозвілля»
тепер є частиною Програми охорони навколишнього природного середовища на 2021 –
2025роки, означає, що певне фінансування депутати мають виділяти на нього щороку до
завершення програми.

Важливим компонентом функціонування соціоекосистем територіальних громад є
водні об’єкти.  Особливої турботи потребують  малі річки та джерела,  що існують на їх
територіях. Річки потрібні нам з різних причин, вони відіграють різні завдання для
функціонування локальних соціоекосистем. Річки формують наші ландшафти, а рельєф,
клімат і рослинність  визначають як виглядають самі річки. Саме тому певна форма річки є
типовою на території кожної територіальної громади. Наприклад: повільний, вигнутий,
піщаний потік на півночі нашої області явно відрізняється від бурхливого потоку в Карпатах.
Річкова вода своєю чергою змінює ландшафт, вимиваючи і транспортуючи породу і грунт.
Такі річки і струмки формують русла, долини та заплави. Саме річки та елементи
ландшафтів,  що вони утворюють ,  мають екологічну цінність,  є середовищем існування
численних видів рослин, птахів і тварин. Вони використовується для відпочинку, спорту та
риболовлі. Територіальні громади  формують штучні стратегії адаптації, що враховують не
лише гідрологічні, а й політичні, соціальні та економічні аспекти. Людина століттями їх
перебудовує та регулює. Тисячі  річок своєю діяльністю вона  осушила, засмітила, закопала і
вкоротила, випрямила і каналізувала Діючи таким чином людство знищує екосистемні
послуги, які надають річки.Відповідно до критеріїв, рекомендованих Міністерством захисту
довкілля та природних ресурсів, на території Львівської області для реалізації пілотного
проекту ревіталізації малих річок визначено річки Красносілка (протікає по території
Сокальської та Белзької ТГ) та Болотна (протікає  на території Червоноградської, Белзької та
Великомостівської ТГ). На сучасному етапі розпочато перші кроки реалізації цього проекту (
від якісного збору вихідної інформації до організаційно – правових процедур проектної і
постпроектної діяльності. Проведено огляд певних ділянок річки Красносілка для вивчення
локальних проблемних питань і подальшого напрацювання пропозицій щодо їх вирішення.

Одним із вирішальних напрямків організації системи регулювання якості
навколишнього середовища, адекватним наявним соціальним,  демографічним, економічним
і екологічним умовам є загальна екологічна освіта. Саме екологічну освіту і виховання як
засіб формування в кожної людини екологічного мислення і поведінки в житті,  оволодіння
визначеною сумою знань і умінь необхідно визнати  пріоритетною задачею  навчальних
закладів територіальних громад.   Наприклад: формуванню екологічного світогляду у
дитячого населення в громадах повинно сприяти проведення дитячого басейнового конкурсу
«Мальовничі річки Західного Бугу та Сяну. Він спрямований на залучення дітей, учнівської
молоді, громадськості до заходів, на  збереження екосистеми річок суббасейнів Західного
Бугу та Сяну. Такі форми роботи сприяють розумінню екологічних проблем, шляхів та
засобів їх вирішення.

Висновки.Враховуючи сучасні реалії важливо здійснювати обґрунтування соціально
– екологічного розвитку для кожної територіальної громади. Для цього необхідна державна
підтримка, зокрема належне фінансування таких видів робіт. Але, чи не найбільше значення
має здійснення координації всіх видів робіт, яку б могла   здійснювати   Районна рада. Для
цього вона повинна мати План координаційних дій, для розробки якого слід створити робочу
групу з компетентних у цій сфері фахівців, які допоможуть сформувати програму Сталого
розвитку територіальної громади. Де буде відображено вплив стану довкілля на загальній
соціально –економічний розвиток і перспективи збереження природного середовища
відповідно до засад сталого розвитку. Розглянуто можливості використання інтелектуальних,
трудових і фінансових ресурсів для обґрунтування способів й утілення заходів зі збереження,
охорони та поліпшення навколишнього середовища  у кожній територіальній громаді. При
системній оцінці соціоекосистеми територіальної громади важливе місце оцінці стану, й
антропогенних змін еколого – соціально  - економічного , в тому числі духовного, етичного й
естетичного середовища як провідної умови перспектив сталого розвитку й збереження
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сприятливих умов життя для наступних поколінь. У «Програмі дій. Порядку денному на ХХ1
століття», підкреслено, що: виконання планів сталого розвитку можливе лише за умов
»повного врахування соціально – економічних та екологічних питань», «чіткого визначення
взаємозв’язків між соціальною, економічною та екологічною галузями», «завчасної і
паралельної оцінки наслідків рішень…. в економічній, соціальній та екологічній сферах».

_________________
1. Голубець М.А. Середовищезнавство ( інвайронментологія). – Львів: Компанія «Манускрипт», 2010. – 176с.
2. Дудин Р.Б. Старовинні парки Львівщини: монографія/ Р.Б. Дудин. - - Львів: видавництво «Новий Світ –

2000». 2019 – 186с.
3. Назарук М.М. Філософія довкілля та природокористування: монографія/ Микола Назарук. – Львів: ЛНУ

імені Івана франка, 2019. – 302с.
4. Програма дій. Порядок денний на ХХ1століття ( «Agenda21”) – К.: Інтелсфера, 2000. – 360с.

Ноздріна Л.В., Волошок О.В., Львівський
національний університет імені Івана Франка

ПСИХОЛОГІЧНІ ТА ФІЛОСОФСЬК АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЕКОЛОГІЧНОЇ ДЕТЕРМІНАНТИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Ми всі хочемо жити, задовольняючи свої потреби, в гармонії з самим собою, іншими
людьми та навколишнім середовищем. Відтак проблема сталого розвитку (Sustainable
development) суспільства постає як проблема гармонізації суспільних взаємозв’язків і
соціальних взаємовідносин через призму його детермінант. Якщо розглянути термін «сталий
розвиток» за його складовими дефініціями:  де «розвиток» — це незворотна, спрямована,
закономірна зміна матеріальних та ідеальних об'єктів, перехід можливості в дійсність [1], а
«cталий»  – безперервний, призначений на довгий час, то це означає, що такий розвиток має
відбуватися в межах можливостей екосистеми планети до відновлення, забезпечуючи
добробут людей природними засобами [2].

З позицій філософії базовими категоріями сталого розвитку є «справедливість» і
«міра» системи суспільного розвитку. На думку Г. Нерсесяна cаме несправедливість як
порушення міри суспільних взаємовідносин є детонатором змін у суспільній системі
розвитку через настання кризи, інволюції, регресу тощо. Розумні потреби суспільства є
визначальними для категорії «міри» – рівня задоволення розумних потреб людини. Ці
потреби відповідають всебічному і гармонійному розвитку людини, а відтак забезпечують
можливості розвитку всього людства [3].

Концепція сталого розвитку запропонувала новий підхід до  світоустрою, пов'язаний
саме із розумінням місця і ролі справедливості в реалізації спільних інтересів і соціально-
економічній організації життя на всіх рівнях від людини до суспільства кожної країни, і світу
загалом. Ключові положення триєдиної концепції наголошують, що економічне зростання
повинно відбуватись в контексті збереження довкілля, супроводжуватись соціальними
перетвореннями та сприяти підвищенню рівня соціально-культурної сфери. Логічна єдність
цих трьох складових та їх взаємозв’язків представлена на рис. 1.

Сьогодні дослідження взаємозв’язків, зокрема між економічною та екологічною
детермінантами  сталого розвитку набувають особливого значення на тлі  зміни клімату,
втраті біорізноманіття, проблем з прісною водою та вирубкою лісів. Зокрема С. Кузнецем
була запропонована екологічна модель (ЕКК), яка підтвердила існування взаємозв’язку між
доходами  (економічним зростанням) та забруднення навколишнього середовища. Згідно з
даною моделлю, яка має нелінійний характер і вигляд оберненої U-подібної залежності,
зростання ВВП на душу населення веде спочатку до збільшення навантаження на довкілля, а
потім – до його спаду [5].
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Рис.1. Схема взаємозв'язків між екологічною, соціальною та економічною системами
(авторська розробка, складена на основі [4])

Але у сучасному світі масового споживання вимоги людства до природи неухильно
зростають, про що свідчать дослідження Д. Медоуза щодо екологічного сліду (Global
Footprint): порівняння потреби людства в біологічних ресурсах до здатності Землі відновити
цей попит [6].  Якби глобальний екологічний слід був еквівалентний 1 («одна планета»),
людство використало би всю відновлювальну здатність нашої планети для задоволення своїх
потреб. Сьогодні те, що ми вимагаємо від природи, набагато перевищує її можливості
відновлення: станом на 2021 р. екологічний слід на 73% більше можливості поновлення
світових екосистем [7].

Це знайшло своє відображення в Звіті про глобальні ризики,  де саме фактори
навколишнього середовища домінують як в 2020 р., так і в 2021 р.,  зокрема це стосується
невдачі кліматичних заходів  і безпрецедентних темпів втрати природного біорізноманіття
[8-9]. Поступове зростання усвідомлення цих ризиків планетарного масштабу призвело до
того, що  у 2018 р. майже 1000 інституційних інвесторів, що представляють активи на 6,24
трильйона доларів, пообіцяли відмовитися від викопного палива [8].

Вище зазначені ризики для всього людства змусили світову наукову спільноту шукати
стратегії їх уникнення для забезпечення сталого розвитку країн світу.  Було запропоновано
комплексний підхід  (Twin-strategy) на основі поєднання: економічної  (але лише в межах
екологічної) і соціальної детермінант сталого розвитку) [7]. Таке поєднання необхідне для
тривалого процвітання людства і забезпечать досягнення цілей сталого розвитку за обома
аспектами: 1) матеріальний стан проживання в межах екологічних можливостей  Землі; 2)
соціально-економічні умови добробуту для всіх.  Сталість розвитку має бути забезпечена і
зміцнена одночасно з обох сторін. Економічний розвиток сприяє збільшенню індексу
людського розвитку (HDI), але сьогодні у багатьох промислово-розвинених країнах він
виходить за межі екологічних можливостей Землі.

Кожне рішення, яке ми приймаємо, формує наше майбутнє і хоча наша планета
обмежена, людські можливості — ні. Згідно запропонованої Twin-strategy регіонам  і країнам
світу, слід прямувати до високого рівня добробуту (HDI> 0,7) і одночасного зменшення
хижацького споживання ресурсів планети до рівня можливостей їх відтворення («одна
земля») (рис.2).

Узагальнюючи все вище наведене, можна стверджувати, що сьогодні у всьому світі
зростає усвідомлення необхідності сталого розвитку. Цілі сталого розвитку, орієнтовані
навколо «трьох Е» (environmental protection, economic growth, and social equity) — захист
довкілля, економічне зростання та соціальна справедливість, також корелюють з
добробутом,  а відтак і якістю життя (quality  of  life).  Зокрема,  12  ціль сталого розвитку
звучить як «Відповідальне споживання та виробництво». Ефективне управління нашими
спільними природними ресурсами, а також методи утилізації токсичних відходів і
забруднюючих речовин, є важливими цільовими показниками у досягненні цієї мети.
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Заохочення галузей, підприємств і споживачів до утилізації та скорочення обсягів відходів є
настільки ж важливим, як і підтримка країн, що розвиваються, у запровадженні більш
раціональних моделей споживання до 2030 року [10]. 30 вересня 2019 року Президент
України видав Указ “Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року”,  в якому
підтримав забезпечення досягнення глобальних цілей сталого розвитку та результатів їх
адаптації з урахуванням специфіки розвитку України [11].

Рис. 2. Одночасна реалізація двох стратегій забезпечення сталого розвитку [7]

У цьому аспекті є важливою така моральна риса характеру, як – відповідальність
кожного громадянина своєї держави за захист довкілля, відповідальність за майбутнє своїх
дітей, які будуть жити у тому природньому середовищі, які залишили їм батьки. Згідно
сутності концепції сталого розвитку необхідно дотримуватись балансу між задоволенням
власних потреб та захистом інтересів майбутніх поколінь, враховуючи їх право на безпечне
довкілля. Отже, ще однією важливою рисою особистості сучасної людини має бути
прогностичність, розуміння тих наслідків у майбутньому до яких може призвести власна
поведінка в даний момент часу. Ще один важливий пункт – це модель поведінки батьків, яка
може стати зразком для наслідування нащадків. Якщо ми транслюємо відсутність турботи
про довкілля, не дбаємо про захист природи, демонструємо зневажливе і споживацьке
ставлення до ресурсів нашої планети, то таким чином закладаємо підвалини для формування
відповідних рис характеру у наших дітей.

Для того, щоби розвинути відповідні риси характеру важливо мати певні знання з
даної теми, сформувати відповідні цінності, які стануть рушієм змін і трансформацій у
власній свідомості,  підштовхнуть до певних кроків у поведінці.  На сьогоднішній день є
багато освітніх ресурсів, які можуть допомогти у цьому. Такі онлайн платформи, як Сoursera,
Prometeus, ВУМ, EdEra пропонують значне різноманіття переважно безкоштовних
навчальних курсів по темі сталого розвитку та збереження довкілля.  Наприклад,  такі
навчальні курси, як «Сталий розвиток: нова філософія мислення» та «Як правильно
поводитись з побутовими відходами. Практикум свідомого громадянина» від  дистанційної
платформи громадянської освіти  Відкритого Університету Майдану (ВУМ) [12]. Викладачі
курсів є фахівцями, науковцями і практиками у даних галузях і пропонують лекції з
відеоматеріалами, завдання, рекомендовану літературу і тести для самоперевірки вивченого
матеріалу. Нещодавно цікавий курс запропонувала Національна психологічна асоціація
України: «Зміна клімату, психічне здоров’я та усвідомлена поведінка щодо навколишнього
середовища» [13].

Відтак, повертаючись до філософських поглядів на сталий розвиток, має відбутися
еволюція у цінностях кожної людини і людства загалом, внаслідок чого вибудуються
гармонійні взаємовідносини людини із собою, із суспільством та з природою. Такі
тривимірні відносини – три точки опори сталого розвитку, які будуть базуватися на

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/722/2019
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справедливості, мірі, розумних потребах і стануть запорукою якості життя сьогодні і
виживання людства в майбутньому.
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Степана Ґжицького

ДУХОВНО-МОРАЛЬНІ АСПЕКТИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ЕТИКИ

Аналіз сучасної екологічної ситуації свідчить про необхідність включення етичного
компонента у сучасний процес взаємодії людини із зовнішнім природним оточенням.
Виникає необхідність у гармонійному співіснуванні в природному середовищі, потреба
пошуку нової системи цінностей, за допомогою якої можливо змінити ставлення людини до
природи, запобігання руйнівного ставлення до неї і до себе. Екологічні проблеми неможливо
вирішувати старими засобами, а тому сьогодні актуальними стають проблеми екологічної
біоетики.

Екологічна етика – галузь міждисциплінарних знань, предметом якої є моральні та
духовні аспекти ставлення людини як образу і подоби Божої до живої і неживої природи.
Дане вчення засноване на визнанні морального статусу природи, високому оцінюванні її
внутрішньої і нематеріальної цінностей, повазі прав природи й обмеженні прав людини, якій
Творець дав завдання: “...підпорядковуйте собі землю і пануйте над сотворіннями” (Бут. 1,
28). Ці слова не є Божим наказом, вказівкою чи засадою для поведінки людини з природою,
вони – урочисте Боже благословення для людини на її дорогу в життя і на працю. Отже,
людство повинно множитись і наповнювати землю: поширюючись, поодинокі родини, пле-
мена й народи займатимуть свої території. Без людини в екології не було б етики, адже
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людина, в якої є тіло і безсмертна душа, прагне, пізнає, любить і знає себе та Свого Творця, а
також є вільна у своїх вчинках.  З людиною,  з її розумом і свободою волі виникає питання
добра і зла, дозволеного і недозволеного, правильного і грішного у ставленні до Бога, перед
яким стоїмо серед нашого довкілля – природи, яке маємо розумно вживати з почуттям нашої
гідності (трансцендентної характеристики людини) серед сотворінь.

Кожна людина покликана до екологічно відповідальної поведінки у всіх сферах своєї
життєдіяльності. Під екологічною відповідальністю слід розуміти відповідальність людини
за вчинки, які мають вплив на якісний стан її природного довкілля. Людина, яка вважає себе
християнином, вірячи у Бога Творця Всесвіту і природи, що її оточує, провидіння Боже яке
чуває над Всесвітом та підтримує його існування, зобов’язана відповідально реалізувати
завдання Божого уповноваженого та управителя у цьому світі. Саме Бог у християнському
розумінні екологічної біоетики постає як моральний Абсолют, що визначає етичні
зобов’язання людини.

На думку Предстоятеля УГКЦ Блаженнішого Святослава Шевчука: «Довкілля – це
моє зовнішнє тіло,  як кажуть християнські філософи.  Між нашим тілом і довкіллям є
внутрішній взаємозв’язок. Необхідною умовою для відповідального ставлення до довкілля є
насамперед екологічне навернення. Екологія – частина християнської духовності. У
Катехизмі нашої Церкви «Христос –  наша Пасха»  ми вирішили запровадити поняття
«екологічного гріха»,  бо безвідповідальне ставлення до довкілля –  гріх».  В ньому йдеться:
«Людина, яка своєю діяльністю шкодить довкіллю, руйнує Боже творіння, невід’ємною
частиною якого є вона сама. Вона грішить не лише стосовно творіння, а й стосовно самої
себе та Бога.  Люблячи Бога-Творця,  людина шанує і Його творіння,  відповідально
ставлячись до довкілля.  Воно,  з одного боку,  служить людині,  а з іншого –  має власну
цінність. Пошана до творіння виявляється в бережному ставленні до природи, зберіганні
земних ресурсів та інших вимірах стосунків між людиною і творінням. Через пошану до
Божого творіння людина віддає хвалу Богові» [1].

Теперішній папа Франциск представив екологічну енцикліку на тему: «Laudato Si»
(«Славен будь») – про турботу за спільний дім. Римський Архиєрей констатує тісний
взаємозв’язок між станом екології людини та актуальними екологічними проблемами, в
основі яких він вбачає гріх і, відповідно, закликає до екологічного навернення, свідченням
якого мають стати якісно нові моделі розвитку та стилі повсякденного життя щодо
споживання, використання природних ресурсів, мобільності, їжі тощо [2].

Папа Франциск навчає про необхідність інтегральної екології, як передумови
вирішення насущних екологічних проблем. Екологічне питання неможливо розв’язати
фрагментарно чи усуваючи наслідки руйнування природного довкілля. Необхідно
усвідомити багатогранні взаємозв’язки між людиною і довкіллям і намагатися вирішувати
екологічні проблеми цілісно, формуючи інтегральну екологію економіки, суспільства,
культури та повсякденного життя. Забруднення довкілля спричиняє широкий спектр
захворювань та мільйони передчасних смертей, зростання бідності в глобальному масштабі
та явище екологічних біженців.

Особлива увага приділяється ролі Церкви у подоланні сучасної екологічної кризи,
зокрема через плекання відповідальності за Боже створіння – природу, в рамках
богословської освіти та душпастирського служіння. Папа підкреслює особливу
відповідальність у цьому процесі сім’ї, школи, засобів масової комунікації, а також Церкви,
яка покликана здійснювати екологічне виховання.

Ключовим посланням енцикліки Папи Франциска «Laudato  Sі»  є те,  що всі ми є
відповідальні за створений світ і кожен з нас покликаний стати інструментом у Божих руках,
задля збереження Його створіння, і прославляти Творця чеснотливим та відповідальним
ставленням до навколишнього світу.

Екологічна етика – це результат міждисциплінарного синтезу етики і екології.
Систему моральних категорій вона містить у двох рівнях: теоретичному та нормативному.
Екологічна етика формує нове ставлення до природи і передбачає розширення предметного
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поля моралі за рахунок включення в нього природи як рівноцінного суб'єкта, виступаючи на
сучасному етапі розвитку людства своєрідною мірою сутності людини і її діяльності.
Ціннісний та нормативний зміст екологічної етики виробляється нею самою на основі
морального досвіду у процесі подолання кризових екологічних ситуацій.

На сучасному етапі розвитку екологічної етики, характерним є множинність підходів
та різноманітність світоглядних напрямів, що викликали різнобічні точки зору стосовно її
предмета та визначення, розглядаючи екологічну етику як прикладну етику, професійну
етику та ін.

Так, екологічна етика як професійна етика виступає своєрідною діяльністю з охорони
природи, що здійснюють контроль за станом навколишнього середовища. Як зазначає
американський дослідник Р. Атфілд, це особливі сфери екологічної етики, які безпосередньо
пов'язані з людською діяльністю: сільськогосподарська етика, етика ставлення до тварин,
етика розвитку, а також проблеми розвитку транспорту, господарства, індустрії туризму та
ін. Водночас екологічна етика як особлива система цінностей і принципів, що регулює
відносини людини і природи, виступає неодмінною складовою усіх видів діяльності у рамках
різноманітних професій, адже бережливе ставлення до навколишнього середовища є
обов'язком не лише тих людей, чия професійна діяльність пов'язана з охороною довкілля або
впливом на нього, а й обов'язком кожної людини.

Екологічна етика (грец. oikos – оселя, середовище і logos – слово, вчення) – галузь
міждисциплінарних знань, предметом якої є моральні та духовні аспекти ставлення людини
до живої і неживої природи. Вчення про належне у відносинах людини з природою, що
сприймається як суб'єкт, заснованих на визнанні морального статусу природи, високому
оцінюванні її внутрішньої і нематеріальної цінностей, повазі прав природи й обмеженні прав
людини [3].

Засновниками екологічної етики можна назвати американського еколога і
природоохоронника Олдо Леопольда (1887–1948) і німецького лікаря і філософа Альберта
Швейцера (1875–1965). Розроблена німецьким філософом А. Швейцером етика благоговіння
перед життям спирається на біоцентризм. Відповідальність за створіння, природу і довкілля
належить до найособовіших обов’язків людини та її безпосереднього життєвого довкілля.
Суттєва частина відповідальності за природу і довкілля реалізується вже на рівні особистого
стилю життя, в самокритичному використанні технічних засобів, у поміркованому і
економному використанні ресурсів та енергії, в обережній поведінці з небезпечними
речовинами та технологіями, а також в униканні відходів, які забруднюють довкілля.

Кожна людина покликана до екологічно відповідальної поведінки у всіх сферах своєї
життєдіяльності. Під екологічною відповідальністю слід розуміти відповідальність людини
за вчинки, які мають вплив на якісний стан її природного довкілля. Людина, яка вважає себе
християнином, вірячи у Бога Творця всесвіту і природи, що її оточує, провидіння Боже яке
чуває на всесвітом та підтримує його існування, зобов’язана відповідально реалізувати
завдання Божого уповноваженого та управителя у цьому світі.

Святий Франциск Ассізький (1181-1226) – засновник ордену францисканців одним з
перших не тільки в християнстві,  а й західній культурній традиції підкреслював духовну
рівноправність з природою, проповідував любов і співчуття до всього живого, намагався
замінити ідею про безмежність панування людини на ідею рівності усіх живих створінь,
включаючи людину. У 1979 р. Папа Іван Павло II офіційно проголосив св. Франциска
Ассізького покровителем екологів.

Святий бачив усю природу як відображення свого Творця та іменував звірів, птахів,
місяць, зірки, воду своїми “братами” і “сестрами”. Тільки землю він називав сестрою-
матір'ю. До всіх істот він звертався, як до своїх близьких родичів. Він вірив, що природа сама
по собі має значення, тому що створена Богом і не залежить від цінності, наданої їй
людиною. Таким чином він передбачив наріжну ідею екологічної етики про внутрішню
цінність дикої природи, розроблюваної сучасними екофілософами. Святий не дозволяв
рубати дерева в лісі, бо кожне дерево – символ того, на якому був розп'ятий Син Божий. На
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думку святого, відносини людини з природою повинні носити характер взаємозалежності.
Природа значима не завдяки своїй користі для людей, а й завдяки численним формам
вираження доброзичливої присутності Бога. Франциск Ассізький підкреслював присутність
Бога в різноманітності істот і бажанні того, щоб люди раділи цій різноманітності і
прославляли Бога за це.  Його побожність не перетворювати множинність в єдність,  але
прославляла Бога в кожній створеній істоті і захоплювалася їх індивідуальністю. Святий
наполягав на первісному добрі і вважав тварин однією сім'єю з людьми. Усі творіння, на
його думку, гарні, в них він бачив Бога.

Святий Антоній Падевський (1195-1231) – португальський католицький священик,
проповідник та чернець ордену францисканців також відзначився любов’ю до природи, бо
проповідував до риб, які його уважно слухали.

Людина є суб’єктом екології та етики. Людина, в якої є тіло, безсмертна душа та дух,
прагне, пізнає, любить і знає себе та Свого Творця, а також є вільна у своїх вчинках. За
висловом папи Франциска: “Бог прощає завжди, людина – деколи, природа – ніколи”. “Ми
покликані повернути відчуття сакральної пошани до землі, бо вона є не лише нашим домом,
а й Божим. З цього в нас зроджується усвідомлення того, що стоїмо на священній землі!” –
наголошував Папа.

Основним чинником морального аспекту є свобода,  з якою людина робить своїм
актом добро або зло. При користуванні природою ми часто послуговувалися повною
свободою.  Наша воля потребує засад для дії,  які є в природі і в нашому серці.  Необмежена
свобода порушує лад у природі і творить шкоду.  У кожного з нас,  між свободою людини і
моральними засадами, знаходиться совість (сумління), “голос душі”, який стає остаточною
практичною вказівкою для вчинку. Це – закон в нашому серці, або “святилище людини, в
якому вона перебуває сама з Богом, що промовляє в глибинах її душі”. В душі людини існує і
виховується сумління для дотримання загальних норм життя. Йдеться про правду,
справедливість, почуття відповідальності перед Богом, почуття людської гідності.

Моральні цінності екологічної етики передбачають їх розповсюдження не лише на
ближнього (як у традиційній етиці), а й на екосистему в цілому. Тобто визнається моральний
статус природи та її внутрішня цінність, цінність природи самої по собі чи самої для себе, а
не по відношенню до людини. Важливим аспектом у розумінні засад екологічної етики є
необхідність зміни установки людини, як істоти, що протиставляє себе навколишньому
середовищу, на усвідомлення включеності, єдності і взаємозалежності людини і природи.
Таким чином, нівелюється антропоцентричність у такій етиці, натомість з'являється
екобіоцентризм.

Основною характеристикою християнської етики є теоцентризм. Адже у християнстві
Бог постає як моральний абсолют, що визначає етичні зобов'язання людини. В основі
християнської етики лежить любов. У сфері християнської етики необхідність збереження
сприятливих умов для людини на Землі поєднується з фундаментальним догматом – людське
життя та сприятливе природне середовище є результатом предвічного промислу та волі
Творця. Звідси виводиться етичний імператив, що позбавляє людину права безкарно
розпоряджатись своїм життям та життям інших людей ні у теперішньому, ні в майбутньому
[4].

Головним принципом християнської етики є заповідь любові до Бога і ближнього.
Разом з тим Бог-Творець об’являє себе у всіх своїх створіннях, які беруть участь в його бутті,
його доброті і любові.

Сповнення заповіді любові пов’язане з відповідальним ставленням людини до
природного довкілля, що є не випадковим продуктом еволюції, а створінням Бога, яке, з
одного боку,  становить інтегральну цілість з людиною,  а з іншого –  має свою власну
цінність.

Любов до невидимого та всюдиприсутнього Бога конкретизується і підтверджується у
ставленні людини до видимих Божих створінь. Людина не може повністю реалізувати свою
любов до Бога, якщо буде ігнорувати цінність світу як Божого створіння. Через свою любов

http://uk.wikipedia.org/wiki/1195
http://uk.wikipedia.org/wiki/1231
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та подив красою світу Божого створіння людина віддає хвалу Богові. Ця любов не дозволяє
людині сприймати створіння виключно як засіб для задоволення своїх потреб, але гарантує
пошану до різноманітних цінностей природи, що закладені у Божому створінні.

Заповідь любові може бути повніше та досконаліше реалізована лише тоді, коли
людина усвідомить відповідальність за свою поведінку і прагнутиме жити гідно на кожному
кроці свого життя.

Взаємопов’язаність та взаємозалежність різних ділянок життєдіяльності людини,
зокрема в екологічній сфері, становить етичну вимогу бути відповідальною за збереження
довкілля як для повноцінного та безпечного життя сьогодні, так і для майбутніх поколінь.

Головною передумовою для розвитку майбутнього земної цивілізації є збереження
природних ресурсів, які є основою для існування людини. Майбутнє нашої цивілізації
неможливе без усвідомлення можливостей природи,  що полягають в її здатності
відновлювати свої ресурси й нейтралізувати шкідливі речовини та відходи виробництва.
Визнаючи порядок і закономірності світу створіння, можливості природи і турбуючись про
благо майбутніх поколінь, ми не можемо безвідповідально використовувати природні
ресурси, які не відновлюються і яким ще не знайдено відповідної заміни.

Життєдіяльність людей із дотриманням всіх моральних вимог, які випливають із
взаємопов’язаності всіх сотворінь між собою, є єдиною умовою сталого розвитку людської
цивілізації.  Усвідомлення щораз то більшої відповідальності людини за власне довкілля
уможливить гуманізацію життя та його майбутнє на землі, а також відповідальну поведінку
людини стосовно всього Божого створіння.

Таким чином, християнська етика, заснована на Святому Письмі та Святому
Переданні, включає у себе принципи та цінності, що постулюються екологічною етикою.
Основоположні християнські цінності та чесноти, серед яких любов, розсудливість,
відповідальність, поміркованість, справедливість, милосердя, доброчесність, повага,
терпимість, великодушність, жертовність, скромність, співчуття тощо дають можливість
віднайти шляхи ефективного екологічного виховання засобами християнської моралі.
Загалом все це свідчить, що Біблія містить настанову поважного ставлення до
навколишнього середовища. Такий погляд забезпечує потужну основу для екологічної
відповідальності.
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СИМВОЛІЗАЦІЯ ЯК МЕХАНІЗМ ОРІЄНТУВАННЯ
В СИТУАЦІЇ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ (ВОЄННОГО СТАНУ)

В СТРУКТУРІ КОМУНІКАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДОШКІЛЬНИКА З
ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ: НАПРЯМИ ДІАГНОСТУВАННЯ

Важлива роль у породженні цінностей і смислів у структурі рефлексійного
компонента комунікативної діяльності належить психологічному механізму символізації.

У науково-психологічних дослідженнях представників культурно-історичної
психології існує традиція вивчення механізму символізації як способу орієнтування в
ситуації невизначеності, що виникає в пізнавальних і комунікативних ситуаціях суб’єкта.
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Інтерсуб’єктна взаємодія багато в чому презентована невизначеними
комунікативними ситуаціями, які відповідають класу відкритих завдань. Досліджуючи
визначальні ситуації формування та актуалізації механізмів психологічного захисту,
Ф.В.Бассін [1] позначає їх терміном «ексквізитні ситуації» (exquisite – англ., гострий,
сильний, виключний). Характерною ознакою ексквізитних ситуацій є емоційно психічна
напруга. Такою ситуацією є воєнний стан. У названих ситуаціях у дію запускається
психологічний механізм символізації. Комунікативна діяльність у ситуації невизначеності
взаємин неможлива без актуалізації уяви (символічної функції) та децентрації. Разом з тим,
щоб використовувати уяву як засіб соціалізації і розвитку комунікативної діяльності,
необхідно актуалізувати особливі напрями її формування: прогностичну функцію діяльності;
розгортання знання дії, бажання; емоційних і чуттєвих вражень.

Символ (символічний образ)  постає механізмом і засобом орієнтування в ситуації
невизначеності, яка актуалізується в пізнавальній діяльності суб’єкта. Символ, як
психологічний засіб, характеризується бінарною сутністю. Первинна предметність символу
визначається його чуттєвими (образними) властивостями. Вторинна предметність обумовлює
віднесення символу до ситуації та переживань суб’єкта і задає дві форми символічного
опосередкування: об’єктивну та суб’єктивну. За допомогою об’єктивного символічного
опосередкування пізнаються зв’язки між елементами ситуації невизначеності, а за
допомогою суб’єктивного символу передається ставлення суб’єкта до ситуації.

Механізм символізації як засіб орієнтування в ситуації невизначеності, якою постає
міжособистісна взаємодія у дошкільному віці визначає освоєння нової соціальної ролі, яка
неодмінно супроводжується емоційною напруженістю, оскільки дитина відчуває дефіцит
нових засобів для її втілення. Саме в подібній ситуації з’являється символізація: вона стає
засобом орієнтування в ситуації невизначеності (воєнного стану).

Отже, можемо припустити, що символізація в комунікативній діяльності забезпечує
орієнтування у зовнішніх властивостях ситуації і дозволяє суб’єкту знаходити різні її
інтерпретації, встановлювати в процесі їх пояснення значення. В даному дослідницькому
фокусі символ це образ, який

виражає особистісний смисл і суб’єктивне, «пристрасне» ставлення до реальності.
На думку В. Татенка, символічне є сферою соціальних і культурних норм і уявлень,

які індивід засвоює в основному несвідомо,  аби мати можливість нормально існувати в
суспільстві[7].

Вчені виділяють когнітивну і регулятивну функції в структурі комунікативної
діяльності.

На рівні когнітивної функції втілюється осмислення (породження смислів,
особистісних смислів, цінностей). Регулятивна функція актуалізується в переживанні, що
вказує на ставлення до події або ситуації приводячи до можливих змін в Я, і лише за її
посередництва задіюється комунікативна функція як спрямованість на значущі аспекти
реальності, які поєднують у спів-буттєву спільність Іншого та Я.

Виходячи з вище проаналізованих досліджень, символ транслює «інший смисловий
вимір» і є свого роду викликом для подолання «себе», подолання наявних способів
«бачення» та розуміння, умовою виходу в простір діалогу смислових позицій (актуального
особистісного смислу та смислів, потенційно заданих символом). Ситуація невизначеності
смислового змісту символу викликає суб’єктну активність,  яка виражається не в тому,  щоб
подолати, «асимілювати» невизначеність фантазійними перепонами та особистісними
смислами, а в тому, щоб взаємодіяти з нею, «прислухатися» до цієї невизначеності. Символ у
цьому випадку виконує функцію орієнтації в ситуації невизначеності, але іншим чином:
дитина намагається «почути», «відкрити», відчути об’єктивний смисл ситуації, що
втілюється символом.

Отже, психологічний механізм символізації розвиває здатність відчувати присутність
Іншого в соціумі, культурі та інтерперсональному просторі, що дозволяє зростаючій
особистості подолати власну екзистенціальну занедбаність у цьому світі. Споглядання є
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механізмом отримання зворотного зв’язку від Іншого у відповідь на власне буття.  Відтак,
символ відіграє роль культурного медіатора у взаєминах (як продукті комунікативної
діяльності) між різними партнерами, при цьому у процесі трансформації інтерсуб’єктної,
інтрасуб’єктної та парасоціальної взаємодії якщо її трактувати як усвідомлену та осмислену
активність,  що не є споконвічно даною якістю,  а проявляється лише за умови,  коли
діяльність опосередковується культурними формами. Саме тому, символ постає механізмом
осмислення «розділеної» суб’єктності, що втілюється у різноспрямованих типах взаємодії,
сприяє співпраці та формуванню спів-буттєвих взаємин дитини з дорослими та однолітками.

Інтерсуб’єктний стосунок з Іншим у культурі (з дитячо-дорослою спільнотою)
розкриває здатність до повноцінної реалізації рефлексійно-ціннісної функції комунікативної
діяльності, яка втілюється за посередництва психологічних механізмів: символізації,
вербалізованого внутрішнього діалогу, децентрації.

Здатність до символізації ціннісно-смислових категорій комунікативної діяльності
Здатність до символізації передбачає з’ясування її особливостей як основи

породження смислу, що виявляється в переважаючому модусі існування
(загальнокультурному,  груповому чи індивідуальному).  З цією метою нами був
використаний у процесі дослідження діагностичний інструментарій: методика «Піктограма»
О. Д’яченко [2].

Методика «Піктограма» О. Д’яченко [2].
Методика. Для «Піктограми» були виділені поняття, які найбільш часто

зустрічаються в психолого-педагогічній літературі, у методичних рекомендаціях з організації
освітньої роботи з дітьми дошкільного віку та пов’язані з розвитком комунікативної
діяльності. При діагностиці інтерсуб’єктного стосунку з Іншим у культурі застосовувалися
слова, що позначають етичні категорії, емоційні стани, особливості характеру людини та ін.
Особливість цих понять полягає в тому, що визначити їх значення досить складно: у
словниках вони трактуються через подібні або близькі за змістом поняття, і при їх
визначенні дитина найчастіше керується суб’єктивними смислами. Кінцевий список включає
в себе 12 слів: «добро», «зло», «сила», «слабкість», «краса», «радість», «смуток», «обман»,
«сміливість», «лінь», «жадібність», «хитрість».

Інструкція: «Я буду називати слова, а ти спробуй до них намалювати картинку, або
розкажи, що б ти намалював».

Залежно від віку та можливостей дошкільників із ЗПР експериментатор пропонував
дітям намалювати картинку до названого слова, або розповідав, що можна намалювати.

Аналіз та інтерпретація результатів. На основі якісного аналізу змісту малюнків і
коментарів до них виділяється кілька груп образів, які діти використовують для позначення
ціннісно-смислових понять, які мають важливе значення на рівні розгортання співбуттєвого
стосунку. Характеристики дитячих відповідей дозволили назвати ці групи відповідно до
видів символів (Н. Кулагіна, Б. Братусь):

– загальнокультурні символи. Зображення співвідносяться із загальнозрозумілим,
узагальненим культурним змістом («радість» – «посмішка»; «добро» – «мама»; «хитрість» –
«лисиця» та ін.);

– групові символи. Зображення відображує субкультурний досвід дошкільника
(«радість» – «Дід Мороз»; «краса» – «фея»; «сила» – «Людина-павук», «Черепашка-ніндзя»
та ін.);

– індивідуальні символи. Зображення відображує суто індивідуальний досвід дитини
(«смуток»  –  «несмачний сік»;  «зло»  –  «хлопчик із групи дитячого садка»;  «лінь»  –  «тато»,
«сестра» та ін.).

Поділ на загальнокультурні та групові символи – умовний, оскільки зображення
другої категорії також є культурними. Однак образи, які в них втілені, – це елементи дитячої
субкультури, вони відображають зміст здобутків, створених спеціально для дітей. У процесі
діагностики виявляється ще одна група символів, це так звані змішані символи. Зображення є
за своїм змістом або культурними символами, або груповими, але містять у собі елемент
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індивідуального досвіду дитини («краса» – «мама з намистом та прикрасами»; «зло» –
«сонце із зубами» та ін.).

Здатність до вербалізованого внутрішнього діалогу.
Методика аналізу діалогу Г. Кучинського [4].
Елементарною структурною одиницею спілкування партнерів є цикл. Цикл

утворюють два взаємопов’язаних мовних акти партнерів. Г. Кучинський виділив 3 основних
види функціональних звертань (циклів) партнерів один до одного: звертання-повідомлення,
звертання-запитання, звертання-спонукання до дії [4]. Кожен із цих видів передбачає свій
цикл: повідомлення-відповідь, запитання-відповідь, спонукання до дії-виконання дії. У
кожному протоколі необхідно підрахувати кількість циклів і кількість одиничних
повідомлень, запитань, спонукань до дії, що не утворюють цикл. Так само підраховується
кількість складних циклів, які утворюються за рахунок перетинань кількох простих циклів.

Велика кількість звертань дошкільників залишаються без відповіді партнерів зі
спілкування, тобто не утворюють цикли. З метою виявлення відсотка вербалізованого
внутрішнього діалогу (за формою промови) необхідно розрахувати різницю між звертаннями
(повідомлення, запитання, спонукання до дії) і циклами (повідомлення-ставлення до нього,
запитання-відповідь, спонукання до дії-виконання дії).

Крім циклів, діалог партнерів зі спілкування аналізується на предмет теми циклів,
тобто того, про що йдеться в циклі. Г. Кучинський виділяє три види тем циклів: предметний
(ПЦ), процедурний (ПРЦ) та особистісний (ОЦ). Теми циклів діалогу: предметний – про
пізнавані предмети, умови дій; процедурний –  про предметні дії або вербальні акти
партнерів; особистісний – про суб’єктів спілкування, їхні взаємини [4].

Децентрація (когнітивна та соціально-особистісна).
Когнітивна децентрація.
Методика «Кубики з картинками» І. Мавріної [5] призначена для дітей середнього

дошкільного віку із особливими освітніми потребами (зокрема для дітей із затримкою
психічного розвитку, порушеннями слуху, порушеннями мовленнєвого розвитку, дитячим
церебральним паралічем зі збереженим інтелектом), а методика «Левеня» С. Забрамної для
дітей старшого дошкільного віку із особливими освітніми потребами (зокрема для дітей із
затримкою психічного розвитку, порушеннями слуху, порушеннями мовленнєвого розвитку,
дитячим церебральним паралічем зі збереженим інтелектом)[3].

В якості матеріалу методики «Кубики з картинками»використовувався набір із
чотирьох кубиків із нанесеними фрагментами зображень різних тварин (за типом розрізних
картинок).  Комбінуючи кубики певним чином,  можна отримати те чи інше цілісне
зображення.

Хід діагностики полягав у наступному. Перед дитиною на столі розташовували дві
ляльки – Буратіно і Карлсона, які сидять один напроти одного. Експериментатор
демонстрував чотири кубика, складених таким чином, що їх бічні сторони утворюють дві
цілісні картинки: з одного боку – зображення тигреня, а з протилежного – зображення
ведмедика. Дорослий, по черзі повертаючи зображення на кубиках «обличчям» до дитини,
пропонував назвати, що вона бачить з кожного боку. Потім експериментатор розташовував
кубики з цими ж картинками між двома ляльками так, щоб дитина могла бачити тільки
зображення ведмедя, повернене в бік до Буратіно. У дитини запитують, що «бачить Буратіно,
а що – Карлсон».

Методика «Левеня» С. Забрамної. Дитині показують картинку із зображенням
дівчинки і хлопчика, які малюють левеня. На ілюстрації видно, що левеня розташоване по
відношенню до дівчинки в анфас, а до хлопчика – в профіль. Картинка розглядається разом із
дитиною; далі експериментатор викладає перед нею дві картинки із зображеннями левенят:
одне – в профіль, інше – в анфас. Дитині пропонують показати, де левеня, якого намалював
хлопчик, а де левеня, якого намалювала дівчинка. Картинки пред’являються дитині по три
рази [3].
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Зазначена методика містить одну особливість, що робить її більш складною для
виконання в порівнянні з методикою «Кубики з картинками». Вона полягає в тому, що дітям
пропонуються не реальні об’єкти (іграшки),  між якими міститься той чи інший предмет,  а
ситуація,  зображена на картинці.  Внаслідок цього дитина не має можливості реально
побачити ситуацію з двох боків, по черзі займаючи позицію то одного, то іншого персонажа.
Виконуючи дану методику, вона діє в плані уявлень, подумки враховуючи різні точки зору.

Соціально-особистісна децентрація
Здатність до соціальної децентрації на думку J. Smedslund, 1977 та А. Перре-Клермон,

1991 корелює успішністю досягнення співрозуміння з Іншим. Вміння породжувати
особистісні смислоутворюючі мотиви та потреби в благополуччі для інших людей і ступінь
пролонгованості бажань у часі (бажання для себе та для Іншого вивчалися методикою
«Квітка-семибарвиця» в модифікації Л. Семенової).

Методика «Квітка-семибарвиця» в модифікації Л. Семенової [6].
Попередній етап діагностики. На цьому етапі здійснювалася попередня робота з

метою усвідомлення дітьми сутності бажань й ознайомлення їх із ситуацією загадування
бажань. Для цього доречно провести підгрупові заняття з дітьми (по 3-4 дитини), на яких їм
розповідається казка В. Катаєва «Квітка-семибарвиця» та обговорюються проблеми дитячих
бажань й організовується колективна інтерактивна гра «Чарівні пелюстки», в процесі якої
необхідно спонукати дітей загадувати бажання для себе й для своїх партнерів з ігрової
діяльності (зміст цих бажань у майбутньому не аналізується).

На другому етапі діагностики проводилося індивідуальне проблемно-орієнтоване
вивчення дитячих бажань із використанням проективної методики «Склади свою історію».
Дошкільникам пропонувалась паперова фігурка дитини (дівчинки або хлопчика, залежно від
статі дитини) і збірно-розбірна іграшка «квітка-семибарвиця». З її допомогою діти складали
й грали історію, аналогічну до сюжету казки В. Катаєва. Бажання загадувалися від імені
головного героя / героїні, ім’я якому (якій) надає сама дитина. При цьому діти можуть не
тільки розповідати, але й малювати.

Аналіз та інтерпретація результатів. 1. Визначається спрямованість відповідей на
виконання своїх власних бажань, орієнтованих на благополуччя інших людей: однолітків,
вихователів, батьків, братів, сестер та ін., що відносяться до дитячого садка, дитячого
будинку в цілому, і широких «загальнолюдських» («хочу, щоб люди ніколи не хворіли»,
«щоб ніхто не вбивав інших людей», «знайшли всі корисні копалини» та ін.).
2. Визначаються якісні категорії, що характеризують переважаючу сферу виборів дитини.
3. Визначається ступінь «довжини» бажань у часі. 4. Аналізується наявність висловлювань із
використанням умовного часу («я хочу»,  «я хотів би»),  що свідчить про невпевненість
дитини у своєму «праві на бажання», і є несприятливим симптомом.

Найчастіше в процесі аналізу виділяються наступні групи бажань: «подарунок» (для
себе та для Інших); «сім’я-рідні»; «самозміни»; «зміни Інших»; «повернення в минуле»;
«майбутнє життя».

Таким чином, використання напрямів діагностики, на наш погляд, дозволило
вирішити завдання з вивчення особливостей символізації як механізму дії в ситуації
невизначеності (ексквізитній ситуації), в конкретному випадку в ситуації воєнного стану
дитини середнього та старшого дошкільного віку із особливими потребами.
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Павлишин А.Д., Львівський національний
університет імені Івана Франка

«ДУХОВНИЙ МЕЧ» ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ
НА СТОРОЖІ ДУШЕВНОГО СПОКОЮ СУЧАСНОГО УКРАЇНСТВА

«Даремними є слова того філософа, якими не виліковується ніяке страждання
людське, –  проголошував Епікур, –  як від медицини немає ніякої користі, якщо вона не
виганяє хвороби із тіла, так і від філософії, якщо вона не виганяє хвороби душі»[4,с. 309].

Степан Ярмусь – український філософ – богослов та антрополог, представник
української діаспори Канади. Досліджуючи філософію Григорія Сковороди,  у своїй праці
«Причинки до мислення про сучасне душпастирство» [5] він зазначав, що мислитель
керувався необхідністю створення та збереження душевного спокою. Запорукою такої
гармонії в людині має стати її чисте серце у примиренні з Богом. Головним орієнтиром, який
прокладає шлях до її здобуття – чиста совість як основа внутрішнього світу людини.
Філософ відмічав,  що це –   головна запорука людського щастя,  «царювання»  Бога в самій
людині.

У творі «Розмова п’яти подорожніх про істинне щастя в житті» [2, с.220] головну
увагу Григорій Савич приділяє ідеї внутрішньої людини,  аналізує мораль,  осмислює суть
щастя та доброчесності. Степан Ярмусь переконаний, що своєю філософією Григорій
Сковорода підносить людину з рабського стану до її гідності та свободи, адже «Людина
створена для того, щоб чинити добро лише тому, що це добро, адже добродійство це її
сродна  праця»[5, с.36].

Оригінальною ідеєю твору «Наркіз» є такий заклик: «Сину! Бережи серце своє!
Пізнай себе!  Будь в домі своїм.  Охороняй себе!  Чуєш?  Охороняй!»  [2,  с.77].  Мислитель
закликає людей до оборони своєї внутрішньої сутності, свого духовного начала. Таке
збереження, як ніколи, важливе саме у час війни, коли психологічний стан людини не
дозволяє їй мислити критично.  Так,  піддаючись своїм емоціям,  вона стає легкою мішенню
для маніпуляцій,  які призведуть до стану хаосу в українському суспільстві.  Це може
призвести до неспроможності власної сили для оборони країни та ймовірно до поразки.

У своєму листі до вірного друга Михайла Ковалінського Григорій Сковорода пише
наступне: «О, якби я мав духовний меч, розтрощив би марнолюбство, вигнав би страх перед
смертю та бідності…  О,  спокою душевний,  як мало людей знає про тебе!»  [2,  с.77]  Він
закликає друга, що тільки в разі істинного пошуку спокою серцем на нього чекатиме успіх.
Філософ демонстрував на власному прикладі, що навіть у складні моменти життя велике
щастя можемо знайти у добрих людях й у справжніх друзях.  Надзвичайно актуальними
сьогодні звучать слова українського пророка:

«Знаю, що смерть – як коса замашна,
Навіть царя не обійде вона.
Байдуже смерті, мужик то чи цар, –
Все пожере, як солому пожар.
Хто ж бо зневажить страшну її сталь?
Той, в кого совість, як чистий кришталь... [1, с.58]
«Всякому місту – звичай і права» в адаптації Гната Хоткевича.
Дійсно, ми – українці, докладаємо всі зусилля, щоб совість народу була чиста. Наші

воїни захищають свою землю, вони боронять її від російської навали. Українці вже нічого не
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бояться, совість наша як чистий кришталь... Цей камінь має свою особливість – твердість від
природи. Від нашої «твердості» залежить не лише духовне, а й фізичне здоров’я. Відтак,
духовно здоровими людьми, за Г. Сковородою, є особи із з чистою совістю, адже вона –
основа духовності, яку не можливо купити чи обміняти, а лише здобути. Шлях до неї  –
добрі справи,  любов до ближнього,  самовідданість праці.  Саме в цьому і є суть людського
щастя. Споконвічно добро перемагає зло, а отже агонія смерті дійде і до бункеру «царя» і
«пожре як солома пожар» [1, с.58].

Зазначимо, що свобода українців виражається у нашому душевному спокої – головна
сила байки «Убогий Жайворонок»  [2],  де провідною темою є ідея «сродності»  українців з
добром та  не «несродності» зі злом. Філософ закликає людей до гуманності висловом «Хай
болить тебе біда ближнього» [2, с. 284]. Г. Сковорода розкриває у дусі християнської
традиції, керуючись головними християнськими категоріями віри, надії та любові. Він
переконаний, що людина без віри здатна піднятись і до найвищих вершин, проте вона ніколи
не віднайде спокій душі. Степан Ярмусь переконаний, що категорії віри та любові є не лише
підґрунтям «української душі»,  а й –  прадавнім проявом істинної духовності українців. Такі
емоції, які сьогодні ми відчуваємо щоденно: сум, тривога чи страх являються протилежними
до любові та віри. «Твоє щастя, і твій мир, і твій рай, і твій Бог є всередині тебе» [3, с.422].
Григорій Савич стверджує, що негативні емоції позбавляють душу психологічного здоров’я,
а  запорукою здоров’я є стремління до радості.

Підсумуємо,  що у творчості Григорія Сковороди ми можемо знайти такі поради для
збереження душевного спокою українців:  віра в наші можливості та в Боже провидіння,
здійснення доброчинності на благо народу, допомога потребуючим у скрутну хвилину,
справжню дружбу – це запорука для нашої чистої совісті, для нашого душевного спокою та
щастя у критичних, емоційно виснажливих умовах війни. Український філософ уособлює
образ «духовного меча», який покликаний очистити душі українців та стояти на «сторожі»
нашої духовності.
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ВОЛОНТЕРСТВО ЯК СПОСІБ АКТИВНОСТІ І
ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ

Українське суспільство вже вісім років переживає дуже складний період – вторгнення
окупантів на наші землі, яке за останній місяць переросло у повномасштабну Вітчизняну
війну.  Варварські дії московської навали перетворили частину наших міст і сіл на суцільні
руїни, загинули тисячі мешканців України, серед яких значна частина цивільного населення і
діти, а також воїнів ЗСУ. Мало не 1/5 частині українців довелося покину рідний край і стати
біженцем або вимушено переселеним. Біль душі і серця кожного українця став болем світу.

https://diasporiana.org.ua/wp-content/uploads/books/1959/file.pdf
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І Українська армія, і цивільні люди, які залишилися без даху над головою, а почасту із
втратою близьких і рідних, друзів і знайомих, зараз як ніколи потребують матеріальної,
психологічної, моральної, духовної підтримки.

На допомогу Україні прийшли майже всі країни світу. Поряд із цим самі українці
почали організовувати посильну допомогу для тих, хто її потребує.

У нинішніх умовах існування суспільства необхідною справою для кожного стало
волонтерство. Адже населення потребує співпереживання, співчуття, благодійності,
психологічного супроводу і підтримки.

Залучення молоді до волонтерства – це спосіб пробудження емпатійності до кожного
члена суспільства,  бажання прийти на допомогу,  а найголовніше –  здатність допомагати.  І
при цьому бути емоційно- і стресостійким.

Напад «русского міра» на Україну не залякав простих беззбройних людей, а ще
більше об’єднав. Люди почали гуртуватися, збираючи продукти харчування, медикаменти,
одяг. Багато перевізників сприяли вивезенню населення з гарячих точок і перевозили їх у
більш безпечні місця. Прийшла потреба у приготуванні їжі, яку роздавали біженцям. Загроза
нависла настільки серйозно, що виникла потреба чинити громадянський спротив, а
територіальній громаді організуватися для захисту від московської нечисті.

До кожної справи долучалася молодь і це не лише студенти,  але й школярі старшої
школи.  Діти приходили на допомогу волонтерам і плели сітки;  допомагали готувати
коктейлі, які в народі отримали нову назву «Бандера-смузі».

Те, що недавно вважалося призабути і десь для частини молоді не мало аж
надважливого значення, мовляв і без мене обійдеться, стало девізом нації: ДОПОМОГТИ
МАЄ КОЖЕН.

Залишатися відстороненим чи байдужим – це напевно так, як би зрадити Україну.
Молодь через пости у соцмережах, долучалася до тих місць, де була потрібна

допомога.  Кожен робив те,  що міг або умів.  І фраза:  «Зараз доплетемо сітку і побіжимо
купувати памперси, іграшки, продукти та солодощі діткам, яких привезли у Львів», – стало
як священною фразою. Вони зустрічалися з вимушено переселеними, спілкувалися з
дорослими, однолітками, бо що може більше розрадити людину у час тривоги, як не чиста
сердечна розмова, теплі слова підтримки і висловлене запевнення: ми разом!

Ми разом зі студентами долучилися до надання психологічної допомоги людям у
кризових ситуаціях із такими симптомами як: страх, ступор, апатія, нервове тремтіння,
маячіння, галюцинації, рухового збудження тощо. Частими були звернення людей зі
скаргами і симптоматикою фантомної сирени та фантомних вибухів – це стани, коли у
повній тиші вони чули сигнали сирени або гучні чи віддалені вибухи, яких насправді не
було.

Також доводиться консультувати дітей,  підлітків,  юнаків і дорослих,  у яких
активізувалися в умовах війни задавнені внутрішні конфлікти, непропрацьовані
психотравми.

Крім цього для співробітників проводилися у тренінговій формі навчання зі
стабілізації власного психологічного здоров’я та надання потерпілим екстреної
психологічної допомоги.

Боляче писати про те, що переживає наша Країна тепер. Єдине, що зараз молодь
показала високий рівень патріотизму, своє ставлення і свою любов до народу, свій
відчайдушний порив – не втікати, а боронити, не боятися, а допомагати, не страждати, а
діяти. Діяти відважно і бути гордими, що ми єдині і Україна переможе.
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Петринич О.Г., Львівський інститут ПрАТ «ВНЗ
«Міжрегіональна Академія управління персоналом»

ЗМІСТ ДІЯЛЬНОСТІ ПСИХОЛОГА 3ДО
ЩОДО ДОПОМОГИ БАТЬКАМ ПРИ  АДАПТАЦІЇ ДОШКІЛЬНИКІВ

Адаптація до закладу дошкільної освіти, у будь-якому випадку супроводжуватиметься
стресом та проявами негативізму у дитини. Батьки мають усвідомлювати, що це природня
реакція.  Діти,  звикли проводити час з батьками і вбачають у них джерело безпеки.  Це
доведено дослідженнями дитячих психологів [1, 3, 5]. Механізм прихильності у дітей
проявляється в тому,  що під час взаємодії з батьками у них виділяється «гормон радості» –
окситоцин, який знижує тривогу і занепокоєння. Коли батьки приводять дитину в дитячий
садок, то очікують прояву задоволення від відвідування садочку. Але насправді для дитини
відбувається вихід із звичної зони комфорту й отримання великої кількості нового досвіду, з
яким важко самостійно справлятися.. Це викликає в дитини занепокоєння. Навіть якщо
дитину спочатку залишається в дитячому садку на декілька годин,  то це у неї викличе
негативні емоції, від досвіду з невідомими раніше труднощами. До неї висуваються нові
соціальні вимоги в групі, де менше дорослих і більше однолітків. Вона змушена освоювати
новий простір і підлаштовуватися під новий розпорядок. У неї з'являється багато нових
занять, які вимагають уваги й концентрації. Дитині буває надзвичайно важко пристосуватися
до таких умов. Факторами, які б полегшили адаптацію дитини це відвідування нею групу, в
яку з нею ходять однолітки, яких вона вже знає: двоюрідні брати чи сестри, сусідські діти
тощо.  В іншому випадку їй доводиться заводити нових друзів,  що ще більше ускладнює її
адаптацію до нових умов [2].

Психолог 3ДО може надавати певну інформацію для батьків, яка допоможе дитині
адаптуватися. Підготовка необхідна для того, щоб серед дітей ясельної групи малюк відчував
себе впевненіше, не панікував в новій для себе обстановці і міг без мами адаптуватися як
можна швидше. Батькам варто поговорити з дитиною про їх нові обов'язки. За кілька тижнів
до того, як дитина піде в дитячий садок, необхідно привчити її до нового режиму (наприклад,
установіть час для сніданку та сну як у садку). Для маленьких дітей важливий звичний
режим,  і однією з головних труднощів,  з якими зіштовхується дитина в дитячому садку,  є
необхідність підлаштовуватися під новий розпорядок. Важливим елементом, що сприяє
адаптації це створення ритуалу прощання перед дверима садочка.  Завжди перед тим як
віддати дитину до садочка  потрібно підбадьорювати її та побажати доброго дня.

З того моменту, коли дитина почне відвідувати у садок, батьки повинні емоційно
відпустити дитину. Адже емоційно стривожені батьки, якщо будуть ззовні проявляють
спокій,  все одно передаватимуть тривогу дитині.  Це буде відчувати дитина і садок для неї
буде ототожнюватися з чимось небезпечним. Для батьків варто продумати і спланувати свою
діяльність, свій час в період перебування дитини у садочку. Тобто думки та емоції повинні
бути зайняті не дитиною, а іншими справами.

Варто зробити вправу для батьків,  яка полягає у тому,  що батьки мають символічно
«відірвала дитину від серця». Ця вправа виконується для трансформації емоцій. Згідно
інструкції до вправи необхідно вирвати із паперу силует дитини, не акуратно вирізати, а саме
вирвати і уявно віддати його вихователю.  Дана вправа робиться з метою того,  щоб
сформувати у себе довіру до вихователів, що сприятиме відчуттю емоційного благополуччя
дитини і батьків [3].

В даний час, після карантину дітям знову може бути важко адаптуватися до 3ДО,
навіть якщо вони вже тривали час ходили до нього. Це може викликатись іншим шумовий
режимом, іншим розпорядком дня після виходу з карантину. Якщо ж дитина проявляє
активність та зацікавленість в контакті з оточуючими, то це є свідченням того, що проблем з
адаптацією уникнули..  також психолог ЗДО повинен попередити батьків про те,  що інколи
вони через неправильне поводження можуть сформувати негативне ставлення дитини до
садочка, чим підвищити у неї тривожність, і таким чином затягнути адаптацію на довгі
місяці.
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Неправильно тихенько і непомітно залишати дитячий садок, коли дитина
відволіклась, варто розробити ритуал прощання.

Неправильно відразу залишити дитину на цілий день у садочку. Варто поступово
збільшувати тривалість перебування у садочку, щоб дитина мала час звикнути до дітей і
вихователя.

Неправильно будити дитину перед самими зборами і виходом до садочка,  даючи їй
час побільше поспати. Варто дати їй час неквапливо зібратись і мати час на розмову з
батьками налаштуватись на новий день з позитивними настановами.

Неправильний режим дня. Багато батьків не замислюються над тим, наскільки режим
дня дитини відповідає тому режиму дня, якій потрібно буде дотримуватися, коли дитина
буде відвідувати дитячий сад.  Варто ознайомитись з розкладом в ЗДО і наблизити його до
звичного в даній сім'ї.

Обмеження, що викликаються умовами карантину висувають нові вимоги до того щоб
адаптувати дитину. Тому психологи ЗДО розробили ряд порад для того, щоб полегшити
процес адаптації в умовах неможливості батьків потрапити до групи та саме там віддати
дитину до рук вихователя. Варто прощатися з дитиною до того як вона буде перевдягатися.
Варто попросити вихователя сфотографувати приміщення групи. Оскільки приносити
іграшки до групи з собою зараз не можна, то можна спробувати інші варіанти, які матимуть
позитивні емоції та нагадуватимуть дитині про дім.  Можна намалювати на руці дитини
серце; поцілувати долоньку; скласти долоньку дитини мушлєю і промовити  в мушлю слова
любові до дитини. І потім, знаходячись у садку, дитина може прикладати свою «мушлю» до
вушка і «почути» слова любові батьків.

_________________
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Психолог. – 2004. Лип. (№25-26).
5. Семенова Л., Яковлева Г. Ребенок в детском саду. // Дошкольное воспитание. – 1998. - № 4. – с. 2-11.
6. Ясінська Х. Адаптація дітей раннього віку до перебування в ДНЗ// Психолог дошкілля. – №4 (21).

Петровський П.М., Національний університет
«Львівська політехніка»

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ РОЗВИТКУ СФЕРИ
ПУБЛІЧНОСТІ УКРАЇНИ В ПОСТ ВОЄННИЙ ПЕРІОД

Після 24 лютого 2022 року українське суспільство живе в умовах повномасштабної
війни з боку РФ, здійснює героїчний супротив варварській навалі. Не маючи бажаних успіхів
у відкритому бойовому протистоянні, ворог  вдався до підступних руйнувань матеріальної
інфраструктури – доріг, житлових будинків, медичних і освітніх закладів. Українці мужньо
зносять трагізм  загибелі мирних дорослих мешканців і дітей, долають лихо переселення та
окупації.

Одним із об’єктів нищення окупантів є сфера демократичного розвитку України,
досягнення суспільства у ствердженні цінностей прав людини, свободи й гідності кожної
особи. Окрім бойової машини Кремля, на це працює армія пропагандистів-медійників,
функціонує інформаційний фронт боротьби для поширення брехні, власних імперських
наративів.  візій У відповідь на це,  всупереч очікуванням загарбників,  українська спільнота
демонструє безпрецедентну консолідацію своїх зусиль на досягнення перемоги над ворогом.
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Фактично ми є свідками ствердження політичної нації у всіх її сутнісних проявах, зокрема в
демонстрації розширення сфери публічності.

До ключових ознак сфери публічності необхідно віднести наступні:
- Пріоритет не наявних інституцій (уряд, держава, громадянське суспільство без

яких неможлива впорядкованість життя соціуму), а вільної економічної конкуренції (обігу
товарів і послуг) та відкритого політичного змагання ідей, стратегій, програм, а також
конструктивного обміну думок, інноваційних проєктів і витворів мистецтва

- Таке розуміння сфери публічності як транспарентного процесу дозволяє
провести тонку грань між різними частковими її трактуваннями, до яких відносяться
ототожнення із політичною сферою [1], суспільством тощо.

Важливим аспектом розуміння сфери публічності є протиставлення її сфері
приватності, яка визначається як притаманне власне окремій особі та захищається правом
приватної власності [2]. У сучасному суспільстві органічно переплітаються форми
приватності та публічності.  Тому хибним буде також ототожнення сфери публічного із
сферою реалізації інтересів суспільства в цілому.

- Сучасним трендом розвитку сфери публічності є її розширення за рахунок
часткового звуження приватності, про що свідчить наростаючий розвиток державно-
приватного партнерства.

Проте практика формування суспільних відносин в умовах тоталітарного режиму
заперечує як цінність приватного життя кожної особи, так і свободу в рамках публічного
простору. Деформація публічності здійснюється також під впливом корпоративних інтересів
фінансових і політичних груп [3]. Справжнім антиподом публічності, що пропагується і
здійснюється в РФ, є підпорядкування всієї суспільної життєдіяльності єдиним вимогам,
запровадження цензури та тотальне обмеження свободи слова і думки .

Отже, розвиток сфери публічності є вимогою часу, він тотожний цивілізаційному
тренду сучасності, і тому є об’єктом руйнації в інформаційній та смисловій війні російської
пропагандистської машини проти світового демократичного співтовариства. Поширення
псевдонаукових трактувань сфери публічності (фейки, підміна понять, ідеологеми, утопії) та
психологічних симулякрів (засобами паралінгвістичного програмування, архетипів, міфів
тощо) звужує рамки сприйняття особою світу, робить його неадекватним і спрямованим на
підтримку агресивної політики Кремля. Також необхідно відмітити, що сфера публічності
має декілька взаємодоповнюючих вимірів, зокрема політологічний, правовий та соціальний.
Але пропагандистські зусилля в інформаційній війні спрямовані насамперед на інстинктивні
та емоційні реакції громадян, на навіювання установок ворожості, конфлікту та ненависті.
Таке психологічне звуження сфери публічності стає соціальною передумовою підтримки
війни та всіх її злочинів.

Розвиток сфери публічності можливий двома шляхами – через різнопланові прояви
безпосередніх учасників соціальних процесів і на основі впровадження в життя теоретично
обґрунтованих модернізацій. На сьогодні в Україні відбувається небачена раніше активність
громадянського суспільства у різноманітних проявах волонтерства, мирного супротиву
чужинській навалі, пасіонарній допомозі фронту і вимушено переселеним громадянам. Ці та
інші дії українців демонструють їх причетність до високих цивілізаційних цінностей,
формують нові рамки публічності.

А перед наукою публічного управління стоїть актуальне завдання – зафіксувати
джерела й рушійні сили консолідації українського суспільства для боротьби з агресором і
визначити їх значення для подальшого мирного розвитку. Проблеми наукового
обґрунтування розвитку сфери публічності стосуються різних граней суспільних відносин,
зокрема:

- формування політичної ідентичності та практичної консолідації суспільства;
- ствердження правової свободи та справедливості;
- досягнення партисипативного та раціонального обґрунтування управлінських

рішень;
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- всебічне запровадження цивілізаційних норм і цінностей тощо.
Поряд з цим актуальним і необхідним  аспектом науки публічного управління є

акцентування уваги на цінності соціально-психологічного потенціалу розвитку сфери
публічності, оскільки якраз цей термін («потенціал» - від лат. potencia – сила) фіксує існуючі
можливості чи скриті джерела, які варто привести в дію, включити в реальний процес
діяльності для підсилення її результативності та досягнення поставленої мети. «Потенціал»
відтворює необхідність теоретичного осмислення практичної діяльності в частині належного
обґрунтування практично здійснюваних кроків. Теоретико-методологічний потенціал
розвитку сфери публічності – це системно узгоджені відповіді на низку питань, що
дозволяють отримати цілісну картину розуміння перспектив розвитку вказаної сфери.

Соціально-психологічний потенціал розвитку сфери публічності складається із низки
взаємодіючих якостей, до яких необхідно віднести:

- раціональне обґрунтування сприйняття інформації, підтримуваних точок зору
та практичних ставлень до різноманіття соціальних процесів;

- свідоме визначення власних мотивів діяльності та вчинків у контексті
розширення толерантності, взаєморозуміння та соціальної активності;

- цілісне самоусвідомлення неповторності власного «я»;
- переосмислення важливості й особистісної значимості культурної, політичної

та національної ідентичності;
- усвідомлення на рівні переконань цивілізаційних цінностей: приватних прав,

свободи та гідності кожної людини;
- беззастережна воля  й готовність відстоювати демократію, транспарентність і

свободу.
Безсумнівно, вказані аспекти соціально-психологічний потенціал розвитку сфери

публічності далеко не вичерпують його зміст, але їх фіксація та постійна й системна
актуалізація й використання в повсякденній діяльності всіх учасників соціально-публічного
процесу необхідні для розширення сфери публічності, досягнення політичної консолідації
суспільства на засадах україно центризму, демократії та гуманізму.
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ПРОГРЕС І ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОСТІ

Прогрес – це поступовий закономірний процес розвитку від нижчих форм суспільства
до вищих. Він вимагає зміцнення взаємних зв’язків, процесу взаємодії між різними сферами
життєдіяльності людей, налагодження конструктивного, створюючого взаємозв’язку держав
і народів. Сьогодні стрижневі вектори розвитку того чи іншого суспільства (політичні,
економічні, культурні) великою мірою визначає науково-технічний прогрес. Беззаперечним є
той факт, що НТП напряму впливає і на розвиток всіх сфер суспільства. Але поступовий
розвиток людства у бік прогресу не завжди веде до покращення життя людини. Зміцнення
цивілізаторських моментів, динаміка всього життя спричиняє духовне зубожіння, ворожнечу
між людиною та природою.

На сучасному етапі розвитку суспільство стоїть ніби на роздоріжжі.  В людства є
постійні вражаючі здобутки. Так, розроблено препарати, які успішно долають багато

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9615105:%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82.%D0%BD.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9615105:%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82.%D0%BD.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=vnaduppu_2015_4_10
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невиліковних в минулому хвороб. Але на їхньому місці з’являються інші невиліковні
хвороби, віруси та деструктивні фактори, які є наслідками прогресу. В такому контексті
феномен прогресу можна назвати міфом сьогодення.

Завдяки досягненням науково-технічного прогресу багато держав володіють
термоядерною зброєю, а також значно збільшеними потужностями звичайної зброї. Гонка
озброєнь веде до прогресуючого забруднення навколишнього середовища. Сковуючи
потенціал людства, вона не дає можливості вжити ефективних заходів щодо охорони й
захисту природи, оскільки інтелектуальні сили та ресурси посилено експлуатуються
військово-промисловим комплексом, котрий потребує все нових сучасних технологій.

Проблема забруднення води та повітря, найбільш необхідних для життя людини
речей, доповнюється забрудненням ґрунтів, космічного простору, а знищення лісів призвело
до змін у температурному режимі на поверхні Землі, до так званого «парникового ефекту».
Важливою глобальною проблемою є врятування людства від екологічної катастрофи. Якщо
сучасні темпи зростання населення світу, індустріалізації, мілітаризації, забруднення
навколишнього середовища і виснаження ресурсів будуть зберігатися,  то в певний момент
може статися екологічний колапс.

Природа є об’єктивною засадою і необхідною умовою людського життя. Втручання
людини у природу не може бути безмежним. Досить часто процес оволодіння природою
проявляється як зовнішнє втручання, що порушує природну рівновагу, вносить в неї
руйнування. Безмежне втручання у природу означатиме знищення і природи, і людини. Доля
природи, її майбутнє залежить від рівня розвитку людської культури, вміння
використовувати її, власне не порушуючи законів природи.

Людина все більше вступає у суперечність з природою, гублячи її й сама морально
деградує. Але перед лицем екологічної катастрофи відбуваються певні зрушення у сфері
взаємодії людини з природою – зменшення матеріаломісткості і енергомісткості виробленої
продукції, переорієнтації виробництва на безвідходні технології, застосування
альтернативних джерел енергії. Суворе екологічне законодавство, активна боротьба
громадських організацій за чистоту середовища й екологічно чисту продукцію – усе це
значною мірою сприяє поліпшенню екологічної ситуації.

Альтернативою екологічній катастрофі може стати лише екологізація свідомості
людей, що передбачає наявність у кожного твердих понять, уявлень і переконань, що до
взаємодії людини з природою. Основною ознакою екологічної свідомості є розуміння того,
що природа і суспільство еволюціонують спільно. Це означає, що не тільки людина
перетворює природу, пристосовується до неї, але й природа, перш за все біосфера,
пристосовується до людини.

Екологічна свідомість на основі нових загальнолюдських цінностей, які
виконуватимуть роль регулятора у взаємодії людини і природи,  стане суттєвою складовою
частиною сучасного суспільного прогресу. В процесі формування екологічної свідомості
необхідно осмислити ті течії й напрямки, що розглядають систему «людина і природа» в
контексті сьогоднішнього звучання, аби в підсумку виробити надійні методологічні
орієнтири екологічного виховання, застосовуючи різні філософські підходи.

Як ми бачимо, людина створила нову соціальну систему, що є складним організмом,
який оцінюється неоднозначно, в силу того, що поряд із позитивними моментами у житті
людини містить і негативні, тенденції розвитку яких вимагають системного аналізу та
постійного контролю з боку людини. Збільшення кількісних та якісних характеристик
сучасної цивілізації не розв’язує проблему її перспективи, а навпаки – виводить її на ще
більш високий, небезпечний для життя людини рівень. Усвідомлення такої ситуації змушує
по-новому дивитись на світ,  на життя людини і надає змогу зробити висновок,  що вся
планета – один дім.

Сьогодні перед людством виникла необхідність входження суспільства в нове
соціокультурне поле на принципах гармонії «людина-природа». Це вимагає комплексного
підходу, який враховує не тільки позитивні, але й негативні наслідки прогресу людської
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цивілізації. Йдеться про принципово нову стратегію людської діяльності, в якій наслідки
техногенного процесу не могли б випереджати техногенні зміни у суспільстві. Це стосується
і використання природних ресурсів: енергії, корисних копалин, кількості та якості машин та
механізмів, які людина застосовує в своєму житті. Йдеться не про песимістичну,
оптимістичну або нейтральну оцінку розвитку соціуму, а про пошук принципово нових
джерел енергії.

На кожному новому етапі розвитку історії людина пізнає, що процес розвитку має як
внутрішні детермінанти, які лежать в основі технологічної логіки, так і зовнішні, пов’язані з
логікою соціокультурної динаміки. Освоєння матеріальних законів розвитку техносфери – це
тріумф людського інтелекту, тріумф розвитку матеріального світу, який має кінець. Але
людина може використати усі корисні копалини, знищити усі ліси, а знищивши це, вона
знищить і себе, тобто цей тріумф є трагедією здорового глузду.

Усі сучасні екологічні проблеми виникають безпосередньо за участю людини, однак
без неї, без її діяльності процес вирішення цих проблем є неможливим. Людство сьогодні
стоїть перед альтернативою кардинальних змін переосмислення ролі та значення людини як
головного чинника суспільного прогресу. Сутність людини реалізується тільки в її
діяльності, тільки в процесі утворення світоглядних цінностей. Тому, порятунок людства
закладений в самій людині. Проблема є досить гострою – чи відповідає людина
сьогоднішнім викликам, які висуває перед нею світ. Питання суперечливе, його складність
полягає у тому,  що це може розуміти одна частина суспільства,  але інша над ним не
замислюється. Це ускладнюється також і тим, що з кожним кроком уперед, поряд із
позитивними виникають і напрацьовані нові – негативні тенденції розвитку.

У свідомості людей сформувалася думка, що людство проживає переломний момент
свого існування. На підтвердження цього можна назвати низку прикладів: війна, епідемія,
моральний, соціальний, інтелектуальний хаос. Крім того, актуалізувалася низка глобальних
проблем: екологічна катастрофа, демографічна проблема, насадження тоталітарних режимів
тощо. Безумовно усі ці процеси не могли не відобразитися на житті як окремої людини, так і
суспільства загалом.

Отже, констатуємо, що сьогодення характеризується стрімким ростом науково-
технічного прогресу, а відповідно і докорінною зміною структури суспільства. Ці процеси,
без сумніву, матимуть великий вплив на подальший розвиток суспільства. У світі нове
бачення поступово стає визначальною рисою соціального і культурного прогресу.
Усвідомлення органічної єдності світової цивілізації, незважаючи на економічні, політичні,
ідеологічні та культурні відмінності окремих народів, а також розуміння свободи і демократії
як вищої гуманістичної цінності. Це варто розглядати лише як один із аспектів соціальних і
культурних факторів подолання глобальних проблем людства. Бачимо, що на перший план
виходить людина з усіма її можливими прагненнями та сподіваннями. А одним з головних її
завдань стає процес постійного самовдосконалення.

Плевачук О.Ю., Львівський національний медичний
університет імені Данила Галицького
Сувало О.Б., Український Католицький
Університет
Рахман Л.В., Львівський національний медичний
університет імені Данила Галицького

ДОПОМОГА У СФЕРІ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ У
ПЕРІОД ГУМАНІТАРНОЇ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ

Вторгнення російських військ на територію України 24 лютого 2022 року привело до
розвитку гуманітарної надзвичайної ситуації у багатьох регіонах нашої держави. У цих
умовах збереження та підтримка психічного здоров’я населення має особливе значення. Це
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доводять численні дослідження станів психічного здоров’я населення у осіб, які проживали в
зоні військових дій.  За різними даними від 20  до 25%  цих осіб мали короткотермінові чи
довготермінові  несприятливі наслідки у вигляді проблем із психічним здоров’ям. Серед
основних чинників, що приводять до виникнення цих проблем можна виділити наступні:
безпосередня загроза життю та здоров’ю (участь  у військових діях, досвід насильства у
вигляді погроз, катування, зґвалтування,  неможливість задовольнити потреби в харчуванні,
отриманні ліків, загострення соматичних захворювання  тощо); ситуації, коли особа стає
свідком смертей, вбивств та насильства оточуючих;переживання втрати близьких осіб,
майна, роботи, звичного середовища. Також слід зазначити, що перебування в зоні
військових конфліктів спричиняє загострення стану у осіб, які хворіли в минулому чи
хворіють на даний час психічними захворюваннями, а також мають досвід залежностей від
психоактивних речовин. При цьому, особливістю ситуації в Україні є те, що населення, яке
проживає на територіях, де воєнні дії активно не ведуться, піддається непередбачуваним
терористичним атакам у вигляді періодичних обстрілів, що породжує відчуття постійної
загрози при фактичній відсутності видимого реального об’єкту цієї загрози. Саме ці чинники
спричиняють виникнення широкого спектру тривожних розладів та розладів, пов’язаних із
стресом,  розладів адаптації.  Серед груп підвищеного ризику перебувають,  зокрема,  діти та
підлітки, що ставить під загрозу майбутнє цілого покоління.

Іншою важливою групою чинників, що сприяють виникненню та поглибленню
проблем із психічним здоров’ям є неможливість вчасно отримати  допомогу фахівців у сфері
психічного здоров’я. Найчастіше причинами цієї ситуації є наступні: недоступність
допомоги (іноді це неможливість фізично дістатися до місця, де надають допомогу через
перебування в зоні бойових дій), недостатня кількість місць надання допомоги у сфері
психічного здоров’я через руйнування, вимушене внутрішнє переміщення фахівців,
неможливість отримати чи придбати медикаменти, неякісно надана допомога через
відсутність знань та досвіду у осіб, які її надають, а також відсутність усвідомленої потреби
у зверненні за допомогою у осіб, які її потребують. Також одним із важливих чинників є
постійна потреба у наданні психологічної допомоги самим фахівцям у сфері психічного
здоров’я, які працюють у складних умовах, часто без відпочинку в якості волонтерів.

Враховуючи вищезазначені чинники, основним завданням щодо превенції розвитку
проблем в сфері психічного здоров’я є надання якісної та вчасної допомоги особам в умовах
надзвичайної ситуації. Для реалізації цих завдань необхідним є злагоджена координація у
наданні таких послуг, що включає в себе превентивні заходи, розроблені з метою складання
окремих алгоритмів дій у разі виникнення потенційно небезпечних надзвичайних ситуацій, а
також заходи негайного реагування щодо надання базової допомоги, яка не є
вузькоспеціалізованою при виникненні надзвичайних ситуацій, а також комплексні заходи
допомоги, які надаються після стабілізації стану постраждалих осіб.

Однією з основних проблем щодо реалізації цих кроків є недостатність надання
послуг в громадах,  саме у тих місцях,  де перебувають постраждалі особи.  В умовах
надзвичайних ситуацій навантаження на стаціонарну систему надання психіатричної
допомоги суттєво зросло.  Це пов’язано з евакуацією пацієнтів,  що подекуди здійснюється
цілими закладами охорони психічного здоров’я, інтернатів психоневрологічного профілю з
регіонів безпосередньо у інші заклади стаціонарного типу. Водночасвідсутність
позастаціонарних форм допомоги та інтеграції сфери охорони психічного здоров’я в
загальну медичну практику, соціальну сферу та громади унеможливлює надання якісної та
вчасної допомоги у надзвичайних ситуаціях.  Надзвичайно актуальною проблемою це є для
для внутрішньо переміщених осіб, у яких виникли проблеми з психічним здоров’ям
безпосередньо в зонібойовихдій, де вони не отрималивчасноїдопомоги, а також не
отримуютьїїпісляпереміщення в зону тимчасовогопроживання у зв’язку з недостатністю цих
послуг в громаді.

Найоптимальнішим варіантом вирішення цієї проблеми, на нашу думку, стало б
створення координаційних центрів надання медико-психологічної та соціальної допомоги
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осіб, що постраждали внаслідок військових дій безпосередньо в громадах. Модель надання
послуг може базуватися на керівництві з психічного здоров’я та психосоціальної підтримки в
умовах надзвичайної ситуації  Міжвідомчого Постійного Комітету, що діє в рамках
ухваленої Генеральною Асамблеєю ООН резолюції 46/182, спрямованої на зміцнення
координування у сфері надання гуманітарної допомоги. Впровадження моделі
координованого надання послуг в громадах могло б забезпечити ключові аспекти надання
медико-психологічної та соціальної допомоги, а саме вчасність, доступність та якісний
підхід.

Поляруш Б., Львівський національний університет
імені Івана Франка

БРУНО ЛАТУР ЯК КРИТИК СОЦІАЛЬНОГО КОНСТРУКТИКТИВІЗМУ

Інтерес до філософіських дискусій, в центрі яких проблема критики соціального
конструктивізму та розробка нового соціально-філософського розуміння
матеріального виник ще у 80-х роках ХХ ст. В першу чергу завдяки роботам французського
соціального мислителя Бруно Латура.  В ті роки виникло те, що у соціальній філософії та
теоретичній соціології почали називати «поворотом до матеріального» за аналогією з
«лінгвістичним поворотом». В основі  цих дискусій була спроба нередукціоністського
розуміння речей в соціальному світі. «Нередукціоністське» ставлення до речей мало
означати відмову від спроб дати матеріальним об'єктам звичну соціальну інтерпретацію .

В своїх роботах Б. Латур критикує французського соціального конструктивіста П'єра
Бурдьє, для якого будь-яка матеріальна річ є соціальним конструктом, породженням
соціальних відносин. Аргументація  Б.Латура справедлива для всіх теорій, які пропонують
пояснювати соціальне соціальним. Саме з цього положення виводиться необхідність редукції
матеріального, його заміна соціальним.

З самого початку соціальні дослідження формуються як вивчення нематеріального.
Уся класична соціальна філософія провела чіткі кордони між сферами соціального та

несоціального. Соціальне як центральна категорія соціальної філософії пов’язана зі спробою
подолання декартового дуалізму між матеріальним та психічним.  Традиційна соціальна
філософія наполягає на тому, що соціальне проявляє незалежність від
матеріального. Соціальна філософія обмежує предмет свого дослідження соціальними
сенсами речей, і не займається самими речами. Треба, на думку Б.Латура, повернути саму річ
у сферу соціальних досліджень.

Розвиток цієї схеми ми спостерігаємо у відомого дослідника повсякденності Ірвінга
Гофмана.  Теорія фрейм-аналізу І. Гофмана вводить поняття рамки соціального взаємодії.
Фрейми, на думку І. Гофмана, втілені у речах, з яких складається повсякденний
побут. Соціальне життя неможливе без участі матеріальних об'єктів, які є важливими
важелями  соціальної взаємодії. І.Гофман досліджує мікросвіт повсякденних взаємодій, де
редукція речі до соціального змісту майже неможліва. Матеріальна основа повсякденного
життя надає соціальним ситуаціям цілісність. Разом з тим, якщо соціологізм (соціальне
пояснювати соціальним)  містить якусь тавтологію,  то чому цей підхід був так довго
домінуючим у соціальних дослідженнях? На думку Б.Латура, одна з причин перемоги
соціологізму, а також і соціального конструктивізму полягає в тому, що дослідники
соціального довший час намагалися уникати конфлікту між матеріальним та соціальним.

Б.Латур вважає, що різноманітні соціальні дослідження соціального мають
доповюватися STS теорією. Розвиток такої дисципліни в західній  теорретичній соціології
під назвою  STS «Science, Technology and Society» торкається  спроби проаналізувати роль
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матеріального в соціальному та соціального в матеріальному.  Розвиток STS повернув у
соціальне теоретизування проблему подолання дуалізму суспільства та техніки.

Представники STS-теорії звертають увагу на неймовірну складність соціальних
об'єктів, яка вимагає від суспільствознавців признати надзвичайно важливе, самостійне
значення матеріальних предметів, в процесі дослідження спільного соціального та
матеріального світу.

Гасло «Назад до речей» було в основі підходу теоретиків, які асоціюють свої роботи з
поворотом до матеріального початку 80-х. ХХ ст.  Концептуальною основою «повороту до
матріального» була акторно-мережева теорія (ANT). В своїх перших роботах Б.Латур
показав, що новий науковий факт при найближчому розгляді виявляється феноменом,
сконструйованим у певному соціально-культурному контексті. Щоб подолати конфлікт між
матеріальним і соціальним, необхідно досліджувати саму природу речей. Б.Латур вважає, що
матеріальне   може виступати у трьох якостях: як інструменти, як детермінуюча
інфраструктура та як проекційний екран. Як інструменти речі передають соціальну
інтенцію. У ролі елементів інфраструктури вони утворюють матеріальний фундамент, на
якому потім надбудовується соціальний світ знаків. Як проекції вони можуть лише бути
предметом різноманітних наративів.

Б.Латур пропонує своє вирішення класичної соціальної проблеми протиставлення
матеріального і соціального. Його вихідне питання: у чому відмінність інтеракції людей від
взаємодії тварин? Головна відмінність людської інтеракції від нелюдської - повсюдна
присутність матеріальних предметів. Тут слід особливо звернути увагу на дві характеристики
об'єктів — їх здатність локалізувати і глобалізувати таку взаємодію.

Людську інтеракцію від взаємодії мавп вирізняє саме її локалізованість. Але
локалізованість не лише у свідомості, вона укорінена у матеріальних предметах. Для
акторно-мережевого підходу значущі саме речові, матеріальні обмеження інтеракції. Проте є
ще одна істотна відмінність людської взаємодії, на думку Б.Латура, локалізація не дає
відповіді на питання, що пов'язує взаємодії, що протікають у різних локальностях, значно
віддалених один від одного. Б.Латур вважає, що на відміну від взаємодії мавп, взаємодія
людей  не обмежується їх тілами, які присутні в одному часі та просторі, пов'язані взаємною
увагою та спільною діяльністю; для розуміння людської взаємодії доводиться звертатися до
інших елементів, іншого часу та інших місць. Отже, крім локалізуючих показників, у
соціальної взаємодії є властивості , які її глобалізують.

Подібно до локалізації, глобалізація взаємодії можлива завдяки її матеріальному
фактору. Якщо ми спробуємо побудувати просторово-темпоральну карту всього, що є у
взаємодії, то навряд чи ми отримаємо добре помітну структуру, скоріше мережу з безліччю
дат, місць та людей.

Подібний акторно-мережевий опис взаємодії має ряд наслідків, значимих для
фундаментальної соціальної теорії. Тепер інтеракція не може бути «відправною точкою»,
оскільки у випадку людей вона завжди поміщена в деяку систему фреймів, яка розмивається
системою мереж, що йдуть через неї в усіх напрямках. Якщо взаємодія - не вихідний, а
кінцевий пункт теоретизування, ми отримуємо принципово інший погляд на соціальність,
протилежний погляду соціальних конструктивістів.

Цікавою, на нашу думку, є спроба польскої дослідниці Е.Доманської використати ідеї,
які запропонував Б.Латур, у дослідженні історії. Вона пише: «Багато дослідників йдуть
слідом за Латуром, який стверджує, що суспільство є сконструйованим, але не соціально,
тобто будується не лише людьми, але постає із взаємодії людей та не-людей. Отже ми чуємо
про асоціації, які замість ієрархії запроваджують ідею симетричності, зокрема зв’язків між
тим, що людське та не-людське» [1,С.172]. Авангардні археологи, йдучі за Б.Латуром,
запропонували проект симетричної археології. Бути симетричним, на думку Б.Латура,
означає не накидати апріорі деяких фальшивих асиметрій між людською інтенційною дією
та матеріальним світом причинних зв’язків. Б.Латура цікавлять предмети, які знову виходять
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на сцену. Метою його досліджень є спроба показати, як багато людських і не-людських
учасників збираються у речі, щоб забезпечити її існування.

Е.Доманська розглядає історичний архів як цілість людських та нелюдських чинників.
Вона звертає увагу на існування в архівах біологічних (нелюдських) чинників, які становлять
невідємні елементи його існування.

Таким чином, теорія Б.Латура допомагає досліникам не тільки в галузі філософії по
новому подивитися на  матеріальні об'єкти,  які виконують функцію медіаторів та
стабілізаторів соціального життя сьогодні. Саме ця теорія дозволяє переглянути наше
розуміння соціальності.

_________________
1. Доманська Е. Історія та сучасна гуманітаристика: дослідження з теорії знання про минуле. – К.: Ніка-

Центр, 2012.

Рашковська І.В., ДУ « Інститут молодіжної та
сімейної політики»

ТОЛЕРАНТНЕ СТАВЛЕННЯ ЛЮДЕЙ В СУСПІЛЬСТВІ ЯК СКЛАДОВА
ПОДОЛАННЯ НЕГАТИВНИХ СТАНІВ ПІД ЧАС ЕПІДЕМІЇ COVID-19

Третій рік поспіль наше суспільство перебуває в ситуації пандемії COVID-19 Кожна
особистість по своєму переживає події, що пов’язані з карантином, з певними обмеженнями
тощо. Але від того, як поводять люди у відношенні один до одного зараз, до природи, до
людей похилого віку, до своїх дітей залежить наш світ після закінчення епідемії та пандемії.
Коли ми кажемо про сталий розвиток суспільства ,  ми,  як раз й маємо на увазі такий
розвиток, що з одного боку задовольняє потреби нинішнього покоління, а, з другого, дає
можливість майбутнім поколінням задовольняти свої потреби.  Безумовно,  мається на увазі
дбайливе ставлення до  Землі, до екології навколишнього світу, а, також до комунікацій між
людьми. Думка, що ми після закінчення пандемії будемо іншими зрозуміла, а ось якими саме
ми будемо поки що ні. Тому ми розглянемо психологічну складову сталого розвитку
суспільства у сенсі життя в умовах пандемії.

З появою пандемії багато вчених зразу звернули увагу на те,  як поводять себе люди
між собою, яке в них ставлення до дітей, які знаходяться на карантині, до старшого
покоління, до тих, хто здоровий та хто захворів. Наскільки толерантно наше суспільство до
хворих людей тощо. Серед вчених, які розглядали цей процес потрібно згадати дослідження
О.Є.Висоцької, В.Г.Панка, С.Д.Максименка, Е.О. Помиткина, Т.В.Кабиш-Рибалко,
В.В.Рибалко та ін.

Зробимо короткий екскурс в питання. Вперше проблема реалізації толерантності
зустрічається у працях  англійського  політичного  діяча та філософа ХVІІ століття Дж.Локка
. в своїй праці «Досвід про віротерпимість». «Схожі ідеї можна побачити вже у Старому
Заповіті: «Коли оселиться чужинець на землі вашій, не пригноблюйте його. Чужинець, що
оселився у вас, хай буде для вас теж саме, що й співвітчизник ваш; любіть його, як себе; бо й
ви були чужинцями на землі Єгипетській». У Декларації принципів толерантності, прийнятої
ЮНЕСКО у 1995 році зазначено: «…толерантність означає повагу, прийняття і правильне
розуміння всього різноманіття культур, форм самовиразу і вияву» (Висоцька, 2011:
127).Толерантність – це те, що робить можливим досягнення миру і веде від культури війни
до культури миру. Толерантність, за словами вченої – «це не поступка, полегкість або
потурання, а, перш за все, активне відношення на основі визнання універсальних прав і
свобод людини». Таким чином, поняття толерантності охоплює як почуття свободи, поваги
до прав іншої людини, так і терпимість, ненасильство й культуру компромісу» (Висоцька,
2011: 129).  На думку авторки толерантність у дії визначається через наступні позиції.
Толерантність –це, насамперед, повага до інших, позитивна лексика в бік іншої особистості,
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відповідальне виважене ставлення до власних дій та висловлювань, особливостей інших
людей тощо.

В сенсі сьогоднішніх подій толерантність до іншого є тим фактором, що може
об’єднати людей та зберегти, або відновити морально-психологічний стан особистості. Саме
в час певних випробувань дуже важливо проявити толерантне ставлення до різних верств
населення. Необхідно завжди, а, особливо в такий напружений час проявляти толерантність
та розуміння до дітей.  Недостатня інформація,  або незрозумілість її для них  породжує
багато страхів. В кожній сім’ї йдуть розмови, під час яких дорослі панікують з приводу
почутої інформації, що , безумовно впливає на дитячу психіку. Й тому їм, як ніколи потрібно
толерантне ставлення та пояснення тих подій, які їм здаються незрозумілими. О.В.
Радзімовська пише про те,  як  важливо підтримати тих дітей,  які бояться й почувають себе
невпевнено або безпорадно. В цьому зв’язку вчена наводить  рекомендації праткичного
психолога С.Ройз як саме це можна зробити. Насамперед, потрібно в « безпечних дозах
надати дітям інформацію про нові поняття, що з’явилися в інформаційному просторі,
наприклад, «карантин», «пандемія», «вірус», «коронавірус», «COVID-19» та ін., виявити
джерело страху та використовуючи різноманітні арт-терапевтичні прийоми (наприклад,
розглянути зображення коронавірусу, намалювати (або зліпити) свій страх та подумати разом
із батьками, як можна його перемогти» (О.В.Радзімовська, 2020; с.64) Як відомо психологам
тай всім людям, які переживали коли-небудь страх, п ід  йо го  впливом  мож на  накоїти
безліч нелогічних дій. Саме тому, проговоріть ситуацію, в якій опинилися, напишіть разом із
дитиною,  що варто зробити (що робимо,  якщо захворіємо,  кому телефонуємо,  за якими
телефонами, в яких випадках це потрібно робити тощо). Дуже важливо проговорювати з
дитинкою, що батьки її люблять та захистять в будь-яких умовах.

За позицією В.В.Рибалка особливу увагу  під час пандемії доцільно приділяти людям
похилого віку, як це роблять соціальні геронтологи і геронтопсихологи. Головна думка цих
спеціалістів полягає в тому, «що люди похилого віку потребують спеціального
геронтопсихологічного супроводу (В.В.Рибалка, 2020; с.71) Автор наводить актуальні
проблеми геронтопсихології, які доцільно вирішувати психологам і дорослим під час
геронтопсихологічного супроводу, зокрема:

а) проблема усвідомлення життєвої значущості довголіття для особистості та
суспільства;

б) проблема розуміння взаємозв'язку здоров'я і тривалості життя дорослої особистості
в цьому віці та його впливу на здоров’я самого суспільства і людської популяції;

г)  проблема мотивації здоров’я,  довголіття та вічності особистості на якість життя і
довголіття людини;

д) проблема узагальнення досвіду довгожителів та його використання особистістю
молодого та зрілого віку у боротьбі з короновірусною пандемією;

є) проблема психологічного захисту молодих поколінь від хвороб на основі досвіду
загартовування імунної системи людьми похилого віку;

ж) актуальними для людей похилого віку є такі питання, як гігієна, профілактика
психосоматичного здоров'я, научуваність, придатність до праці, що зближує соціальну
геронтологію з психологією, педагогікою та медициною;

з) проблема взаємозалежності у взаємостосунках між поколіннями молодих і людьми
похилого віку (В.В.Рибалка, 2020; с.71).

Насправді, рішення кожної з вищевказаних проблем може реалізовуватись на основах
толерантного ставлення між старшим та молодшим поколінням. В.Г.Панок в цьому сенсі
зазначає, що «соціально-психологічні та індивідуально-психологічні наслідки надзвичайних
ситуацій, зазвичай бувають негативними – паніка, немотивована агресія, обмеження
соціальних контактів, депресія, недовіра та ін. Усе це стосується непродуктивних форм
поведінки у такій ситуації, які власне тільки посилюють усі негативні процеси (В.Г.Панок,
2020: 75).
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Під час перебігу екстремальної ситуації спостерігаються різні , діаметрально
протилежні, поведінкові паттерни поведінки. Це можуть бути конструктивні;  згуртування
спільнот та окремих груп людей, взаємна підтримка і співчуття, взаємодопомога,
толерантність, як це було, наприклад, під час виступу людей на Майдані. У таких випадках
подолання негативних наслідків пандемії  відбувається набагато швидше Серед
неконструктивних, тобто, негативних наслідків Одним із найсуттєвіших негативних
довготривалих наслідків може бути, за словами вченого «стигматизація,  являє собою
суттєву зміну самооцінки людини, прийняття на себе ролі жертви» тощо.

Далі, автор зазначає, що «негативний емоційний фон і негативна конотація в
ситуаціях паніки або психоемоційного напруження часто обумовлюють дискримінацію
певної особи або певної групи людей, які часто безпідставно звинувачуються у різного роду
проблемах. Дискримінаційна поведінка іноді спостерігається в закладах освіти відносно
дітей з особливими освітніми потребами, вимушених переселенців, дітей, які мали або мають
інфекційні захворювання і т. п. Дискримінація зазвичай полягає у ворожому, агресивному
ставленні до людини (згадаємо Нові Санжари, Львів), ізоляцію її в колективі (бойкот),
булінг, цькування, принизливі прізвиська і т. п.» (В.Г.Панок, 2020: 76).

Отже,  навички толерантного спілкування потрібні в даний період життя всім,  як
людям, що мають певні проблемі, пов’язані з COVID-19 так, й тим хто працює з
постраждалими від пандемії Серед останніх лікарі, психологи, соціальні працівники,
волонтери тощо. Досвід подолання негативних наслідків надзвичайних ситуацій і катастроф
однозначно свідчить: перемагають тільки ті нації, спільноти, групи людей, які в складних
умовах виявляють згуртованість, солідарність, взаємну підтримку, співчуття, а спеціалісти,
які займаються ліквідацією наслідків – виявляють високий професіоналізм, професійну
відповідальність і етику, поводять себе толерантно у відносинах один до одного.  Таким
чином, для розвитку сталого суспільства в умовах проживання пандемії коронавірусу  дуже
важливо бути толерантними один до одного. Шляхи навчання людей толерантному
спілкуванню потребують подальших наукових досліджень та практичних розробок.

_________________
1. Висоцька О.Є. Освіта для сталого розвитку [Текст];науково-методичний посібник/ О.Є.Висоцька. –

Дніпропетровськ:Роел Принт, 2011ю – 200с.

Савчин М.В., Дрогобицький державний
педагогічний університет імені Івана Франка

СПРОЩЕНЕ (БЕЗ ДУХУ) УЯВЛЕННЯ ПРО ЛЮДИНУ ЯК ЧИННИК
ДУХОВНО-МОРАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ ЛЮДСТВА

Рівень людяності людини визначається її здатністю до творення добра, бо насправді
вона зобов'язана бути творцем добра (і любові).  Свого часу Платон прагнув зрозуміти і
розкрити, що значить бути справжнім мудрецем, філософом, політиком, гідною людиною.
На його думку, головна мета та обов'язок мислителя (філософа) – вивести людину із печери
на світ істини. Цю місію можуть виконати ті, хто прагне добра і правильно розуміють ідею,
сутність людини. Платон вважав, що кожна людина має проявляти особливу турботу про
іншу людину, відповісти на запитання "Хто Я така", яке стосується її природи і смислу
існування.  Він був переконаний,  що можна виховати філософа (а значить людину –  М.С.),
який прагне до істини,  добра та гідності.  Для нього важливим було питання:  що лежить в
основі онтології (ідеї) про людину. Він вважав, що суспільний статус, розділення і
розрізнення людей передбачає оціночне ставлення згідно з духовним, моральним чи
метафізичним критеріями. На його думку, люди відрізняються за рівнем близькості до ідеї,
ідеалу людини, а найважливішим у житті є цінність різних форм людського існування.
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Філософ розрізняв рівні наслідування:  ікона з одного боку та копія,  модель,  симулякр з
другого, якого він поставив під сумнів.

В історії гуманітарного знання майже останніх п’ять століть людської історії під
впливом позитивної методології з метою зручності дослідження людини гуманітарна наука
вибудовувала спрощене уявлення про людину в якому відсутнє духовне начало.
Культивований антропологізм, коли в центр світобудови була поставлена людина
(людиноцентризм), зумовив втрату віри в Бога, знищення природи, а в наш час породив не
цілком констуктивні ідеологеми, наприклад, дитиноцентризм, студентоцентризм та ін.
Трагізм ситуації полягає в тому, що культивовані уявлення про людину зворотним чином
суттєво впливають на реальну онтологію людини завдяки дії неадекватних соціально-
психологічних та економічних чинників, в яких не враховується духовність, редукуючи,
примітизуючи її.  На початку ХХІ ст.  людина розглядається в єдності двох складових
душевного (психічного) та тілесного й одночасно знехтуваною є духовна складова. У
культивованих зараз уявленнях про людину не враховується духовне Я. Так, у сучасному
гуманітарному знання все глибше аналізується категорія суб’єкта, в якій акцентується увага
на активності (інтенційності, антилехеї), на необмеженості можливостей людини впливати
на світ і на себе. Ця ідея культивується у масовій та індивідуальній свідомості.

У сучасній медичній практиці людину розглядають як тіло (предмет), називаючи руки
і ноги кінцівками, зародок дитини в утробі матері як плід. У політиці людину розглядають як
об’єкт для маніпулювання, впливу, як статиста-виборця. У сфері менеджменту та маркетингу
людину розглядають як споживача, нав’язуючи їй часто нездорові смаки, уподобання,
інтереси та потреби. Сучасній людині пропонують споживати штучні, шкідливі та неякісні
продукти, що негативно впливає на її здоров’я. У цих умовах створюються і процвітають
фармацевтичні індустрії, які ніби пропонують ефективні лікуючі засоби, які насправді
приносять небагато користі, а самі фармацевти тільки збагачуються на проблемах хворих.

У сфері культури людині активно пропонуються примітивні розваги та продукти, які
редукують людську природу. Артисти Голівуду, співаки, моделі жирують, витрачаючи на
вітер величезні матеріальні ресурси, а одночасно діти в різних регіонах Земної кулі
помирають з голоду. Вони розганяють маховик моди та культивують антидуховні та
антиморальні цінності, стаючи від цього самі нещасними (розлучення, зради, діти-сироти).

Військово-промислові комплекси великих держав використовуючи величезні ресурси,
щоб створити військові літаки шостого покоління. Ніби-то вважається, що створені для
цього нові технології та матеріали в майбутньому можуть бути застосовані для блага
людини.  Але чому не можна прямо розробляти ці технології та створювати нові матеріали
для блага людини?

У сучасній психології стверджується,  що внутрішній світ людини (психіка)
зумовлений трьома чинниками: 1) соціальні умови (світ людей, міжособистісні стосунки,
впливи інших людей, міжособистісна взаємодія, спільна діяльність, спілкування тощо); 2)
тілесність (особливості функціонування та тип нервової системи, тілесні характеристики,
стан фізичного здоров’я тощо); 3) зовнішня активність особистості (діяльність, гра,
навчання, пізнання світу); 4) самоактивність (самоідентифікація, самоусвідомлення,
самооцінювання, самоставлення, саморегуляція, рефлексія, трансцендентація, аутокомуні-
кація, споглядання, самонавчання, самовиховання, саморозвиток тощо).

В освіті редукованими є основні принципи педагогіки – особистісний,
індивідуальний, дитиноцентрований (студентоцентрований) підходи. Так, акцентування
уваги на індивідуальності дитини, учня, студента, людини взагалі, імпліцитно нехтується
спільним, загальнолюдським, що призводить до розділення людей, послаблення
міжособистісних стосунків. Це також зумовлює не співимірне акцентування уваги на
індивідуальній свободі та нехтування відповідальністю за іншого, на власній
індивідуальності та одночасне нехтування індивідуальністю іншого, що є аморально. Між
тим, індивідуальність конкретної людини зумовлена не тільки самою людиною, а її
спадковістю та незалежними від неї об’єктивними обставинами (батьки, стиль виховання,
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конкретні життєві обставини). У сфері вищої освіти принцип студентоцентрованості
фактично передбачає центр уваги на студентові і одночасно приниження викладача, від
якого залежить особистісно-професійний розвиток майбутнього фахівця.

Згідно духовної парадигми стан внутрішнього світу людини зумовлений ще одним
чинником – духовністю трансцендентної природи [2–6]. У житті окремої людини,
суспільства чи навіть цивілізації виникають обставини (втрати, невиліковні хвороби,
трагедії, війни тощо), з якими вона не спроможна самостійно справитися. У такій
нездоланній, здається абсолютно не вирішуваній ситуації, духовно розвинена людина ніби
відмовляється (ніби втрачає)  від своєї суб’єктності,  дозволяючи діяти в її житті та
внутрішньому світі Господній силі. Тоді у важкій життєвій ситуації розв’язуються вузли,
сходяться пазли, приходить добрий самарянин, виникає стан синергії і проблема вирішується
в якийсь незбагнений спосіб (на фронті солдата обминають кулі чи осколки гранат, людина
виліковується від невиліковної хвороби, вирішуються здається невирішувані проблеми
тощо), тоді в неї виникає справжня радість, вона ніби постає з колін, стаючи сильнішою,
переживає велич одержаного духовного блага.

Проблеми конкретної людини, суспільства та цивілізації загалом конструктивно
розв’язуються за:  1)  культивування ідеї про людину як безумовну цінність та цілісність в
єдності духу, душі і тіла, яка прагне до блага і сама з повинністю творить благо, що
адекватно розглядається в духовній парадигмі; 2) адекватному сприйманні людиною
особистості іншого (інших, спільноти) як фундаментальної обставини життя кожного
суб’єкта, індивідуальність якого зумовлена його суб'єктно-особистісною активністю
(особистою відповідальністю) та об'єктивними (незалежними від нього) умовами життя; 3)
головними імперативами моральності людини є творення блага для конкретного іншого та
загального блага (спільноти, суспільства), вищим вираженням якого є дієва любов,
поважання свободи та індивідуальності.

Навпаки, індивідуальна аморальність зумовлена спотвореним уявленням про людину
в індивідуальній, масовій свідомості у науковій свідомості, в якому заперечується ідея про
людину як безумовну цінність,  що потребує блага та покликанні самій його творити для
інших [2; 3; 5; 6]; акцентуація на нижчі потреби людини та несвідому сферу, що виразно
сформульовано в понятті (людини-симулякра з його основною характеристикою
сингулярності ("одиночності"),  що культивується в сучасному постмодерністському світог-
ляді) [1].

Видається, що усі значущі проблеми західної та східної цивілізації зумовлені
неадекватним уявленням про людину без духовного начала, яке культивується у всіх сферах
життєдіяльності культурі, політиці, освіті, науці. У плані індивідуальної моральності
особистості важливою умовою її прояву є володіння адекватними уявленнями про
феноменологію дієвої любові,  про добро і зло,  життя і смерть,  совість,  справедливість і
несправедливість, про гуманність людських стосунків, необхідність прояву в них співчуття,
емпатії, почуття обов'язку, відповідальність, про необхідність поважати честь та гідність
кожної людини, спільноти.

_________________
1. Гусельцева М. С. Постнеклассическая рациональность в культурной психологии / М. С. Гусельцева //

Психологический журнал. 2005. – Т. 26. – № 6. – С. 5 – 15.
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Скальська Л., Горбачов В., Інститут психології
імені Г.С.Костюка НАПН України

ЧИННИКИ МОТИВАЦІЇ У ПІДВИЩЕННІ ЕФЕКТИВНОСТІ
ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ IT-СФЕРИ

Постановка проблеми.  Мотивація персоналу в будь-якій професійній сфері
вивчається багато десятиліть, їй присвячено чимало наукових праць, проте не знайдено
універсального засобу мотивації працівників для усіх сфер. Ефективність економіки будь-
якого суспільства в першу чергу визначається якістю наявних трудових ресурсів та способом
їх залучення у виробництво, адже основною продуктивною силою є люди з їхніми
здібностями та можливостями. У зв’язку з цим дослідження мотивації ІТ-фахівців у сучасних
умовах є дуже важливим та актуальним.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Методологічні основи дослідження
мотивації праці були закладені рядом зарубіжних вчених: А.Смітом, Ф.Тейлором, А.Маслоу,
Ф.Герцбергом, Е.Мейо, В.Врумом та багатьма іншими. Вплив мотивації персоналу на
підвищення рівня продуктивності праці та ефективності управління висвітлені у працях В.В.
Скриль, С.О. Цимбалюк, Н.І. Жигайло. Віддаючи належне науковим розробкам іноземних та
вітчизняних дослідників, слід відзначити, що проблема мотивації персоналу потребує
подальшого вирішення і на сьогодні проблема забезпечення вмотивованості ІТ-працівників
розроблена не достатньо повно, питання залишається відкритим та потребує подальших
досліджень.

Виклад основного матеріалу. Основою мотивації персоналу в будь-якій сфері є
можливість задоволення всіх рівнів потреб згідно з теорією А.  Маслоу.  Низкою вчених
здійснено обґрунтування фундаментального значення теорії А. Маслоу для мотивації
персоналу. На думку авторів, ця теорія є основоположною, тому що зачіпає найважливіший
аспект життя людей, а саме задоволення їх потреб. Адже мотивувати робітників неможливо
без знання їх потреб, а особливо без врахування ієрархії цих потреб.

Сьогодні більшість науковців розглядають інноваційний розвиток з позицій творчої та
інноваційної активності найманого працівника, яка має свої характерні особливості. За умови
усілякої підтримки проявів творчості в роботі, висококваліфікований персонал інноваційного
підприємства підвищує свою готовність до розроблення та впровадження нововведень.

Наведений на рис.  1  підхід розкриває сутність творчої активності персоналу та його
зв’язок із інноваційною активністю, проте обмежується мікроекономічним рівнем, не
враховує вплив зовнішньоекономічного середовища, що має неабиякий вплив на інноваційну
складову.

Рис. 1. Місце творчої активності персоналу при здійсненні інноваційної
діяльності на підприємстві
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Як відомо, діяльність інноваційного підприємства характеризується великим ступенем
невизначеності, нерегламентованості у часі, непрогнозованості результатів праці, вимагає
самостійності, відповідальності та неабияких здібностей у працівників. Це все у свою чергу
формує своєрідні «слабкі зони», які за допомогою правильного мотиваційного пливу з боку
керівництва можуть перетворитися на сильні сторони інноваційного підприємства (рис. 2).

Рис. 2. «Сильні» та «слабкі» зони мотиваційного впливу на персонал
інноваційного підприємства

Мотивами інноваційної діяльності вважають:
- підвищення конкурентоспроможності нових продуктів;
- розвиток внутрішнього потенціалу підприємства;
- оптимізація внутрішньої товарної політики підприємства;
- підвищення власного іміджу на ринку;
- збільшення величини грошового потоку;
- отримання визнання;
- можливість самостійно вибирати галузь досліджень;
- збільшення частки ринку.
Відповідно до особливостей основних мотивів інноваційної діяльності організації та

специфіки реалізації того чи іншого інноваційного проекту, формуються мотиви працівників
цієї організації.

Результати досліджень.  З метою більш глибокого розуміння робітників ІТ-сфери
проведено опитування більш ніж двохсот IT-фахівців. Респондентам було запропоновано
вибрати фактори, які мотивують їх до роботи. При цьому респонденти могли вибрати не
тільки один найважливіший, але й декілька факторів, які, на їхню думку, суттєво впливають
на активізацію роботи. Результати дослідження оброблено та наведено в таблиці.

Результати опитування
Мотивуючі фактори Важливість для робітників, %

Інтерес до роботи 30
Дружня команда 19
Задоволення від робочого процесу 15
Перспективи в кар’єрі 11
Мінімум контролю та тиску 8
Розуміння користі того, що ти робиш 6
Внутрішній імпульс 5
Інше 4

Висновки. Діяльність інноваційного підприємства характеризується високим
ступенем невизначеності, нерегламентованості у часі, непрогнозованості результатів праці,
вимагає самостійності, відповідальності та неабияких здібностей у працівників. При
управлінні ІТ-сфери розуміти вагому роль мотивуючих факторів,  таких як надання творчих
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задач; можливість професійного розвитку, тобто вдосконалення наявних навичок та
вивчення суміжних галузей знань; створення цільного та дружнього колективу, зв’язаного
корпоративною культурою та командним духом; піклування про здоров’я та комфорт ІТ-
фахівців, також слід сконцентруватися на нематеріальних мотивах до праці, серед яких:
похвала, вплив через корпоративні цінності компанії, залучення до управління компанією,
тощо. Мотивацію персоналу слушно аналізувати на кожному етапі інноваційного процесу,
адже для кожного етапу більш дієвими будуть відповідні мотиви,  що спричинюють до
специфічних результатів праці. Можливості самореалізації та участі у постановці цілей
стають вирішальними в діяльності працівника інноваційного підприємства.
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Скочиляс Л., Львівський національний університет
імені Івана Франка

ПОЛІТИЧНА ЛІНГВІСТИКА ЯК МЕТОДОЛОГІЯ АНАЛІЗУ
ЕЛЕКТОРАЛЬНОЇ КОМУНІКЦІЇ

Для того, щоб виборча кампанія була успішною, насамперед варто вибудувати
ефективну електоральну комунікацію. Коротко електоральну комунікацію можна визначити
як процес передачі виборцям ідей та меседжів за допомогою тих чи інших каналів і засобів,
що має на меті переконати їх віддати голоси за певного кандидата чи партію[1; 89]. Така
комунікація може бути представлена у двох формах:.

1) як безпосередня комунікація кандидатів та їх довірених осіб з виборцями (робота
агітаторів, зустрічі, мітинги, збори громадян, тощо);

2) або вона ще може бути представлена опосередковано (за допомогою ЗМІ,
поширення рекламно-агітаційних матеріалів, інт).

Варто розуміти, що при цьому використовується різні канали комунікації:
телебачення, радіо, преса, інтернет, зустрічі з виборцями, рекламно-агітаційна продукція,
зовнішня реклама тощо.

Однією з наукових дисциплін, що займається дослідженням електоральної комунікації
є політична лінгвістика. Політична лінгвістика – це галузь лінгвістики, що виникла на стику
двох самостійних наук – лінгвістики й політології, вона тісно пов’язана з іншими сучасними
лінгвістичними дисциплінами і має на меті встановити закономірності взаємовпливу
суспільно-політичних подій на зміни в мові й навпаки[2; 121].

Основний спосіб передачі політичної інформації - вербальний, тобто з використанням
мови. Відповідно, основним предметом дослідження політичної лінгвістики є вся сукупність
політико-мовних відносин. Звісно, не менш важливими є і невербальні засоби передачі
політичної інформації, проте при лінгвістичному аналізі варто звертати увагу передовсім на
вербальні, а саме, - політичний текст. У лінгвістиці текст - це об’єднана смисловим зв’язком
послідовність слів та речень, основними властивостями якої є зв’язність і цілісність.
Політичний текст може належати до різних жанрів. Зокрема, виділяють такі два основні
жанри: усний і письмовий.  Усний представлений у вигляді різних мітингів, дискусій,
доповідей, телеінтерв’ю, а письмовий - аналітичними статтями, листівками, програмами
політичних партій [3; 63]. Всі політичні тексти певної партії чи кандидата в контексті
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електоральної комунікації призначені для переконання адресата і впливу на його політичну
позицію, хоча вони водночас можуть нести і суто інформативну функцію.

Виділяють трьох основних адресатів політичного тексту: політичні однодумці,
політичні опоненти та виборці. По кількісному критерію виділяють індивідуального,
групового та масового адресата. Для електоральної комунікації партій та кандидатів
найбільш характерними є груповий та масовий адресат. Для масового адресата
застосовуються гасла, промови, для групового – листівки, виступи, звернення на зустрічах.
Звернення до індивідуального адресата не є поширеними. Також політичні сили застосовуть
безпосереднє звернення до адресата та комунікацію з використанням ЗМІ.

Кожній комунікативній ситуації в політичній мові відповідає свій жанр. Жанр - це
важливий засіб індивідуалізації тексту, його співвідношення з умовами мовної діяльності.
Залежно від функцій розрізняють наступні жанри: ритуальні, орієнтаційні, агональні та
інформативні. Орієнтаційний жанр представлений різними договорами, доповідями, указами,
що є більш характерним для комунікації всередині партії.  Ритуальний жанр,  як правило,
присутній в незначній мірі і представлений використанням вітальних слів на зустрічах з
виборцями. Агональний жанр присутній у гаслах, агітаційних листівках. Інформативний
жанр використовується у зверненнях до ЗМІ, до громадян та в газетах.

За обсягом інформації  жанри політичної мови поділяють на малі, середні і великі.
Прикладом середнього жанру є передвиборчі агітаційні матеріали, які представлені у вигляді
листівок, газетних статей, які політсили активно поширють серед населення. У них
традиційно міститься інформація про кандидата, його позитивна оцінка і заклик надати йому
довіру.

Політична комунікація завжди має ознаки інституційності та персональності. У
першому випадку політик є  представником певного соціального інституту, є носієм
соціального статусу, що зумовлює дотримання установлених статусно-рольових та
ситуаційно-комунікативних норм. А в другому мовець виступає як особистість з усіма
притаманними їй індивідуальними особливостями та характеристиками. Водночас
персоналізація присутня часто навіть в більшій мірі.

Політична лексика - це один з найбільш рухомих пластів мовної системи. Існують такі
основні групи лексики, які визначають специфіку сучасної політичної мови: просторічна,
жаргонна, іноземна.

Стилістична фігура - це нестандартна, певним чином цікава побудова тексту, що
використовується для підсилення його виразності. Стилістичні фігури можуть проявлятися
на різних мовних рівнях - фонетичному, морфемному, синтаксичному. Троп - це незвичайне
вживання одного слова, образне його використання, яке може служити прикрасою мови:
пряме значення в таких випадках стає лише фоном, що відтіняє специфіку нового вживання і
одночасно допомагає його зрозуміти.  Найбільш яскраві тропи -  це метафора,  метонімія,
уособлення, епітет, символ, гіпербола.

У політичній мові поширеними є такі стилістичні фігури та тропи:
· антитеза - протиставлення контрастних явищ, образів, понять.
· фонетичний, лексичний та морфологічний повтор..
· паралелізм.
· риторичне питання і риторичний діалог.
· артефактні, антроморфні, природоморфні, соціоморфні метафори,
· уособлення.
Варто зазначити, що завдання метафори у політичних текстах – переконати читача або

слухача, змусити його прийняти потрібний образ із бажаною оцінкою. До метафори політик
також звертається тоді, коли виникає потреба пояснити абстрактне через конкретне,
непредметні сутності через образи практичної діяльності, побутово-повсякденного розуміння
життя[4; 73].

Використання наведених стилістичних фігур і тропів робить виклад тексту більш
виразним, приваблює увагу читачів та слухачів.
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Також у політичних текстах присутні такі види прецедентних феноменів:
· Прецедентна ситуація - добре відома історична ситуація, подія, яскраві ознаки

якої зафіксовані в народній свідомості з тою чи іншою емоційною оцінкою.
· Прецедентне ім’я - це ім’я, прізвище, кличка відомого політика,

воєначальника, вченого, письменника чи героя літературного твору, яке слугує символом
відповідних якостей.

Якщо говорити про маніпулятивні стратегії, то така дослідниця як О. Міхальова
пропонує наступну класифікацію: 1) стратегія на пониження – тактики звинувачення,
погрози, викриття, образи; 2) стратегія на підвищення – тактики самопрезентації, відхилення
критики; 3) стратегія театральності – тактики прогнозування, попередження, обіцянки,
розмежування[5; 208].

Таким чином політична лінгвістика, як дослідницька методологія аналізу
електоральної комунікації, покликана вивчати політичну мову як на рівні політичних текстів,
так і на рівні циркулювання політичної комунікації, що має на меті досягнення політичного
результату.Завдяки лінгвістичній методології аналіз і розуміння електоральної комунікації
набувають набагато фаховішого і ґрунтовнішого вираження, а відтак більшої чіткості і
коректності.
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Сновидович І.Г., Данилевич Н.М., Львівський
національний університет імені Івана Франка

СУЧАСНИЙ РИНОК ПРАЦІ ТА ОЦІНКА І ПРОБЛЕМИ ПІДВИЩЕННЯ
ЯКОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Сучасний ринок праці активно змінюється, а особливо у час щоденних викликів,
пандемії та карантинних обмежень. Питанням ринку праці цікавляться чимало сучасних
науковців і фахівців, які займаються підбором персоналу та HR менеджментом,
формуванням команд і кар'єрним консультуванням. Поняття терміну «ринок праці»
опрацьовують дослідники із різних сфер і галузей, зокрема, економіки, соціології,
політології, психології та інших. Як економічна категорія ринок праці є складною системою
відносин щодо обміну індивідуальних здібностей до праці на фонд життєвих засобів,
необхідних для відтворення робочої сили і розміщення працівників у системі суспільного
поділу праці за законами товарного виробництва і обігу [1, с. 121].

Особливу увагу варто приділити також молодіжному ринку праці. Адже молодь, яка
завжди активно перебуває у пошуку роботи чи тимчасового підробітку проте, у час кризи та
карантину сезонної роботи, яку можна поєднати із навчанням, у рази поменшало. Проте, у
час таких важких та водночас активних змін усе ж з’являються нові сфери, в яких може
реалізувати себе молода людина, а також виникають нові і дуже цікаві професії та напрямки
де себе можна реалізувати. На допомогу молодим фахівцям у реалізації їх професійного
потенціалу має прийти освіта. Зокрема, основні напрями освіти мають бути скеровані у
напрямку компетентностей, які закладені у нових освітніх програмах. Аналізуючи сучасний
ринок праці та відгуки роботодавців,  то це мають бути такі навички як вміння
пристосовування до швидких змін і викликів, уміння критично мислити й опрацьовувати
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інформацію, швидко ухвалювати зважені рішення та вирішувати конфліктні питання,
ефективна комунікація, командна робота, що спрямована на успішний результат. Сучасні
світові тенденції розвитку, зміна світосприйняття молодими фахівцями, розвиток
інформаційних технологій зумовлюють необхідність вищої школи та підприємств
переглянути також і підходи до методів навчання.

Нині ринок праці - це складна система економічних, політичних, суспільних відносин,
що відображають сучасний рівень розвитку та узгодження інтересів усіх учасників ринкових
відносин (держави, підприємців, працівників) щодо купівлі-продажу робочої сили [2, с. 18].
Одними із важливих гравців на ринку праці є роботодавці, які пропонують вакансії та
виставляють певні вимоги до пошукачів роботи щодо рівня їх знань,  вмінь та
компетентностей. Також компанії-роботодавці є стейкхолдерами освітніх програм, які
надають свої рекомендації та відгуки щодо якості освітньої програми, а також долучаються
до їх перегляду та оновлення. ЛНУ імені Івана Франка щороку проводить опитування
компаній-роботодавців. Так, у 2020 році близько 70% опитаних респондентів зазначили, що
мають проблему з кваліфікованими кадрами на своєму підприємстві чи організації тому
знаходяться в активному пошуку працівників (рис. 1).

Рис. 1. Результати опитування роботодавців ЛНУ ім. Івана Франка.

Отож, як бачимо не зважаючи на кризу та зміни у багатьох галузях і напрямках
більшість компаній перелаштували свої умови зайнятості, форми роботи і взаємодії із
працівниками й продовжують далі розвиватися. Проте змінилися і вимоги до сучасних
фахівців.  Чітко простежується,  що вони мають бути гнучкими,  мобільними,  готовими до
постійного навчання та розвитку. Цифровізація робочих процесів та їх напрямків буде лише
посилюватися. Вимоги роботодавців щодо рівня комп'ютерної грамотності кандидатів та
їхніх вмінь і навичок працювати з різними програмним забезпеченням також будуть
зростатимуть. Незмінно важливі та затребувані серед роботодавців будуть  soft skills - м’які
навички, що допомагають швидко адаптовуватись до нових умов праці, вирішувати
нестандартні завдання, а також   пов'язані із взаємодією з людьми та ефективній командній
роботі.

Щодо компетентностей студентів та випускників, то привертає увагу така цінність, як
інноваційність, адже інформаційні технології у цифрову еру дуже швидко змінюються, а
особливо у період змішаного та дистанційного навчання важливо наголошувати і допомагати
студентам освоювати нові компетентності. Проте, не слід забувати і про викладача, який
також має постійно підвищувати свою кваліфікацію щоб якісно подавати матеріал і
вказувати на практичність його у використанні, а також у співпраці із компаніями-
роботодавцями, щоб відчувати потреби ринку праці і готувати затребуваних фахівців з
необхідними компетентностями і знаннями [3, с. 133]. Сучасний напрям реалізації системи
вищої освіти в Україні змушує враховувати вимоги до розвитку суспільних відносин,  які
періодично трансформуються. У ході освітньої діяльності змінюються цілі функціонування
закладів вищої освіти, відбувається спрямування зусиль на формування
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конкурентоспроможного молодого фахівця, індивідуальності та особистості. Активне і таке
необхідне входження України в Європейське освітнє середовище, інтеграція національної
системи освіти у світову та орієнтація на європейські й світові стандарти, впровадження
принципів дуальної освіти та співпраці з бізнесом, подальша студенто орієнтованість і багато
інших викликів сприяє впровадженню та імплементації до змісту сучасної освіти
компетентнісного підходу [4, с. 209].

Отож,  незважаючи на постійні зміни та оновлення на ринку праці сучасні молоді
фахівці є затребувані і мають багато можливостей для ефективного працевлаштування. І
запорукою їх успіху є практичні вміння та компетенції,  а також м’які навички,  які так
потребують сучасні компанії і їх освоїти студенти можуть вже у процесі навчання. Тісна
співпраця та взаємодія ЗВО і компаній-роботодавців, та їх долученість до освітнього процесу
–  це один із шляхів позитивних змін,  а також взаємної допомоги один одному у напрямку
інноваційного розвитку.
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Спересенко М.В., Львівський національний
університет імені Івана Франка

БРЕНД МІСТА ЛЬВОВА В УМОВАХ ВІЙНИ:
СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ АСПЕКТ

Сучасність доводить, що українському місту для зміцнення своєї
конкурентоспроможності необхідно активно просувати ексклюзивні аспекти власної
діяльності, формувати серед населення високий рівень привабливості, а серед зовнішнього
світу – посилювати зацікавленість інвесторів. Ці фактори обумовлені зростанням частки
сфери послуг в економіці країни та у локальних спільнотах, демократизацією органів
публічної влади, зростанням впливу засобів масової комунікації, а також загальну тенденцію
на віртуалізацію та медіатизацію більшості сфер громадського життя. Саме тому, місцеве
самоврядування великих прогресивних міст активно займається створенням та просуванням
бренду свого міста для залучення нових ресурсів (збільшення населення, робочих місць,
відкриття нових підприємств та компаній, додаткове фінансування, зростання кількості
туристів тощо).

Впродовж 2014-2022 років брендинг українських міст почав активно формуватися у
зв’язку з європейськими прагненнями України, посиленням транскордонної співпраці, а
також запозичення європейського досвіду. Брендинг міста та його позитивний імідж
дозволяють закріпити у масовій свідомості людей неповторні відмінності кожного міста з
метою збільшення власних ресурсів. Українські дослідники теж активно долучаються до
вивчення феномену бренду міста, оцінки його ефективності та стійкості. Серед вчених варто
виділити наступних: К. Богун, О. Біловодська, І. Карабаза, О. Карий, В. Кривошеїн, В. Кукса,
О.  Соскін,  А.  Стась,  В.  Мотриченко,  М.  Овчарук,  Ю.  Яковлєва.  Більшість цих досліджень
було присвячено теоретико-методологічним засадам вивчення поняття «бренд міста»,
аналізу брендів міст світу,  а також формуванню брендів міст України.  Ми ж спробуємо
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продовжити аналізувати соціально-політичний аспект бренду міста у зв’язку з окупацією
Криму, дев’ятирічною війною на Донбасі та повномасштабним вторгненням росії на
територію України 24 лютого 2022 року. Об’єктом нашого аналізу стане місто Львів – одне з
найпрогресивніших міст України.

Реформа децентралізації в Україні суттєво збільшила повноваження органів місцевого
самоврядування, а також можливості кожної громади використовувати фінансові
надходження для її розвитку. Адміністрації великих, середніх та частково маленьких міст
розпочали цілеспрямовану роботу над презентацією та промоцією ексклюзивних міських
практик та послуг. Це і спонукало місцеву владу зайнятися створенням бренду міста.
Брендинг міста покликаний створити максимально вигідний внутрішній та зовнішній імідж
міста, щоб підкреслити його природні, функціональні та символічні особливості. Брендинг
міста можна визначати з різних позицій: як стратегію розвитку міста; як нову форму
міського управління; як стратегію міського управління нашим сприйняттям; як новий тип
демократичного управління, шляхом залучення громадян до формування міської
ідентичності. Світова та вітчизняна наука налічує значну кількість визначень поняттю
«бренд міста», але у нашому аналізі за основу ми візьмемо визначення українського вченого
В. Кривошеїна, який під брендом міста розглядає поєднання внутрішнього і зовнішнього
іміджу міста, тобто міської ідентичності та привабливості у відвідувачів [2, с. 80]. До
основних складових бренду міста належать: культура та історична спадщина, імідж місцевої
влади, добробут місцевого населення, туристичні можливості, соціальна відповідальність
бізнесу та інвестиції. Ми ж зупинимося на основних характеристика бренду Львова, його
соціально-політичних складових, що набули своєї актуальності в умовах війни.

Місто Львів є національний, культурний, освітній, науковий, інноваційний центр
України з непоганим економічним потенціалом, який претендує на статус міста-лідера
Західної України [3, с. 192], а в умовах повномасштабного вторгнення росії на територію
України стало другим містом за політичною та соціальною значущість після столиці Києва.
Сучасний бренд Львова був сконструйований на таких уявленнях: старовинне місто з
красивою архітектурою та значною історичною спадщиною, багатоетнічне місто, місто кави
та солодощів, центр відродження української культури, мови та національної ідеї, міста книг
та інтелігенції [1]. Варто зауважити, що бренд Львова вдало поєднує дві характеристики, а
саме центр національного відродження (що набуває особливого значення та місії з 2014
року) та міста, яке відкрите світу (офіційне гасло Львова, яке акцентує на свободі громадян
та толерантності для кожного).

Політичний аспект бренду Львова. З моменту проголошення незалежності й до
сьогодні місто продовжує залишатися у «європейському» електоральному полі з абсолютним
домінуванням політичних сил, які характерні для так званого «помаранчевого» табору. Львів
належить до електорального регіону «Галичина», який у більшості випадків голосує відмінно
від всієї України, а також характеризується яскраво вираженими національно-патріотичними
традиціями, проукраїнською позицією, тісними економічними та культурними зв’язками з
країнами Європейського Союзу [3, с. 193]. А. Садовий є мером міста Львова з 2006 року,
характеризується як відкритий та прогресивний міський голова, команда якого постійно
працює над покращенням бренду та іміджу міста. Політична діяльність безпосередньо
А. Садового та місцевих депутатів суттєво впливає на політику області, західного регіону та
України в цілому. У межах концепції локальних політичних режимів у місті впродовж
багатьох років панує демократичний локальний політичний режим, який можна також
означити як коаліцію росту через ефективну співпрацю міської влади, бізнесу та
громадянського суспільства. Перед початком війни А. Садовий взяв участь у Конгресі
місцевих та регіональних влад, де головною темою стала — військова загроза та формування
загонів територіальної оборони, а також у координаційній зустрічі з головами громад
Західної України та Львівської області. Було проведено ряд серйозних дипломатичних
зустрічей з послом Канади, з тимчасово повіреною у справах США, послом Австрії, послами
Великобританії та Ізраїлю.  Відбулися патріотичні акції до Дня Єдності,  а також марш
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Єдності у Львові. Впродовж війни, яку розпочала росія на території України місто
демонструє чітку позицію щодо протидії агресору та працює з міжнародними партерами
щодо протидії росії.

Соціальний аспект бренду Львова. Львів завжди мав необхідні ознаки комфортного
міста для населення та туристів. Впродовж 2014-2021 років місто приймало внутрішньо
переміщених осіб з Криму та Донбасу,  а також стало західним центром реабілітації та
підготовки українських військовослужбовців. Перед початком повномасштабної війни росії
проти України міською владою були вирішенні актуальні соціальні питання:  у січні
розпочався стрілецький вишкіл для львів’ян, навчання з домедичної підготовки, прийнято
міську програму підготовки до національного спротиву; у лютому було оновлено
інтерактивну карту укриттів для мешканців Львівської громади, запрацював рекрутинговий
центр Територіальної оборони Львівщини.  З початку військового вторгнення створено
координаційний цент громадських організацій та волонтерів, запроваджено комендантську
годину, введено заборону на продаж алкогольних напоїв. Львів став основним безпечним
прихистком для сотень тисяч людей з різних куточків України, а також містом тимчасового
перебування для тих громадян, які виїздили закордон. Крім цього місто стає найбільшим
штабом з отримання та відправлення гуманітарної допомоги від міжнародних партерів.
Велика кількість громадян,  що приїхали до Львова з початком активних військових дій
свідчить про те, що місто у їх свідомості позиціюється як привітне, толерантне, безпечне, з
добрим рівнем діяльності влади та ефективною гуманітарною політикою.

Очевидно, що в умовах війни міська влада мінімально займається роботою саме над
брендом міста, однак у таких складних умовах на перший план виходить уся попередня
робота щодо формування та просування бренду міста, а також його соціально-політичний
аспект. Громадяни України здебільшого обирають Львів як місце для подальшого
проживання до завершення активних бойових дій та деокупації їх населених пунктів, місце
де можна знайти тимчасовий прихисток, отримати необхідну гуманітарну та психологічну
допомогу,  місце,  яке слугує проміжним пунктом для громадян,  що вимушені виїхати
закордон. Тому ефективність бренду Львова сьогодні була зумовлена його базовими
перевагами у соціально-політичному аспекті, шляхом попереднього формування позитивних
образів, символів, характеристик, міських політик та практик, асоціацій та відгуків, а також
відновленням діяльності більшості об’єктів сфери послуг та соціальної інфраструктури.
Після воєнних дій бренд міста збагатися наступними характеристиками – гуманітарна та
психологічна допомога, безпека, надійність, небайдужість, підтримка.
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Сторожук С.В., Київський національний
університет імені Тараса Шевченка

ВІД НАЦІОНАЛЬНОЇ КОНСОЛІДАЦІЇ ДО СТАЛОГО РОЗВИТКУ
УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

В останні десятиліття інтелектуальний дискурс стрімко втрачав цікавість до проблеми
національної консолідації. Значною мірою це було зумовлено  глобалізацією, яка істотно
розмивала кордони національних держав та підривала підвалини Вестфальської системи
міжнародних відносин, тим самим знову і знову підтверджуючи висновки Е. Ренана про те,
що «нації не вічні. Вони виникли в певний історичний період і знову зникнуть, а їхнє місце
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заступить скоріш за все, європейська конфедерація» [4, с. 262]. Подібні переконання
підтверджувалися послабленням прямої ідеологічної обробки людини централізованою
національною державою та чинниками (мовою, культурою, релігією, традиціями тощо), які
формували відчуття внутрішньої єдності з певною «уявною» національною спільнотою, про
формування котрої свого часу багато писав Б. Андерсон.

Важливе значення для знецінення національної проблематики в інтелектуальному
дискурсі початку ХХІ ст. мало завершення «холодної війни» та втрата більшістю держав
євроатлантичного континенту зовнішнього ворога, який би загрожував їхньому існуванню,
навіть попри те, що навіть найрозвинутіші держави не позбавлені ризиків і суперечностей
глобалізації. За таких умов, як цілком справедливо зауважує У. Бек, розмежування
внутрішнього і зовнішнього, національного і міжнародного, «нас» і «їх» вже не придатне до
життя. Навпаки, в сучасному глобалізованому світі досягнути добробуту могли люди з
космополітичним світоглядом, тобто не прив’язані до регіонального, а тому відчувають свою
причетність до загальнолюдських норм та цінностей [0, c. 20, 37].

Відповідаючи запитам глобалізованого світу, космополітичний світогляд був дуже
близьким значній частині українського суспільства. Ці люди легко долали кордони
національних держав, реагуючи на глобальні ризики або ж у прагненні максимально
реалізувати свободу власного самовираження та професійної самореалізації. Натомість
національна ідентичність видавалася застарілим та невідповідним вимогам сучасності
феноменом, що позбавлений будь-якого стосунку до реальності. Ці переконання, цілком і
повністю підтверджувався колективним досвідом, який прямо чи опосередковано вказував
на неспроможність національного погляду достовірно показати глобалізовану соціальну
реальність.

Цілком прийнятний для певної частини українського суспільства «побутовий
космополітизм» показав свою неоднозначність у період збройної агресії росії проти України.
Під тиском зовнішнього загрози, значна частина українського населення була евакуйована в
Європу, де, попри надзвичайну гостинність європейців, українці все ж зіткнулися з масою
проблем, пов’язаних насамперед з працевлаштуванням та супутніми йому проблемами.
Знання європейських мов, законодавства, пропоновані вакансії тощо, чітко й однозначно
вказують на те, що національний підхід досі зберігає свої позиції. Наше припущення, цілком
суголосну висновкам й відомого литовського дослідника  Егідіуса Варейкіса.  У своїх
виступах та наукових працях він неодноразово звертав увагу на специфіку імперіалістичної
міжнародної політики росії, котра проявляється у перманентному прагненні до розширення
чинних політичних кордонів завдяки поверненню усіх втрачених після військово-міліарної
кампанії в Афганістані територій [2, c. 195]. Неодноразові спроби територіального реваншу
зумовили новий спалах просякнутого шовінізмом російського націоналізму, що сьогодні
проявився у вигляді «рашизму»,  який сьогодні чітко демонструє прагнення не так до
захоплення, як до фізичного знищення України та українців, незалежно від їхньої мови,
релігії чи геополітичних та цивілізаційних орієнтацій.

Сьогодні вже немає жодного сумніву, що надзвичайно жорстока збройна агресія росії
проти українського народу, попри численні втрати серед мирного населення та безжальні
руйнування української інфраструктури, має важливе консолідуюче значення. Бо ж саме
сьогодні,  ще зовсім нещодавно помережений багатьма роздільними смугами внаслідок
зовнішнього втручання та внутрішніх закономірностей розвитку українського етносу
український народ, демонструє ознаки нації, що сконсолідована навколо національної ідеї –
навколо прагнення на реалізацію власної свободи.  Водночас українці дуже чітко
демонструють своє палке бажання стати частиною європейського демократичного світу,
вищою цінністю якого вважають невід’ємні права людини.

Наші зауваження цілком і повністю підтверджують результати Шостого
загальнонаціонального опитування: Мовне питання в Україні (19 березня 2022), здійсненого
соціологічною групою  Рейтинг. Вони чітко вказують на те, що безпрецедентне єднання
суспільства на тлі війни, вплинуло й на ставлення до статусу української мови: «сьогодні
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абсолютна більшість (83%)  за те,  щоб українська була єдиною державною мовою в
Україні»  [6].  Це ж,  своєю чергою,  дає підстави сподіватися,  що після завершення війни
мовне питання більше не зможе стати розподільною смугою чи предметом маніпуляції
регіональних еліт у боротьбі за власні економічні та політичні інтереси. Втім, це зовсім не
гарантує істотного зменшення сегменту російськомовного населення після завершення
війни, що, на наш погляд, стане важливою перепоною на шляху усвідомлення культурної
єдності та формування української культурної ідентичності. Попри зумовлену військовою
агресією росії консолідацію українського населення навколо певного ціннісного ядра, все ж
не варто забувати того, що люди у своєму житті багато разів можуть приймати рішення щодо
визнання чи невизнання системи ідей та вартостей, котрі забезпечують існування тієї чи
іншої групи.  З огляду на динамічний характер індивідуальної ідентичності, існування
культурних груп та диференціювання представників однієї культурної групи,  від іншої стає
проблематичним.

Зроблені нами зауваження повертають знову повертають нас у поле національної
проблематики та мовного питання. В даному контексті, дуже слушними видаються висновки
німецького дослідника К. Гансена. Він доводить, що внутрішню консолідацію спільноти
забезпечують єдність мови та історії [3, с. 179]. На думку дослідника, спільність мови є тим
культурним фундаментом, який забезпечує усне спілкування, надаючи речам імена,
присвоюючи їм сенс та включаючи їх у зрозумілий для членів спільноти контекст, тим самим
формуючи підвалини для сприйняття розрізненого повсякденного життя крізь призму
єдності [3,  с.  62].  Інакше кажучи,  кожна мовна спільнота має власне сприйняття реального
життя, що, своєю чергою, сприяє згуртованості та виступає механізмом включення і
виключення. Не менш важливе значення, для формування групової єдності, на думку
К. Гансена, відіграє історія, що представлена у вигляді традицій, історичних свят та
пам'ятних днів. Очевидно, що останні транслюється і сприймаються в межах певного
комунікативного простору.

Доводячи провідну роль т. з. «об’єктивних» критеріїв формування групової
консолідації, К. Гансен не применшує значення тих соціальних стандартів і норм, котрі
встановлюються шляхом спілкування. Дослідник переконаний, що соціальні групи постають
результатом вільного обговорення групових цінностей, які поступово перетворюються у
критерії культурної ідентичності. «Індивіди, – пише з цього приводу дослідник, – формують
групу,  а група формує людей,  які набувають свою ідентичність у відповідь на колективні
критерії»[3,  с.  177].  Вказаний висновок,  на наш погляд,  надзвичайно важливий з огляду на
перенесення уваги в процесі дослідження ідентичності з особистісного рівня на колективний.
В такому випадку, групова ідентичність особистості вже не розглядається як вільний дрейф у
варіативних культурних світах, а визначений сукупністю об’єктивних чинників  (мова,
історія, релігія) динамічний процес, який передбачає уподібнення та розрізнення з іншими
спільнотами  та ціннісними системами. Після цього відбувається осмислення спільнотою
себе як цілісності, що володіє ознаками, які вирізняють групу з поміж інших і на основі яких
формується уявлення про власну культурну самобутність.

Теоретичні узагальнення та висновки К. Гансена, на наш погляд, мають не тільки
високий пояснювальний потенціал, а й чітко вказують на важливий напрям сучасної
української гуманітарної політики та сталого розвитку українського суспільства. Попри
наявний сьогодні оптимізм щодо нівеляції суперечностей щодо статусу української мови, без
чіткої та виваженої мовної політики, українське суспільство й надалі буде помереженим
розподільчою смугою «Вавилону», що, своєю чергою,  сприятиме збереженню зовнішньої
загрози з боку росії та «русского мира», історично визначеного мовними кордонами. Більш
того, формування єдиного україномовного комунікативного простору, сприятиме
національній консолідації українців та дасть їм можливість творити культурний простір,
який забезпечить їхнє входження у глобальний та космополітичний світ сьогодення як
рівноправної та рівноцінної його частини, яка вільно вступає у міжкультурний діалог для
вирішення засадничих проблем сьогодення.
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УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

Постановка проблеми. Формування спроможних об’єднаних територіальних громад
в умовах швидкозмінного середовища та певної невизначеності, обумовленої об’єктивними
та суб’єктивними чинниками, актуалізує проблематику пошуку адекватних інструментів,
механізмів та методів забезпечення їх послідовного розвитку за рахунок наявного ресурсного
потенціалу та локації нових ресурсних можливостей. Успіх в місцевому розвитку не просто
звалюється сам по собі, він просить адекватних дій, відповідного планування, дієвої стратегії
і наполегливої праці в досягненні цілей.

Аналіз останніх публікацій на тему дослідження. Кириленко О., Малиняк Б.,
Письменний В., Русін В., Павлюк А., Олійник Д., . Безсмертний Р, Долішній М., Жигайло Н.,
Жук П., Сторонянська І., Кравців В., Ткачук А., Пелехатий А.

Виклад основного матеріалу. Велика кількість ОТГ створюється не беручи до уваги
вимоги Методики щодо їх створення.  Певні ОТГ виникають для того,  щоб отримати
додаткові ресурси та повноваження,  не будучи в стані розпочати економічні процеси та
забезпечити своїх жителів відповідним рівнем послуг адже у них відсутні інфраструктура та
ресурси належної якості, що унеможливлює забезпечення сталого розвитку громадян.
Розвиток цієї практики ставить під загрозу нівелювання сутності реформи, адже на місці
спроможних територіальних громад виникають незначні, слабкі в плані інфраструктури та
кадрових ресурсів громади.

Повноваження органів ОТГ доволі широкі: від розробки стратегії розвитку до
організації благоустрою сіл і селищ, які входять до складу ОТГ. Зокрема рада затверджує
бюджет ОТГ;  утворює виконавчий комітет;  встановлює місцеві податки і збори;  визначає,
яким буде соціально-економічний і культурний розвиток ОТГ, та ін. Виконавчий комітет
своєю чергою забезпечує виконання бюджету ОТГ; координує діяльність відділів, управлінь,
комунальних підприємств, установ та організацій ОТГ; має право змінювати/скасовувати
акти підпорядкованих йому відділів, управлінь та їхніх посадових осіб тощо. Розвиток ОТГ
доцільно координувати із загальною стратегією розвитку регіону.  Це дозволить формувати
потужні, конкурентоспроможні території, відроджуючи або посилюючи традиційні локальні
бізнеси. Водночас, ОТГ започатковують нові напрямки діяльності, залучають інвестиції для
розвитку сфер, про які раніше навіть не йшлося, співпрацюють між собою на основі
міжмуніципальних угод тощо. Держава стимулює такий підхід, фінансуючи на конкурсній
основі проекти ОТГ, надаючи субвенції. Тому одним з найважливіших напрямків діяльності
управління ОТГ є стратегічне планування, а також участь у ґрантових конкурсах –
національних програм та міжнародних проектів.
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Нині велика кількість громад –  явище тимчасове.  Щоб досягти кращого результату,
треба укрупнюватися. Ті громади, які об’єднали більшу кількість територій з більшою
кількістю людей,  мають досить гарний власний бюджет,  -  адже в об’єднаній громаді
залишається 60 % податку з фізичних осіб.

Доволі хорошу динаміку показав процес формування ОТГ в Україні.  Україною,  а
точніше новоствореними ОТГ протягом 2019 року зроблені суттєві кроки щодо розвитку ТГ
та удосконалення законодавчого забезпечення створення ОТГ. Станом на 10 січня 2020 року,
в Україні створено 1029 об’єднаних територіальних громад з населенням 11,7 мільйонів
людей. Перспективними планами формування територій громад покрито 90,3 % території
країни. Лідери та аутсайдери зі створення спроможних громад у переліку регіонів за
минулий рік майже не змінювалися.

Висновок. Стратегія має бути повністю інтегрована до бюджетного процесу, яка
забезпечить відповідність запланованих заходів, спрямованих на досягнення цілей, наявним
фінансовим ресурсам та не дозволить їм перетворитися на «пусті побажання». Ефективна
стратегія вимагає індивідуального підходу, що ставить потреби людей у центр уваги і
забезпечує довготермінове покращення становища для громади. Успіх розвитку громади
полягає у: наполегливій праці спеціалістів високого рівня, фахівців різних сфер діяльності;
визначені всіх можливих елементів надходження коштів до бюджету ОТГ; стратегічного
планування кошторису ОТГ та розумне використання коштів за пріоритетними напрямами і
поставленими задачами ОТГ.

Перспективи подальших досліджень Перспективи покращення якості життя
населення в регіонах пов’язані з ефективністю реалізації реформ місцевого самоврядування і
територіальної організації влади, охорони здоров’я, освіти, які вимагають більш активної
позиції від місцевих органів влади задля ефективного використання внутрішнього
потенціалу краю. Це обумовлює необхідність визначення обґрунтованих пріоритетів
стратегічного розвитку регіону, консолідації зусиль та ресурсів усіх суб’єктів регіонального
розвитку для вирішення найбільш важливих проблем.
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СИРОВИННА ОРІЄНТАЦІЯ АГРАРНОГО ЕКСПОРТУ
ТА ЇЇ НАСЛІДКИ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Центральним організаційним принципом суспільства до другої половини ХХ ст. був
принцип економічного зростання. Прагнення людства до забезпечення економічного і
технологічного розвитку, збільшення ВВП майже завжди забезпечувалось за рахунок
нещадної експлуатації та збіднення довкілля. Вважалося, що це автоматично приведе до
добробуту і значно підвищить рівень життя людей. По суті, такі нероздільні сфери, як
економіка, довкілля та суспільні інститути функціонували ізольовано одна від одної. Дана
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філософія розвитку призвела до протилежних наслідків: почала руйнуватися сама природна
основа існування та внутрішнього світу людини. Суспільство такого типу фактично жило за
рахунок майбутніх поколінь.  І,  як наслідок,  на початку ХХІ століття світ зіштовхнувся з
глобальними економічними проблемами, голодом та збідненням більшості населення земної
кулі, деградацією моралі, наростанням регіональних та міжетнічних конфліктів, тероризмом
[1]. Усвідомлення людством безперспективності та руйнівного характеру антропоцентричної
моделі природокористування змусили прогресивну міжнародну громадськість та відомі
міжнародні організації шукати вихід із ситуації, що склалася. Так було закладено новий
підхід до подолання зазначених глобальних проблем, який отримав назву – концепція
сталого розвитку.Отже,  ідея сталого розвитку,  що виникла у другій половині ХХ ст.,  була
реакцією людства на наростаючі проблеми, вирішення яких потребували нової економічної
ідеології (парадигми) розвитку.

Впровадження принципів сталого розвитку в сільському господарстві набуває
особливої актуальності, оскільки воно крім виробничої виконує ще кілька важливих функцій,
а саме соціально-демографічну, культурну, природоохоронну, просторово-комунікаційну,
рекреаційну. Сталий розвиток села включає такі аспекти: забезпечення продовольчої безпеки
країни, збереження природних ресурсів і середовища у доброму стані, підвищення якості
життя у сільській місцевості, збереження культурних традицій, забезпечення рівного і
справедливого доступу різних поколінь до ресурсів.

Будь-яка сучасна національна парадигма управління і розвитку базується на посиленні
тенденцій до глобалізації, інтеграції, зближення систем у різних сферах діяльності.
Глобальні ринкові відносини створюють нові можливості та ресурси розвитку, але водночас
призводять до виникнення нових ризиків і небезпек. Глобальні загрози, насамперед пов’язані
із зростанням відкритості національних економік. Для країн з недостатнім соціально-
економічним розвитком,  які не здатні розвиватися на ендогенній основі,  це пов’язано з
втратою конкурентоздатності, поглибленням відсталості, посиленням структурної
деформації і залежностю від розвинутих країн [3]. Противагою подібному шляху розвитку є
підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств у світовому економічному
просторі в контексті стратегії сталого розвитку, що реалізує соціально-економічні пріоритети
національної продовольчої безпеки, інноваційну модель розвитку та адаптивний
саморозвиток сільських територій України.

Моделям глобальної спеціалізації найбільш розвинених країн світу притаманна
наявність ефективних правових систем, якісної інфаструктури і високого рівня розвитку
людського капіталу.  Натомість для країн з низьким та середнім рівнями доходу
характерними є моделі гіперспеціалізації, тобто зосередження їх експорту переважно на
обмеженій кількгості товарів, в основному сировинної групи. Така модель притаманна й
Україні, 65% експорту якої припадає на дві групи товарів: агропродовольчу продукцію і
недорогоцінні метали. Майже третину загальнонаціонального і понад 70%
агропродовольчого експорту забезпечують шість видів агропродовольчої продукції:
кукурудза пшениця, ячмінь, ріпак, соняшникова олія та макуха. Слід зазначити, що певні
експортні потоки є недостатньо диверсифіковані, що свідчить про їх високу географічну
концентрацію та залежність від певного кола країн-імпортерів.. Так, в 2018-2019 рр.
половина експорту ячменю була спрямована до Саудівської Аравії. Схожа ситуацяі була
щодо поставок соняшникової олї до Індії.   Інформація державної служби статистики
України, щодо товарної структури агропродовольчої торгівлі засвідчила негативну
тенденцію зростання частки торгівлі непереробленими товарами на противагу зниження
частки оброблених продуктів(з 52% у 2010р. до 36% у 2019р)[4]

У 2020 р. 53,6% валютної виручки від експорту агропромислових товарів забезпечили
продукти рослинного походження і лише 15,1% – готові харчові продукти. За 10 міс. 2020 р.
загальна сума податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів від агропромислового
виробництва становила близько 42,6 млрд грн. Із них 42,497 млрд грн від
сільськогосподарського виробництва та лише 94,2 млн грн від переробної промисловості. З
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цих надходжень було повернуто експортного ПДВ на суму 22,7 млрд грн. Тож сума, яка
залишилася в зведеному бюджеті країни, становить лише 19,9 млрд грн, або 46,7%. Якщо
вказану суму скоригувати на вартість імпорту засобів сільськогосподарського виробництва,
то й вона значно зменшиться. За даними митної статистики, у 2020 р. в Україну завезено
лише різних добрив на 610,3 млн дол. США, а техніки для збирання і доопрацювання зерна й
для роботи з насінням – на 813,3 млн дол. США. Частка імпортної складової у вартості
експорту пшениці і кукурудзи хоча і зменшилася на 0,9 в.  п.  проти 2015 р.,  але є значною і
становить 16,4% .[2]

За даними вчених ННЦ «Інститут аграрної економіки», за виробництва й експорту 100
тис. тонн зерна сукупна додана вартість становить 92,7 млн грн. При виробництві молока з
такої ж кількості зерна сукупна додана вартістьзростає у 2,2 раза – до 201,2 млн грн, а у разі
виробництва м’яса свиней цей показник збільшується у 2,5 раза, або до 231,6 млн грн. І
головне – додаткове створення робочих місць при виробництві молока і м’яса свиней може
досягти 930 і 440 відповідно.  Ураховуючи щорічні обсяги експорту зернових культур, для
України – це втрата  тисяч робочих місць, створених експортерами сировини в інших країнах
(нерідко са-ме на переробних підприємствах працюють українські мігранти), ненадходження
податків до бюджетів усіх рівнів і соціальних вне-сків до Пенсійного фонду та фондів соціа-
льного страхування, структурне безробіття, некерована трудова еміграція, поглиблення
нерівності в розподілі ресурсів серед населення,  і як наслідок –  нестабільна суспіль-но-
політична ситуація в країні. Спостерігається своєрідний український парадокс: маючи
порівняльні й конкурентні переваги для переробної промисловості у частині наявності
кваліфікованої робочої сили і сировини, порівняно з іншими країнами – експортерами
продовольства, аграрні компанії продо-вжують експлуатувати архаїчну «рентну економіку»,
консервуючи сировинну спеціалізацію в міжнародному поділі праці,  а Україна –
експортувати дешеву робочу силу.[2]

Посилення експортної спеціалізації України та інтернаціоналізації агропродовольчого
виробництва зумовило збільшення присутності у вітчизняному аграрному секторі великого,
в т.ч. іноземного капіталу. За оцінками Land Matrix Initiation тільки у 2020р. іноземні
компаніїї (без урахування приватних іноземних інвесторів) підписали угоди на придбання
майже 180 тис. га сільгоспугідь. За оцінкам зазначеної структури агрохолдинги тільки з
іноземними інвестиціями обробляють близько 10% сільськогосподарських земель нашої
країни.  В довгій перспективі це може призвести до ще більшого погіршення якості та
обмеження природніх ресурсів, загострення соціальних проблем в сільській місцевості.

Отже, все це створює загрози не тільки для подальшого розширенння
агропродовольчого експорту в межах чинної моделі його спеціалізації, але і загалом для
стійкого розвитку вітчизняного аграрного сектору та сільських територій. У цьому контексті
велике значення буде мати державна політика стимулювання підвищення частки продукції
поглибленої переробки, залучення України до глобальних ланцюгів створення вартості,
створення сприятливого інвестиційного клімату для великого іноземного промислового
капіталу, тощо.

_________________
1. Згуровський М. Україна у глобальних вимірах сталого розвитку // Дзеркало тижня № 19, 20 травня 2006 р.
2. Могильний О., Козак М.Сировинна орієнтація аграрного сектору та її соціально-кономічні наслідки для

України [Текст]: журнал / Економіка АПК, 2021. - № 3
3. Шубравська О. Ризики сталого розвитку АПС України в умовах глобалізації [Текст]: журнал / Економіка

україни, 2007. – 95 с. - № 2 – ISSN-0131-775 Х.
4. Шубравська О. Спеціалізація агропродовольчого сектору України: тенденції , драйвери, перспективи

глобалізації [Текст]: журнал / Економіка україни, 2021. – 95 с. - № 4 – ISSN-0131-775 Х.
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Терлецька Н., Львівський медичний фаховий
коледж післядипломної освіти

ПСИХОЛОГІЧНІ МЕХАНІЗМИ ВПЛИВУ ХВОРОБИ
НА ОСОБИСТІСТЬ ТА ЇЇ БЛАГОПОЛУЧЧЯ

Актуальність дослідження. Охорона психічного здоров'я людей, створення найбільш
сприятливих умов для розвитку особистості є важливими завданнями медицини і психології.
Серед порушень психічного здоров'я особливе місце займають нервово-психічні розлади і
явища дезадаптації. За даними останніх епідеміологічних досліджень у 2-3% дітей і підлітків
існують серйозні психічні захворювання, у 8-10 % - емоційні розлади, у 22% учнів масових
шкіл виявлено ознаки соціальної дезадаптації без виражених загально-невротичних
порушень. Кількість випадків нервово-психічних розладів збільшується у препубертатному і
ранньому пубертатному віці.

В останні роки в західній когнітивно-поведінковій психотерапії (A.Beck, G.Emery,
A.Ellis, Ph. Kendall та ін.) пропонуються методи лікування, профілактики і корекції
тривожних розладів, які базуються на уявленнях про важливу роль особливостей сприйняття,
переробки та структурування інформації в їх походженні. Більшість цих досліджень спрямо-
вано на роботу з дорослими, але в деяких літературних джерелах наводяться дані, які
свідчать про ефективність когнітивно-поведінкових методів при корекції тривожних розладів
у дітей та підлітків (Ph.Kendall, Prins, Francis, S.Deal).

Виклад основного матеріалу. Якість життя подібного пацієнта перетерплює істотні
зміни в порівнянні із дохворобливим рівнем, адже якість життя - це сукупність переживань і
відносин людини, орієнтованих на осмислення існування, цінності здоров'я й можливості
особистості встановлювати взаємозв'язку із зовнішнім світом у відповідності зі своїми
потребами й індивідуальними можливостями, у тому числі й в умовах хвороби [1].
Психологічні механізми впливу хвороби на особистість і її благополуччя повинні
розглядатися у зв'язку зі зміною всього ядра особистості - системи відносин у цілому,
обумовленим суб'єктивним змістом хвороби як події в житті [2]. Тому комплексний
біопсихосоціальний підхід, спрямований на вивчення клінічних проявів, психологічних
особливостей, параметрів соціального оточення і якості життя як інтегруючого принципу
хворих депресіями є найбільш перспективним.

Проведене нами експериментально-психологічне вивчення психогенних депресій
дозволило визначити структуру відносин до хвороби й зокрема до наявного афективного
розладу. Як метод вивчення була використана методика «ТОБОЛ». Переважним типом
відносини до хвороби в депресивних хворих є змішаний сенситивно-іпохондричний тип з
елементами тривожного відношення, що говорить про інтропсихічну спрямованість
особистісного реагування на хворобу. Дезадаптивне поводження проявляється в афективній
сфері, порушення якої є необхідним елементом у депресивному симптомокомплексі.

Метою нашого вивчення є взаємовплив відносини до хвороби й параметрів якості
життя при психогенних депресіях, ми використовували методику оцінки якості життя
«Короткий загальний опитувальник оцінки статусу здоров'я»  «The Medical Outcomes Study
Short  Form  36  Items  Health  Survey»  (  SF-36)  ,  SF-36  -  один з найбільше широко
використовуваних загальних опитувальників для оцінки якості життя - дозволяє оцінити
якість життя пацієнтів за такими критеріями як : фізична активність, роль фізичних проблем
в обмеженні життєдіяльності, болю, загального здоров'я, життєздатності, соціальна
активність, роль емоційних проблем в обмеженні життєдіяльності, психічного здоров'я
(настрою) [4]. Отримані результати представлені в таблиці 1.

Особистісні особливості депресивних пацієнтів, у вигляді невротичних симптомів
дозволяють говорити про такі розлади, як : соматичні (і пов'язані з ними) розлади, фобічні
розлади, неврастенічні розлади, різного роду занепокоєння. Найменш виявленими, хоча й
невротичних розладах, що мають місце, є сексуальні розлади, а також порушення соціальних
контактів.
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Таблиця 1.
Параметри якості життя у хворих невротичними депресіями психогенного рівня.

Загальний
стан

здоров'я

Фізичне
Функціону-

вання

Рольове
функціонування

(повязанне з
фізичним

станом

Рольове
функціонування

(пов'язане з
емоційним

станом)

Соціальне
функціону

вання

Протистояння
болючим

переживанням

Життє-
здатність

Психічне
здоров'я

45,13 70,22 24,44 38,51 47,78 54,71 29,00 34,22

Висновки. Отримані результати можна використовувати для забезпечення
прицільності психотерапії, використовуючи як мішені для інтервенцій таку особливість
депресивних хворих психогенного рівня як іпохондричність, що є  системоутворюючим
фактором у структурі відносин депресивної особистості до хвороби, у сполученні з високим
рівнем сенситивності. Занепокоєння, також відіграє важливу роль у загальній невротичній
структурі особистості, психотерапевтична робота з яким може істотно знизити рівень
депресивної симптоматики, а також зменшити виразність невротичних симптомів за рахунок
дозволу внутріособистісних конфліктів. Корекція емоційного стану повинна сприяти
збільшенню питомої ваги гармонійного типу відносини до захворювання  в загальній системі
відносин особистості, завдяки чому невротичний симптомокомплекс буде значно
нівельований, а отже афективний стан покращиться, що в тимчасовому аспекті позначиться
на поліпшенні якості життя.

_______________________
1. Васерман Л. І., Громов С. А., Михайлів В. А., Линник С. Д., Флерова И. Л. «Концепція реабілітації і якість

життя : наступність і розходження в сучасних підходах». У збірнику наукових праць. Том 137.
Психосоціальна реабілітація і якість життя». Спб.: 2001.

2. Червинская К. Р., Щелкова О. Ю. «Медична психодіагностика й інженерія знань» М., Спб.: 2002.
3. Beck, A. T. Depression : Clinical, experimental, and theoretical aspects. New York : Hoeber, 1967. (Republished as

Depression : Causes and Treatment. Philadelphia : University of Pennsylvania Press, 1972).
4. Ware J. E. SF-36 Physical and Mental Health Summary Scales : A User's Manual. Boston, 1994.

Тімченко О.П., Львівський торговельно-
економічний університет

ЕКЗИСТЕНЦІЙНИЙ ВИМІР ФІЛОСОФІЇ ПРАВА

Динаміка розвитку правової свідомості в умовах сучасної України спонукає до її
глибокого та системного аналізу. Абсолютизація раціональності у минулому столітті
зумовила розвиток постекзистенційного мислення. В цьому аспекті актуалізується проблема
дослідження концепції життєсвіту (повсякдення), основою якого є емоційно-чуттєва сфера
свідомості. Засновник концепції життєсвіту Е. Гуссерль передбачав актуальність цього
напрямку дослідження і вважав що це виведе європейську філософсько-світоглядну думку з
кризового стану.

Починаючи з історичного минулого включно з епохою Нового часу розвиток науки та
філософії розглядався як єдине ціле. Філософія, яка базувалася на раціональних формах
освоєння світу, на думку Е. Гуссерля, вичерпала можливості зростання свого потенційного
розвитку. Розширення та поглиблення цих можливостей відбувається в межах прояснення
смислів життєсвіту. його екзистенційного характеру.

Концепція життєсвіту збільшила набір форм і методів пізнання світу. Позитивістське
розуміння науки виявилося однобічним. Окремі питання, які вважалися апріорними,
вимагали нового осмислення. Виникають сумніви щодо ототожнення понять науковість і
раціональність, істинність і раціональність. Феномен духовного життя, перебування людини
в пограничних ситуаціях, її переживання та страхи перед невідомим майбутнім, відчуження
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її внутрішньої сутності у спілкуванні – далеко не повний перелік актуальних проблем,
пов’язаних з людською екзистенцією.

Специфіку екзистенціального напряму у філософії права важливо розглядати через
осмислення його основних проблем: правової онтології, правової антропології та правової
аксіології

Якщо онтологія – це вчення про суще, буття, то правова онтологія розглядає суще в
праві. Суще в праві характеризується з двох протилежних позицій: як незалежне об’єктивне
існування від будь-якого зовнішнього впливу та існування у взаємодії з цими зовнішніми
реаліями.  У першому випадку ми маємо правовий ідеал,  у другому –  наявну сьогоднішню
реальність. У другому випадку допускається можливість суб’єктивного впливу, тобто
наявний момент екзистенції.

Але наявність екзистенції не можна переоцінювати. Таку переоцінку ми спостерігаємо
у поглядах психологічної школи права. Її основні ідеї в тому що: правові уявлення
зароджуються разом зі становленням психіки людини, вони інтуїтивні, не реагують на будь-
який зовнішній вплив, тобто є суб’єктивно-індивідуальні. Набутий таким чином суто
внутрішній досвід, на думку представників цієї школи ,трансформується у позитивне право.

Для виявлення специфіки правової онтології важливо порівняти її з філософським
поняттям.  Якщо для філософії бути означає перебувати окремо від інших процесів (  і це є
однією з багатьох онтологічних ознак), то для правової онтології виокремленність є базовою
та висхідною ознакою. Сам процес існування в філософії допускає в рівній мірі об’єктивно-
суб’єктивні відношення, тоді як у правовій онтології домінують елементи суб’єктивного.
Кардинально відрізняється філософська онтологія від правової і за широтою об’єкта
відображення.  У першому випадку –  це ввесь навколишній світ,  в другому –  лише вузький
спектр правових відносин. Екзистенціальний підхід в правовій онтології підсилює елементи
суб’єктивності, але в позитивному значенні як «тут і тепер» (Ж.-П. Сартр).

Екзистенціальне розуміння правової реальності є невід’ємною складовою правової
онтології. Це перша сходинка з якої починається усвідомлення сутності права. Це почуттєве
буття повсякденного досвіду в якому домінує метод простої аналогії, який в майбутньому у
поєднанні з раціональним мисленням трансформується в строгу аналогію. Екзистенціальна
правова реальність є висхідним матеріалом для побудови первинних гіпотез, версій.

У загальній структурі правової реальності (широкого та вузького значення цього
поняття) вона відноситься до широкого розуміння. У цьому аспекті екзистенціальна правова
реальність містить в собі кінцеві найвищі ідеали права, що запобігає будь-яким проявам
правових маніпуляцій та правового свавілля, а значить – знімає протиставлення широкого та
вузького розуміння правової реальності, що суттєво зближує межі природного та
позитивного права та зміцнює взаємозв’язки між теорією та практикою.

Найважливішою ознакою правової онтології є відсутність класичної схеми
взаємовідносин між суб’єктом та об’єкта,  де останній завжди виступає в ролі суб’єкта.
Звідси, об’єкт права – це суб’єктивна реальність, яка проявляється у вигляді певного ідеалу –
буття повинностей. Особливість правової реальності не означає її повної автономності.
Правова реальність детермінована системою соціальних відносин, хоча і має відносну
самостійність.

Для правового детермінізму (деонтології) найбільш характерними є дві умови:
наявність свободи волі та дотримання норм належного.  Протилежні за своєю суттю ці дві
умови для ефективного функціонування права повинні співіснувати. Усвідомлення
необхідності такого співіснування започатковується на рівні людської екзистенції. Так, в
основі поняття свобода волі лежить принцип антропоцентризму, підвалинами якого є
пріоритет індивідуальних інтересів над груповими чи суспільними.  Для того щоб пріоритет
індивідуальних інтересів не трансформувався в егоїзм потрібна противага – наявність
екзистенційного почуття повинності (співчуття, поваги, справедливості тощо). Лише
гармонія цих двох протилежних тенденцій є базовою умовою ефективного функціонування
будь-якої правової системи.
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Як зазначалося вище у правовій онтології домінують елементи суб’єктивного, тобто
людина одночасно є і об’єктом і суб’єктом права. Зосередженість уваги саме на людині
породжує правову антропологію, яка розглядає людину як центральний елемент
правовідносин. Екзистенційний аспект правової антропології суттєво звужує предмет
дослідження до поняття «пограничної ситуації». «Погранична ситуація» – поняття складне та
багатовекторне В ній неможливо відтінити поняття «явище – сутність», «основне –
другорядне», «свобода – необхідність». Стан переживання пограничної ситуації «висуває»
людину за межі свого Я,  тобто обмежує її раціо і підсилює емоційно-чуттєву сферу
свідомості.

Екзистенційний характер пограничної ситуації (екологічні лиха, катастрофи, війни,
загрози перед лицем смерті тощо) в правовій антропології проявляється у кардинальній зміні
правових ідеалів. Погранична ситуація неоднозначно (позитивно чи негативно) вливає на
людину. Стенічні емоції загартовують характер і волю людини налаштовують її на
позитивне відношення до правових норм,  тоді як астенічні –  породжують безсилля ,  страх,
зменшують соціальну (в нашому аспекті правову) активність. Слід враховувати і загальну
тенденцію функціонування правової системи – певне відставання правової свідомості від
нагальних проблем правової реальності. В пограничній ситуації таке відставання
компенсується прискореним прийняттям актуальних та неординарних  правових рішень.
Яскравим прикладом такого прискорення є реакція української влади, правової системи та
міжнародного законодавства на протиправні дії російських загарбників у розв’язаній Росією
війні проти України.

Правова антропологія через дві свої основні функції – правотворчість і реалізацію
права тісно пов’язана з правовою аксіологією. Основними структурними елементами якої є
ціннісні орієнтації (спрямованість правового суб’єкта на певну цінність) та оцінка
(відношення до обраних цінностей).

Екзистенційний аспект правової аксіології має певні особливі риси. Найперше це
проявляється в тому, екзистенційна оцінка поєднує в собі емоційно-чуттєві, психічні,
духовні аспекти правової свідомості. Для такої оцінки головне є розуміння сенсу як основної
мети правозастосування, виконання і додержання права. Саме сенс (а не істина) дозволяє
усвідомити, що є право як спосіб людського буття та як його удосконалити, зробити таким,
яким воно повинно бути. Тобто екзистенційна оцінка направлена на майбутнє
самоздійснення права та є стимулом його подальшого розвитку.

Елементи екзистенційних цінностей, які з часом набули соціально-правових ідеалів
прослідковуються у таких категоріях як справедливість, свобода, гуманність, рівність,
демократія. Завдяки екзистенційній складовій вони уособлюють неповторність і
незамінюваність правових актів, що має унікальне практично-прикладне значення, тобто є
актами укорінення суб’єктів права у безпосередню життєдіяльність кожної людини. Завдяки
цьому зменшується відставання правових норм від прискореної динаміки сучасного соціуму.

Водночас екзистенційні цінності виступають гарантом збереження кращих традицій
світової правової спадщини з утриманням особливостей національного менталітету. Їх
життєва спрямованість ніби позбавлена плинності правового буття від минулого до
теперішнього і майбутнього. В цьому аспекті екзистенційні правові цінності безпосередньо
вплетені в світову гуманістичну спадщину, вони ніби позбавлені просторово-часових
обмежень, і цим уособлюють кращі традиції світової духовної культури людства.

Таким чином, екзистенціальний вимір філософії права доводить, що одноосібне
домінування феномену раціональності у праві втратило свою актуальність. Як показала
практика минулого століття абсолютизація раціонального мислення в правовій свідомості
призводить до нівелювання та деперсоналізації особистості, обмежує її свободу вибору і
творчу діяльність. В межах філософії права екзистенціальний підхід дає змогу усвідомити
специфіку функціонування правових норм, їх тісний взаємозв’язок з духовними цінностями,
з практикою повсякдення, що сприяє самореалізації особистості в межах сучасної правової
реальності.
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ВАДИ КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
В КОНТЕКСТІ ЦИВІЛІЗАЦІЙНОЇ КРИЗИ ТРЕТЬОЇ ДЕКАДИ ХХІ СТОЛІТТЯ

Від початку виникнення ідея сталого розвитку полягала в ощадливому використанні
природних ресурсів, а саме, лісів. Зокрема, в Європі ідея ощадливого використання ресурсів
лісу (йшлося про деревину) з’явилася вже в ХV-му столітті. У зв’язку з  цією ідеєю виник і
термін «стійкість» («збалансованість»). (Йоганн Карл фон Карловіц увів цей термін на
позначення того підходу, що ліс не можна винищувати з швидкістю більшою від швидкости
його відтворення). У другій половині ХХ століття ці ідеї були узагальнені, а також доповнені
ідеями гармонійости, безконфліктности, а всьому набору ідей було надано форму
цивілізаційної ідеології, концепції, програми розвитку окремих країн і людства в цілому –
концепції сталого розвитку. Однак, якщо попередня ідея збалансованого використання
відновлюваних ресурсів була конкретною, з однозначними кількісними критеріями, а
головне – з досяжними цілями, то її розширений варіант виявився нечітким, а досяжність
цілей лише частковою. Уся повнота сучасної концепції міститься в широко відомих
сімнадцяти цілях сталого розвитку, досяжність яких не можуть гарантувати суб’єкти
планування.

Розгляньмо детальніше принаймні одну з причин не надто високої ймовірности
досягнення згаданих цілей,  а саме –  наявність низки тоталітарних держав,  в яких влада
правителя легітимізується не виборами, а демонстрацією якихось звершень, яким народи цих
країн мають завдячувати правителю. Прикладом цього є російська федерація – перед
кожними виборами правитель цієї країни демонструє своєму народу, що він робить велику
користь для нього –  приєднує нові території,  загарбуючи частково чи повністю сусідні
країни (очевидно, що це має бути кровожерливий народ, або/і народ, зазомбований
фальшивими цінностями). До того часу, поки існують такі держави, формулювання цілей
сталого розвитку у великій кількості країн є примарним, не обґрунтованим надійними
підставами.

Проаналізуймо згадані цілі та можливість їх досягнення на прикладі України, Грузії,
Молдови, Сирії та багатьох інших країн, які постійно стають, чи ще можуть стати жертвами
агресії тоталітарної російської федерації, або інших подібних тоталітарних країн, наприклад
Китайської Народної Республіки чи Корейської Народно-Демократичної Республіки.
Розгляньмо першу ціль –  подолання бідности.  Згідно з нею,  до 2030  року треба досягнути
такого стану, за якого в країнах, які ставлять згадані сімнадцять цілей, повинні зникнути
люди, які перебувають за межею бідности. Ця ціль виявляється недосяжною, коли під час
війни, зброєю тоталітарного агресора знищується житло, знищується інфраструктура, заводи,
склади з промисловими і продовольчими запасами, а особисте майно громадян
мародери-завойовники вивозять вантажними машинами.

Розгляньмо другу ціль – подолання голоду та розвиток сільського господарства.
Знищення складів з продовольством, блокада портів та знищення кораблів з продовольством,
унеможливлення сільськогосподарських робіт на театрі бойових дій – на прикладі
російсько-української війни всі ці дії призводять не тільки до неможливости досягнути
згадану ціль в країні,  яка стала жертвою агресії,  але й в багатьох інших країнах,  в які
традиційно надходить продовольча продукція з країни,  що стала жертвою агресії (у разі
російсько-української війни – це багато країн Африки).

Подібно, недосяжною в умовах війни стає третя ціль (міцне здоров’я і благополуччя)
–  війна призводить до протилежного результату,  причому в масових масштабах.
Забезпечення всеохоплюючої і справедливої якісної освіти та заохочення можливости
навчання впродовж усього життя для всіх (ціль 4), забезпечення гендерної рівности,
розширення прав і можливостей усіх жінок та дівчаток (ціль 5), забезпечення наявности та
сталого управління водними ресурсами та санітарією (ціль 6), забезпечення доступу всіх
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людей до прийнятних за ціною, надійних, сталих і сучасних джерел енергії (ціль 7), сприяння
безперервному, всеохопному і сталому економічному зростанню, повній і продуктивній
зайнятості та гідній праці для всіх (ціль 8)  –  зміни у згаданих напрямах під час війни є
протилежними до поставлених цілей. Те саме (ефект, протилежний до запланованого)
стосується всіх решти цілей: створення стійкої інфраструктури, сприяння всеохоплюючій і
сталій індустріалізації та інноваціям, скорочення нерівности всередині країн і між ними,
забезпечення відкритости, безпеки, життєстійкости й екологічної стійкости міст і населених
пунктів. Особливо абсурдними на тлі воєнної агресії виглядають останні дві цілі – сприяння
розбудові миролюбного і всеохопного суспільства задля сталого розвитку, забезпечення всім
доступу до правосуддя і створення ефективних, підзвітних та інклюзивних інституцій на всіх
рівнях  (ціль 16) і зміцнити засоби реалізації та пожвавити глобальне партнерство задля
сталого розвитку (ціль 17).

Зважаючи на зазначене можна стверджувати, що в контексті російсько-української
війни, повномасштабна фаза якої розпочалась в 2022 році, проявилась необґрунтованість
концепції сталого розвитку. Стало очевидним, що людство не володіє засобами реалізації
поставлених цілей. Іншими словами, поставлено такі завдання, для реалізації яких відсутні
інструменти. Сімнадцять цілей сталого розвитку виявилися недосяжними в контексті
існування тоталітарних держав (з однопартійними політичними системами). Дії таких держав
як щодо своїх громадян, так і до громадян інших країн обнулюють широко розрекламовані
плани сталого розвитку та звіти, щодо їх виконання. Отже, концепція сталого розвитку має
суттєві вади і потребує концептуального перегляду.  В тому вигляді,  в якому вона
сформована на даний момент, за своєю суттю ця концепція є планом, який передбачає
досягнення конкретних цілей, детально уміщених в документах із заголовком «Сімнадцять
цілей сталого розвитку». Водночас, будь-який план є досяжним, якщо суб’єкт плану: по-
перше, володіє знанням щодо того, як досягнути ціль; по-друге, володіє ресурсами,
необхідними для реалізації плану (в тому числі кадровим, фінансовим, технічним та
природним потенціалом). Можна переконано стверджувати, що згадані цілі сталого розвитку
є недосяжними в контексті існування на земній кулі тоталітарних держав, тобто держав з
однопартійними системами, які є джерелом потенційної воєнної загрози. Світ не має засобів
примусового перетворення тоталітарних систем у демократичні, а тому побудова планів
сталого розвитку в контексті зазначених аспектів є голослівною, а самі плани –
недосяжними. Існування численних міжнародних організацій (ООН, Червоний хрест, ОБСЄ
та ін.)  було покликане зробити все,  щоб не було воєн,  зупиняти їх.  Однак ми є свідками
їхньої неспроможності виконувати свої завдання. Цивілізаційна ідеологія під назвою
«концепція сталого розвитку» виявилась хибною, оскільки безвідповідально, необґрунтовано
формулювались оптимістичні цілі, для досягнення яких нема об’єктивних підстав.

Зважаючи на ці міркування,  можливими є два напрями виходу з цієї кризи
цивілізаційної ідеології: 1) корегування концепції сталого розвитку через доповнення її
цілями створення несприятливих умов для тоталітарних держав та мінімізування планів, які
мають низьку ймовірність досягнення, формулювання таких планів лише у вигляді
орієнтирів; або, 2) створення нової обґрунтованої цивілізаційної концепції розвитку людства.

Харко О., Львівський національний університет
імені Івана Франка

ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ ПОНЯТТЯ СТРЕСОСТІЙКОСТІ
В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ

Актуальність дослідження. В сучасних соціально-економічних умовах перед
людиною на різних вікових етапах її життєвого шляху виникають неочікувані ситуації, як
правило стресові, які вимагають адекватного і невідкладного їх опанування, підвищення
здатності протистояти таким впливам без шкоди для здоров’я. Найбільш вразливими,
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інтолерантними до негативних зовнішніх впливів, схильними до стресу є юнацька молодь, і
особливо така соціально й психологічно вразлива категорія, як студентство.

За класичним визначенням Селье, стрес - неспецифічна відповідь організму на будь-
яку пред'явлену йому вимогу, і ця відповідь є напругою організму, спрямованою на
подолання виникаючих труднощів і пристосування до збільшених вимог. Термін
"неспецифічний" в даному випадку означає те загальне, що властиво усім пристосовним
реакціям організму.

Незалежно від першопричин стрес, в основному, має однотипну динаміку, тобто
протікає за певними правилами. Спочатку виникає стан тривоги, потім організм мобілізує усі
свої ресурси на боротьбу із стресом і з причинами, що викликали його. А ось на третій фазі -
2  варіанти розвитку подій :  або людина і його організм справляються із стресом,  і все
нормалізується, або настає виснаження захисних сил організму, які обмежені. Це буває, коли
ситуація стресу триває тривалий час або ж ці стреси настільки часті, що організм не встигає
відновитися, і стан людини перетворюється на один тривалий стрес. А це вже -
передхворобливий стан, багатий або невротизацією (негативними змінами особи), або
порушеннями функціонування організму. В даному випадку стрес можна охарактеризувати
як позамежні негативні емоційні перевантаження, небезпечні для здоров'я і відчутно
знижуючі працездатність.

Рівень стресостійкості кожної людини міняється впродовж життя і залежить від
безлічі чинників. Чим вище стресостійкість, тим більші навантаження він може витримати. А
значить і рівень його можливих життєвих досягнень потенційно вище.

Дослідження стресостійкості поділяють за двома напрямами: за природою
походження, а саме: розглядають її і як генетично успадковану здатність організму людини
протистояти впливу негативних факторів,  і як здатність сформовану в процесі
життєдіяльності [2].

Обидва напрями дослідження стресостійкості доповнюють один одного, тому що
більшість можливостей людини,  які закладені генетично,  так чи інакше в процесі
життєдіяльності деякою мірою змінюються [3].

Стресостійкість – це загальна якість особистості, яка характеризується здатністю
протистояти стресовим факторам за період часу, який необхідний для організації нових
умов, в яких даний стресор не буде загрозливим. Вона забезпечує високу ефективність
діяльності і зберігає здоров’я молодої людини.

Важливим компонентом у розвитку стресостійкості особистості є вміння
усвідомлювати свої власні проблеми і вже згодом вирішувати їх. Тому самосвідомість
відіграє велику роль у формуванні навичок стресостійкості молодої людини. Збереження або
підвищення стресостійкості особистості пов’язане з пошуком ресурсів, що допомагають їй в
подоланні негативних наслідків стресових ситуацій. Під цими “ресурсами” мають на увазі
внутрішні і зовнішні змінні, що сприяють психологічній стійкості у стресогенних ситуаціях.
[4]

Стрес, який переживають студенти, негативно впливає на їх навчання і знижує
академічну успішність. В свою чергу, негативна успішність створює дискомфорт,
результатом чого загальний стрес тільки посилюється і збільшується. Також величезний
вплив для студентів створюють проблеми повязані з фінансами, місцем проживання,
безпекою.

Стрес може бути спричинений факторами, що пов'язані: з роботою і діяльністю або з
подіями особистого життя індивідуума.

Організаційні фактори [5]:
перенавантаження або, навпаки, надто малі робочі навантаження; конфлікт ролей-

виникає тоді, коли до працівника ставлять суперечливі вимоги; виникає, коли працівник
невпевнений у тому, що від нього очікують; нецікава праця, або недостатні фізичні умови
(відхилення у температурі приміщення, недостатнє освітленість або надмірний що діють
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сигнальним значенням: загрозою, невизначеність ролей - 11 шум), погані канали обміну
інформацією

Фактори особистого життя. Різні приватні події у житті також можуть бути причиною
стресу. Так, позитивні життеві події, наприклад, підвищення по службі або значне
збільшення доходу, також можуть викликати такий же або навіть більший стрес.

Для студентів ЗВО проблемами і труднощами можуть бути наступні [8]:
недолік сну; нездані під час навчання і незахищені лабораторні роботи; велика

кількість пропусків з якого-небудь предмету; погана успішність з певної дисципліни;
перевантаження або занадто мале робоче навантаження студента, тобто завдання, яке слід
завершити за конкретний період часу; конфлікт ролей (може виникнути у результаті
відмінностей між нормами неформальної групи і /викладача/); пропонованої студенту
роботи; погані фізичні умови (відхилення в температурі приміщення, погане освітлення або
надмірний шум).

Таблиця 1
Аналіз значущості проблем у загальній картині стресу студентів

Висновки. З наведених у таблиці 1 даних виникає, що для більшості студентів, як
юнаків, так і дівчат, найбільш стресогенними є ситуації, пов’язані з навчальною діяльністю
(велике навчальне навантаження, суворі викладачі, відсутність підручників, незрозумілі,
нудні підручники). Крім цього, для дівчат особливо вираженими у загальній картині стресу
ситуаціями є страх перед майбутнім та проблеми, пов’язані з нерегулярним харчуванням,
тоді як для хлопців вони є статистично менш істотними (р<0,001). Найменш стресовими для
сучасних студентів є ситуації, пов’язані з конфліктами у групі, які, можливо, в даний момент
відсутні в їхньому житті, та проблемами спільного проживання з іншими студентами.

Для дівчат значущість більшості проблем (пов’язаних з страхом перед майбутнім,
життям далеко від батьків, невмінням розпоряджатися обмеженими фінансами, правильно
організувати свій режим дня, нерегулярним харчуванням, зайвим серйозним ставленням до
навчання, небажанням вчитися або розчаруванням в професії, сором’язливістю та
конфліктами у групі) є статистично вищою, ніж для хлопців (р<0,001). Не істотними
статистично є відмінності в значущості проблем, пов’язаних безпосередньо з навчальними
ситуаціями (р>0,05). Це означає, що вони є найбільш стресогенними як для юнаків, так і для
дівчат і з однаковою частотою є джерелом їхніх стресів.
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Хвойницька-Перейма Х.М., Національний
університет «Львівська Політехніка»

ВІЙНА ЯК КАТАЛІЗАТОР ТРАНСФОРМАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ

Війна часто може стати переломним етапом як у історії держави так і у житті
окремого індивіда. Війна часто вносить вагомі зміни у різні сфери життя, зокрема
трансформує соціальні інститути, економічний устрій, впливає на повсякденне життя
населення, змінює звичний побут людей, що значно позначається на уявленнях індивідів про
дійсність та місце в ній людини. Війна викликає серйозні зміни у суспільних настроях,
світогляді всіх соціальних груп людей, а головне вона здатна змінювати ціннісні патерни
людини. Наш світогляд акумулює сприйняття багатьох соціокультурних, економічних та
демографічних явищ, національних та релігійних традицій, діяльності політичних інститутів,
формує цілісне уявлення суспільства, соціальних груп та індивідів формує нове ставлення до
цього.  Світогляд є одним з основних мотивів вчинків людини,  що дозволяє виявляти його
вплив на поведінкові практики. І саме війна постає одним з найвагоміших каталізаторів
зміни нашого світогляду.

Війна – це завжди страшно. Війна – це завжди складно. Війна це завжди новий відлік,
це завжди «до і після», це завжди виклик самому собі. Війна – це завжди самотність, це
завжди наодинці із собою, із своїм внутрішнім світом. Це період, коли особистість не може
відвернутись сама від себе, і втекти від себе не виходить. Дуже часто протягом життя у нас є
безліч виправдань чому ми не можемо розібратись із собою, зробити бодай якийсь
усвідомлений вибір. Тому, що у весь попередній спосіб життя та вибір, цінностей, принципів
та пріоритетів визначався необхідністю, потребою виживати, соціально реалізуватись. В цій
суєті щоденній ми постійно ховаємося від себе, ховаємося за соціальним статусом,
фінансовим благополуччям, кар’єрним ростом, безліччю шаблонів і «необхідностей», які нам
створив сучасний світ. Та в умовах війни усі ширми, маски, відмовки розбиваються об ту
дійсність, від якої ми насправді хочемо втекти, проте це уже неможливо. В умовах війни ми
усі якнайповніше проявляємо себе, залишається лише «оголена» особистість, яка нарешті
чітко і неприкрито бачить себе, і нарешті починає жити і робити справжній, усвідомлений
вибір. Здавалось би, яким чином може відбуватись ця духовна  трансформація, адже в
умовах воєн та катаклізмів, перед людиною постає безпосередньо саме питання фізичного
виживання.  Але ми говоримо про Людину,  саме про Людину з великої літери,  для якої
духовні потреби в таких жахливих умовах часто постають набагато «базовішими» та
необхіднішими ніж просте виживання.

Чому так відбувається, чому людина в умовах коли базові інстинкти мали б стати
домінуючими, може настільки віддалитись від них у протилежний бік. У складні та
переломні періоди життя людини наші уявлення про себе,  як про носія певного набору
соціальних ролей може кардинально змінюватись, а інколи і зовсім втрачати будь який сенс,
розсипатись під натиском реальності. Відчуття смерті, її безпосередньої близькості може
позбавити нас від страху, страху не тільки перед смертю, а і страху перед життям. Спонукати
людину якнайгостріше відчувати кожну мить. Війна, як непримиренний трансформатор
ставить перед нами суворий і безкомпромісний вибір між деградацією та вдосконаленням,
депресивною зневірою і впевненим, творчим рухом вперед. Війна розкриває для нас свободу,
свободу вибору.

https://elearningindustry.com/advantages-and-disadvantages-online-learning
https://petrosains.com.my/wonderblog/the-advantages-and-disadvantages-of-online-learning/
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Питання вибору в своїй основі залежить від ключового питання в житті кожної
людини, питання про сенс буття. Дуже часто це запитання відносять майже до риторичних
філософських проблем, проте в той сам час це базове, життєво необхідне питання на яке
кожен з нас має дати відповідь самому собі. Використовуючи свободу волі, можливість
робити власний вибір, який не залежить від будь-яких обставин, як необхідний
інструментарій для цього.

Віктор Франкл стверджував, що життя має сенс за будь-яких умов і закликав людей не
впадати у відчай. Сам розпач філософ визначав як "страждання без сенсу". Говорячи про те,
що людина, яка не може побачити сенсу у своїх стражданнях, схильна до відчаю. Але якщо в
стражданнях вдається знайти сенс, то вони перетворюються на досягнення. Для цього
людині потрібно розуміти,  навіщо і заради чого вона переживає ці страждання.  Воля до
пошуку сенсу є первинною мотивацією людини. Саме це явище відрізняє людину від
тварини, оскільки тварина не замислюється про сенс свого існування. Франкл вдається до
поняття "воля"  не так.  Ця мотивація не може бути "потребою",  тому що,  за його словами:
«Якби людину дійсно спонукало до сенсу, вона починала б слідувати до нього  тільки заради
того,  щоб позбутися цього потягу,  і відновити свій внутрішній гомеостаз.  Таким чином,  їй
потрібен був не стільки сенс як такий, але своя власна рівновага, і, зрештою, вона сама»[1].
Прагнення сенсу в людини є могутньою мотивацією. У випадку ж, якщо прагнення до сенсу
у людини фрустроване, така людина стає схильною до апатії, неврозу, клінічної
симптоматики. Необхідність існування сенсу життя не піддається найменшому сумніву. Він
існує як передумова,  людині залишається його знайти,  а не винайти.  Якщо існує буття,
значить, існує його сенс.

Якщо життєву ситуацію, в яку потрапила людина неможливо змінити, потрібно
змінити ставлення до цієї ситуації. На думку Франкла в найскладніших умовах здатні
вижити тільки «ті, кому орієнтиром служив сенс, місія, яку треба було виконати у
майбутньому» . Головний фокус був на задачі, що чекає виконання у майбутньому, саме це
було тим, що підтримувало та допомагало людям виживати у найстрашніших умовах. Якщо
не було причини заради чого жити, то саме виживання людини було навряд чи можливим.
Для того щоб знайти сенс життя і бути щасливим, уникнути неприємних моментів життя,
людині необхідно приймати рішення, незважаючи на умови, які, як здається, визначають
його поведінку. Людина може діяти вільно, у згоді з навколишніми обставинами,
використовуючи те, що їй дано, але якщо буде потреба, людина має діяти всупереч будь
яким умовам.

На сьогоднішній день ми можемо бачити безліч прикладів людей, які волею обставин
виявилися в безпосередній близькості до смерті, і саме вони найкраще усвідомлювали сенс
свого життя. Це пояснюється тим, що розуміння швидкої втрати всього матеріального
змушує людину відкинути все зайве та швидкоплинне і побачити та зрозуміти, те що є
найціннішим.

Сенс життя не абстрактна річ. Отримати відповідь на питання "в чому сенс життя"
може кожна людина, для цього необхідно відповідати за своє життя і вчинки – «Проживи
життя так, ніби ти живеш вже вдруге, і ніби вперше зробив помилку, саме так, як збираєшся
зробити зараз!» [2].

Ці питання не нові і ще у глибоку давнину мудреці говорили, що життя людини
починається тоді, коли вона ставить собі питання: «Хто я?», «У чому мій сенс життя?»,
«Навіщо я живу?».  Тому перше,  що ми маємо зробити,  це поставити собі ці питання,  і
докласти максимум зусиль, щоб знайти відповіді на ці запитання і знайти свій сенс. «Коли
тебе надихає велика мета, якийсь незвичайний задум, всі твої думки починають розривати
пута,  що їх стримували.  Твій розум виходить за межі обмежень,  твоя свідомість розсуває
межі своїх можливостей у всіх напрямках, і ти починаєш жити в оновленому величезному та
прекрасному світі.  Сили,  що дрімали у тобі,  здібності та таланти оживають,  і ти знаходиш
себе значно більшим, ніж міг би уявити» [1].
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Сьогодні кожен з нас, кожен Українець має цю фантастичну можливість кардинальної
трансформації, для самого себе, своєї нації та майбутніх поколінь.

_______________________
1. Свами Сатьянанда Сарасвати. Йога-сутра Патанджали. «Ведантамала», 2006.  288с.
2. Франкл Віктор. Людина в пошуках справжнього сенсу. Психолог у концтаборі. Видавництво: «Клуб

сімейного дозвілля», 2020 р. 160с.

Хом’як А., Білозерська С., Дрогобицький
державний педагогічний університет імені Івана
Франка

ОСОБЛИВОСТІ СУБ’ЄКТИВНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ УЧАСНИКІВ
БОЙОВИХ ДІЙ

Благополуччя – термін, який за останнє десятиліття став все більше і більше
використовуватись як людьми так і засобами масової інформації. Це викликало хвилю
питань та зацікавленості щодо трактування та розуміння цього слова.  Проте,  чи всі люди
говорячи про певне суб’єктивне благополуччя включають сюди своє сексуальне життя і
задоволеність ним? Напевно відповідь не буде  такою однозначною, а  інтимна сфера людей
є невід’ємною частиною життя.

А. Маслоу поставив  сексуальний аспект нашого існування на самий базовий рівень,
прирівнявши його із їжею чи водою.  Це може означати, що сексуальна потреба – це базова
необхідність людини, і як будь-яка фізіологічна потреба вона хоче бути задоволеною. І в разі
ігнорування чи не можливості задовольнити цю потребу у тих осіб чи у той період, коли вона
актуальна, суб’єктивне благополуччя людини, як певна суб’єктивна когнітивно-емоційна
оцінка життя та окремих сфер життєдіяльності, буде страждати [2].

В даний час багато людей стикається з кризовими ситуаціями, які приносять величезні
зміни у життя людей, тим більше у нашій країні війна, перебуваючи під постійною дією
стресогенних факторів  та страху, що однозначно відображається на усіх сферах
життєдіяльності.  Тому, дана тема зберігає свою актуальність, оскільки  сексуального
благополуччя є частиною загальної картини оцінки суб’єктом  власного життя.

Дослідженням  суб’єктивних оцінок якості життя людини, що позначаються
термінами «суб’єктивне благополуччя», «психологічне благополуччя», «задоволеність
життям», «щастя » займались:   Н. Бредберн, Е. Дінер,  К. Ріфф,   М. Аргайл, Е.  Р. Раян, Е.
Дісі,  С.  Любомирскі М.  Чіксентміхайі.  Особливостям сексуальної сфери життя  людей
присвятили праці такі дослідники як:  А. Чалова, В.В. Доморацький,  С. Ярская, Р. Макруер,
А. Малоу, В. Гупалоська.

Зарубіжні вчені зауважували,  що сексуальна поведінка порушується тоді,  коли вона
пов’язана зі страхом (страх бути відкинутим, неприйнятим, вбитим, пораненим).  І таким
чином, на їх думку існує тісний зв'язок між психологічними бар’єрами в сексуальній сфері й
їхніми тілесними виявами, що становить  свого роду соматичні захворювання.

Існуючий  воєнний конфлікт на території України за останні роки збільшив
чисельність військовослужбовців та людей, які перебували та перебувають в зоні бойових
дій. Можна сказати, що за останні роки це є одна з найбільших криз для багатьох людей. Є
багато постраждалих під час виконання військового обов’язку не лише у фізичному плані,
але й у психологічному. Багато військовоcлужбовців звертається до спеціалістів за
допомогою, оскільки самостійно впоратись із досвідом, який пережили, надзвичайно важко.

Звичайно, постійний рівень стресу, який відчуває людина знаходячись у зоні бойових
дій, не може пройти безслідно і залишити особистісну сферу без змін.  Людина, яка
повернулась із зони бойових дій, ніби заново адаптовується до способу життя «поза війною»,
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у неї міняються цінності та орієнтири, погляди на світ та відчуття захищеності та
комфорту[1].

Більшість науковців  нівелюють вивченням саме цього питання і більше уваги
приділяють  змінам в емоційній сфері, агресивності чи зміні звичних принципів. Звичайно,
всі ці пертурбації необхідно фіксувати і вивчати, щоб ефективно допомагати
військовослужбовцям після воєнних дій.  Проте,  сексуальна сфера життя –  як базовий
інстинкт людини, який часто виділяють як основний поряд із агресію (З.Фройд), скоріше за
все також змінюється і страждає[5].

Одним із найбільш поширених причин інвалідизації, пов’язаних з військовою
службою займає постравматичний стресовий розлад, що у випадку СТА (сексуальна травма в
армії) може призводити до обсесивно-компульсивних, тривожних станів та розладів, до
зниження лібідо або ж до повного зниження інтересу до сексуальної близькості, або ж навіть
до виникнення суїцидальних намірів. Існують і певні можливі варіанти, вектори, які були
виявлені дослідниками при аналізі військовослужбовців, і які можуть стати відправним
пунктом для людей, які хочуть допомогти унормувати їхнє життя.

На війні люди часто стикаються із смертю: смертю товаришів, командирів, своїх
противників та навіть самі часто надто близько зустрічаються із смертю. Саме тому, постійне
перебування в полоні смертей та трупів підсвідомо спонукає чоловіків до протилежного
полюсу – до народження. Тому повернувшись із зони бойових дій вони можуть
демонструвати яскраво виражену тенденцію до зачаття, до відновлення, до створення. Тобто,
може спостерігатися сплеск сексуальної потреби аналогічно за проявом до того, що
відбувалося на війні, однак з іншою несвідомою чи свідомою мотивацією [6].

Інша група дослідників, зазначає, що у військових, повернувшись із війни, хронічний
стрес під час воєнних дій став причиною неврозів та депресії, що в свою чергу призвело до
змін у сексуальній сфері, а саме сексуальних розладів типу неврозу тривожного очікування
сексуальної невдачі[3].

Дослідження американського вченого Дж. Бернарда підтверджують той факт, як саме
впливає наявність дружини та сім’ї на емоційну сферу чоловіка та його благополуччя.  У
своїй класичній роботі автор демонструє результати, які свідчать про те, що одружені
американські чоловіки були більш здоровими, менше страждали депресіями та їхнє
суб’єктивне задоволення життям було вищим ніж у холостяків, розлучених чи вдівців [4].

Тому, статистичні дані демонструють нам не надто позитивну картину того, що
відбувається у сімейному та сексуальному житті людей, які повернулись із зони бойових дій.
Проте, з іншого боку -  це дає  нам своєрідну точку зростання та поле для вивчення
найважливіших моментів.

Досліджуючи сексуальне та суб’єктивне благополуччя у осіб із різним досвідом
бойових дій було статистично доведено той факт, що перебування у зоні АТО несе за собою
ряд змін, які відображаються у специфіці реалізації сексуальності колишніх
військовослужбовці. Група досліджуваних складала 50 осіб, з яких: 25- були учасниками
АТО; 25 – ніколи не  перебували в зоні бойових дій.

Опираючись на результати отримані в ході факторного аналізу, можемо помітити, що
задоволеність від сексуального життя  для колишніх військовослужбовців є більш важливим
та пріорітетним аспектом життя порівняно із людьми, які не переживали кризову подію у
вигляді АТО. Можна припустити, що сексуальне життя є пріорітетним для
військовослужбовці, саме через  можливість вивільнити накопичену енергію, підняти власну
впевненість чи самоствердитись за рахунок цього, або ж як можливість  відображення
любові та емоційної віддачі з боку партнера.  Більше того,  доведено важливість для них
емоційної складової та стосунків загалом. Результати дозволяють зробити висновки про те,
що минулі події, пов’язані із зоною бойових дій, дають змогу людині вище оцінити переваги
мирного життя, та змінити вектори: із «нестабільного та незахищеного», яке переживалось
під час воєнних дій на «спокійне та стабільне», яке реалізується в стосунках(див.рис.1).
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Результати свідчать що особи, які перебували у зоні бойових дій, демонструють
нижчий суб’єктивний рівень благополуччя, що швидше за все, пов'язано саме із
травматичним досвідом перебування у зоні бойових дій, який змінює не лише ціннісні
орієнтири та налаштованість щодо майбутнього, а й самопочуття та стан здоров’я через
поранення та психосоматичні реакції. Більше того, було виявлено цікавий результат: для
військовослужбовців визначальним чинниками суб’єктивного благополуччя є рівень
стресостійкості. Саме, стресостійкість стає важливою особливістю психофізичного здоров’я
після повернення з зони бойових дій, тому можливість «відновити ресурси» та продовжувати
протидіяти стресовим чинникам важлива складова позитивної оцінки власного благополуччя

Рис 1.Відмінності у осіб із різним досвідом перебування у зоні АТО виявлені шляхом
дискримінантного аналізу

Було виявлено, що в структуру суб’єктивного благополуччя в учасників АТО
додається ще одна шкала «комунікативна депривація», яка, більшою мірою, не має
відношення до сексуальної сфери, а демонструє задоволеність від комунікативного аспекту
життя, що дозволяє говорити про залежність сексуального задоволення військовослужбовців
від емоційного компоненту стосунків.

Визначальним чинником суб’єктивного благополуччя виступає актуалізація потреби в
спілкуванні. Це дало змогу висунути припущення про те, що комунікація, в широкому сенсі,
із власним партнером є визначальним чинником довіри та емоційної підтримки у стосунках,
яка уможливлює самі сексуальні стосунки. Наслідки війни можуть довгий час відображатись
на житті особистості, включаючи сексуальну сферу, і результати демонструють, що відкрите,
емоційно-забарвлене спілкування із партнером є не лише запорукою адаптації особи до
«старого-доброго» способу життя, а й є визначальним чинником задоволеності від
сексуальної сфери

Отже, для військовослужбовців визначальним чинниками суб’єктивного
благополуччя є рівень стресостійкості. Саме, стресостійкість стає важливою особливістю
психофізичного здоров’я після повернення з зони бойових дій, тому можливість «відновити
ресурси» та продовжувати протидіяти стресовим чинникам важлива складова позитивної
оцінки власного благополуччя.

Зіставлення кореляційних зв’язків  суб’єктивного благополуччя у двох групах
дозволяють виділити певні відмінності у благополуччі осіб із різним кризовим досвідом, що
дає підстави зробити наступні висновки: оцінка власного здоров’я у колишніх
військовослужбовців значно пливає на рівень суб’єктивного благополуччя, що певною мірою
пов’язано із психосоматичним виявом пережитого травматичного досвіду, загрози
інвалідизації через поранення.

_______________________
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ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ЯК СУЧАСНА ТЕХНОЛОГІЯ

Дистанційне навчання – сучасні технології, що забезпечують передачу інформації за
допомогою інформаційно-комунікаційних технологій. Основними принципами
дистанційного навчання є інтерактивна взаємодія у робочому процесі та консультативна
підтримка. У зв’язку з пандемією COVID-19, потреба у дистанційному навчанні зросла.
Перехід до такого формату призвів до порушень у сфері освіти, зокрема, до погіршення її
якості та доступності. На початку пандемії 90% шкіл усього світу були закриті і лише
весною 2020 року навчальні заклади України перейшли на дистанційне навчання. Другий рік
поспіль школярі, студенти та викладачі в умовах пандемії та дистанційної освіти. Як
наслідок, починаються проблеми з психічним здоров’ям: підвищена тривожність, страх,
стрес, депресія. Через закриття учбових закладів, діти та підлітки втратили можливість
вживу спілкуватися з друзями,  сидять в ізоляції та мало часу перебувають на свіжому
повітрі. У таких умовах психологічний стан значно погіршується. Це показують результати
досліджень, які провели американські вчені: більше 80% осіб відчували стрес, тривогу,
смуток і самотність. Також виникають труднощі з концентрацією уваги та мотивацією до
навчання.

Для викладачів цей період також досить важкий. Вони мусять адаптувати свої заняття
до дистанційного формату, часто понаднормово працюють. Це все призводить до стресу. У
групі найбільшого ризику перебувають викладачі, що мають дітей, які також навчаються
дистанційно та викладачі старшого віку. Під час дистанційного формату батьки теж
помічають погіршення свого психологічного стану,  оскільки вони бояться втратити роботу
та мають страх, що їхнє матеріальне становище погіршиться. На фізіологічний і психічний
стан студента впливають і наслідки COVID-19. Після одужання діти і дорослі страждають
від неврологічних симптомів: погіршення пам’яті, головні болі, складнощі з концентрацією
уваги. Також вони схильні до депресії, безсоння та тривоги. Це все негативно впливає на
учасників навчально-виховного процесу.

Стрес – психічний стан людини, що виникає в процесі діяльності зумовленими
певними труднощами. Стресова реакція багатьох людей пов’язана з карантинними заходами,
які позбавляють їх звичних форм життєдіяльності та активності. На даному етапі для учнів та
студентів важливу роль відіграють мотивація до навчання та копінг.

Мотивація – система спонукань для визначення активності організму і спрямованості.
Копінг – здітність людини справлятися зі стресовими ситуаціями. Є два види копінгу:
1. Проблемно-центрований – суб’єкт активно намагається подолати стресову

ситуацію;
2. Емоційно-центрований –  суб’єкт повністю піддається емоціям та не

намагається подолати стресову ситуацію.

https://cyberleninka.ru/article/n/kriteriyi-obmezhen-zhittediyalnosti-pri-posttravmatichnomu-stressovomu-rozladi-u-uchasnikiv-boyovih-diy/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/kriteriyi-obmezhen-zhittediyalnosti-pri-posttravmatichnomu-stressovomu-rozladi-u-uchasnikiv-boyovih-diy/viewer
https://core.ac.uk/reader/161812520
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Українська асоціація психологів радить методи, які допоможуть адаптуватися до
нової академічної реальності, а саме: Емоційний інтелект – навчитися приділяти увагу своїм
емоціям, відкрито їх висловлювати. Добробут тут і зараз – дотримуватися заходів карантину,
але не ізолювати себе: спілкуватися з друзями онлайн, займатися улюбленими справами,
влаштовувати різні інтерактиви в Інтернеті. Інноваційне навчання – зосередитися на своєму
виборі та маленькими кроками іти до основної мети. Великі за обсягом завдання можна
розділити з одногрупниками, це полегшить його виконання. Взаємна підтримка – допомагати
один одному як у навчанні, так і емоційно.

Не треба боятися стресу, адже ним можна навчитися керувати. Є три способи для
тренування: Книги з управління стресом – корисні теоретичні знання; Тренінги за цією
тематикою – застосовування знань на практиці; Діагностика стресостійкості – вироблення
власного підходу.

Будь-які ситуації, що порушують звичайний перебіг подій у житті можуть стати
причиною стресу. Тут важливу роль відіграє ставлення людини до цієї ситуації. Одні
сприймуть її як стресову, а в інших вона не викличе жодних негативних емоцій.

Для того, щоб зміцнити та підвищити стресостійкість потрібні ресурси, що
допомагають подолати негативні наслідки від стресів. Це такі внутрішні та зовнішні зміни,
що сприяють психологічній стійкості у стресових ситуаціях.

Е. Фромм вважав, що є три психологічні ресурси, що допомагають людині впоратися
із труднощами:  Надія –  активне очікування того,  що може виникнути,  та готовність цьому
протистояти; Віра (раціональне переконання) – переконання про те, що є багато
можливостей, а основним завданням людини є вчасно виявити їх; Духовна сила (мужність) –
здатність чинити опір та не ставити під загрозу два попередні ресурси

Багато вчених та дослідників вважає, що позитивне соціальне оточення (сім’я, друзі,
колеги) теж можна включити до основних ресурсів підтримки стресостійкості.

Є декілька методів формування стресостійкості. Аутогенна вправа – метод, який
забезпечує пацієнтам розслаблення м’язів, розвиток концентрації, здатність керувати увагою
та розумовою діяльністю.

Для того, щоб опанувати психологічні вправи, спочатку потрібно звернути увагу на
розслабленні скелетних м’язів та дихальних вправах. Самопідготовка. Швидко звикнути до
нових умов – дуже важлива риса для людини. За допомогою цього методу швидко
знижуються негативні емоції та покращується вміння адаптації. Регулярне його
використання значно підвищує працездатність. Медитація – метод самостійної
психокорекції. У людей, що займаються медитацією, більш стабільна вегетативна нервова
система, тому вони краще справляються зі стресом. Прогресивна релаксація. Ця методика
рекомендується,  в першу чергу,  людям з підвищеною тривожністю.  Вона допомагає при
головних болях та м’язовій напрузі.  Біологічний зворотний зв’язок –  це процес,  за
допомогою якого людина вчиться впливати на фізіологічні реакції організму. Є два типи
реакцій: ті, що непідвласні контролю; ті, що легко регулюються, але процес регуляції
порушений через травму чи хворобу. Молитва – викликає реакцію розслаблення. Г. Бенсон
назвав це «фактором віри». У людей, які регулярно моляться відслідковуються зміни у
функціональному стані мозку. Свідомість – фіксація уваги в реальному часі (тут і зараз). Як
приклад можна навести техніку концентрації на диханні. Свідомість використовують як
дієвий метод боротьби з тривогою, хронічним болем та псоріазом, а також вона допомагає
забути про минулий негативний досвід. Музика. Допомагає підвищити самооцінку та
знизити вплив депресії. З фізіологічної точки зору – знижує кров’яний тиск, сприяє
насиченню тканин киснем та впливає на швидкий ріст клітин. Фізичні вправи – ефективно
впливають на психологічний стан, підвищують життєвий тонус та самооцінку. Вони
пригнічують тривожність та стрес, як наслідок – людина більше відчуває своє життя. Варто
зазначити, що втома зменшує прояв негативних станів.
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Худолій А.О., Жигайло В.М., Національний
університет «Острозька академія»

ВАЖЛИВІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ, ЕКОНОМІЧНОЇ ТА ФІНАНСОВОЇ
БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Постановка проблеми. Однією з головних проблем національної безпеки України є
зростання загроз економічної та фінансової безпеки держави. Питання забезпечення
фінансово-економічної безпеки України є предметом досліджень учених: Барановський О. І.,
Богданов І. Я., Єрмошенко Н. Н., Колосов А. В., Попов Є. В., Сенчагов В. К., Фокіна Н. П.,
Худолій А.О., Шніпко О. С. [1-4].

Виклад основного матеріалу. Базовим критерієм забезпечення національної безпеки
будь-якої держави є рівень розвитку її економіки. Стійкий розвиток економіки – це основа
реалізації національних інтересів будь-якої країни. Економічна безпека держави трактується
як поєднання економічної безпеки макро- та мікрорівня. Тому забезпечення економічної
безпеки держави визначається безпекою індивідуума та підприємства (фірми).

Фінансова безпека - це стан фінансів і фінансових інститутів, при якому
забезпечується гарантований захист національних економічних інтересів, гармонічний та
соціально спрямований розвиток національної економіки, фінансової системи та всієї
сукупності фінансових відносин і процесів у державі, готовність і здатність фінансових
інститутів створювати механізми реалізації і захисту інтересів розвитку національних
фінансів, підтримка соціально-політичної стабільності суспільства, а так само формується
необхідний і достатній економічний потенціал і фінансові умови для збереження цілісності й
єдності фінансової системи навіть при найбільш несприятливих варіантах розвитку
внутрішніх і зовнішніх процесів й успішного протистояння внутрішнім і зовнішнім загрозам
фінансової безпеки [1]. Саме від стану фінансової безпеки залежить рівень розвитку
реального сектора економіки, виробнича та всі інші елементи та види безпеки. Стабільний і
збалансований розвиток фінансової, бюджетної, податкової, грошово-кредитної, валютної,
банківської, інвестиційної та фондової систем, а також ціноутворення вважаються
критеріями фінансової безпеки держави.

Основу фінансової безпеки держави складає її бюджетна безпека. Бюджетна безпека -
це стан забезпечення платоспроможності держави з урахуванням балансу доходів і видатків
державного й місцевих бюджетів та ефективності використання бюджетних коштів [2].
Податкову безпеку трактують як забезпечення зростання ресурсного потенціалу для
соціально-економічної стабільності та розвитку держави, збереження цілісності фінансової
системи, протистояння внутрішнім і зовнішнім загрозам країни. Податковий тягар гальмує
економічне зростання в Україні. Водночас зниження податкових ставок загрожує
скороченню бюджетних надходжень, що може призвести до порушення виконання
Державою покладених на неї функцій.  Боргова безпека -  це такий рівень внутрішньої та
зовнішньої заборгованості з урахуванням вартості її обслуговування й ефективності
використання внутрішніх і зовнішніх запозичень та оптимального співвідношення між ними,
достатній для вирішення нагальних соціально- економічних потреб, що не загрожує втратою
суверенітету і руйнуванням вітчизняної фінансової системи [3].

До головних індикаторів, що характеризують ефективність боргової політики країни,
відносять: - спроможність у повному обсязі обслуговувати та своєчасно погашати борг; -
співвідношення сумарних виплат із обслуговування та погашення державного боргу до
загальних доходів державного бюджету та ВВП;  -  чисті позичкові залучення за
вирахуванням витрат на погашення та обслуговування державного боргу.

Грошово-кредитна безпека - це такий стан грошово-кредитної системи, який
характеризується стабільністю грошової одиниці, доступністю кредитних ресурсів і таким
рівнем інфляції, що забезпечує економічне зростання та підвищення реальних доходів
населення [4]. В зв’язку з цим, основним завданням грошово-кредитної (монетарної)
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політики є забезпечення стабільності грошової одиниці, а інструментами реалізації завдання
можуть бути: - процентна ставка рефінансування; - резервні активи ЦБ; - операції на
відкритому ринку; - валютні інтервенції та ін.

Валютно-курсова безпека - це такий стан курсоутворення, який створює оптимальні
умови для поступального розвитку вітчизняного експорту, безперешкодного припливу в
країну іноземних інвестицій, інтеграції України до світової економічної системи, а також
максимально захищає від потрясінь на міжнародних валютних ринках [2]. До критеріїв
валютної безпеки відносять: - передбачуваність динаміки обмінного курсу національної
валюти;  -  збалансованість попиту та пропозиції на валютному ринку;  -  забезпеченість в
іноземній валюті потреб держави та суб'єктів господарювання; - стабільність джерел
надходжень іноземної валюти; - самостійність національної валютної політики та ін.
Фінансову безпеку держави визначає також фінансова безпека банківської системи, яка
розглядається в двох аспектах. По-перше, з позиції фінансових наслідків діяльності
комерційних банків для економічної безпеки країни в цілому та окремих клієнтів і
контрагентів. По-друге, з позиції недопущення та відвернення явних і потенційних загроз
фінансовому стану банківської системи країни на рівні як центрального банку, так і
комерційних банків [2, с. 178].

Безпеку банківської системи вважають, коли забезпечуються умови для її стабільного
й ефективного функціонування для соціально-економічного розвитку країни. До індикаторів
безпеки банківської системи належать: - відношення активів банків до ВВП; - розмір чистих
внутрішніх активів НБУ (обсяг грошової маси та розмір емісій);  -  обсяг чистих зовнішніх
резервів НБУ; - частка активів недіючих банків у загальній сумі активів комерційних банків;
- частка іноземного капіталу у сукупному капіталі банківської системи та ін. Безпека
банківської системи в цілому залежить від безпеки окремого банку та навпаки. Наступною
складовою фінансової безпеки держави є інвестиційна безпека, яку визначають як такий
рівень національних та іноземних інвестицій (за умови оптимального їх співвідношення),
який здатен забезпечити довгострокову позитивну економічну динаміку при належному рівні
фінансування науково-технічної сфери, створення інноваційної інфраструктури та
адекватних інноваційних механізмів [4]. Головними індикаторами, що визначають
інвестиційну безпеку, є: - частка у загальному обсязі капіталовкладень (в межах 20-25% від
ВВП); - частка іноземних інвестицій у загальному обсязі інвестицій країни; - співвідношення
прямих і портфельних інвестицій; - величина іноземних інвестицій на душу населення; -
ризикованість інвестиційних проектів й ін. Забезпечення інвестиційної безпеки держави
потребує формування привабливого інвестиційного клімату. На сьогодні інвестиційний
клімат України характеризується низькою привабливістю, що пов'язано з політичною
нестабільністю та недосконалістю законодавчої бази.

Висновки. Оскільки важливою та пріоритетною складовою національної безпеки
держави є її економічна та фінансова безпека, доцільно об'єднати ці поняття в одне –
фінансово-економічна безпека. При цьому забезпечення фінансово-економічної безпеки
держави потребує вирішення широкого кола проблем, що стосуються формування критеріїв
та принципів забезпечення фінансово-економічної безпеки, визначення пріоритетних
національних інтересів у фінансовій сфері, здійснення постійного відстеження факторів, які
викликають загрози фінансово-економічній безпеці країни, а також вживання заходів щодо
їх попередження та подолання. Що стосується системи забезпечення фінансово-економічної
безпеки, зокрема, системи відповідних інститутів і організаційно- управлінських структур, то
вона також потребує належної структурної організації. До основних напрямків забезпечення
фінансово-економічної безпеки України слід віднести: - моніторинг, аналіз і прогнозування
загроз фінансово- економічній безпеці в усіх сферах їх прояву; - визначення критеріїв
фінансової безпеки та їх порогових значень; - розроблення системи заходів та механізмів
забезпечення фінансово-економічної безпеки країни; - активізація діяльності законодавчих та
виконавчих органів державної влади України щодо реалізації комплексу заходів,
спрямованих на попередження та послаблення загроз національним фінансовим інтересам; -
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підтримка на необхідному рівні стратегічних та мобілізаційних ресурсів держави.
Забезпечення прийнятного рівня фінансово-економічної безпеки не можливе без здійснення
структурної перебудови та підвищення конкурентоспроможності національної економіки. В
свою чергу, забезпечення фінансово-економічної безпеки є вирішальним фактором у
забезпеченні всіх складових національної безпеки держави.
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Черноус Т.Ю., Національний університет
Острозька академія

ВПЛИВ МУЗИКИ  НА АДАПТИВНІ ФУНКЦІЇ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ
МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ В УМОВАХ ВІЙНИ

Сучасний етап вивчення емоційного інтелекту характеризує активне дослідження
його компонентів з огляду на можливість практичного застосування  отриманих результатів
у конкретних життєвих ситуаціях. Пошук ефективних механізмів, що сприяли б  процесам
адаптації людини під час кризової ситуації війни привертає увагу до розгляду музичних
засобів, що ефективно впливають на стабілізацію психоемоційного процесу, за рахунок
багатьох факторів, зокрема сенсорної стимуляції, регуляції фізичної активності, сприяння
соціально-психологічній адаптації.

Характерною ознакою стресу та кризових станів є зниження когнітивних функцій, що
впливає на ефективність використання вербальних методів активізації функцій емоційного
інтелекту. Тож, в  умовах війни, актуалізація та стимулювання психічних резервів людини за
допомогою музики, може розглядатись, як невербальний засіб впливу на адаптивну та
стресозахисну функцію емоційного інтелекту. Універсальність та природність впливу таких
елементів музики як ритм,   темп,  тембр,  висота,  гучність та інші,   на  фізіологічні процеси
людського організму, дозволяє використовувати  музику, як ефективний засіб для регуляції
психоемоційного та психофізіологічного стану.[1]

Згідно загальноприйнятої типології  кризових ситуацій, війна та бойові дії призводять
до  значного зростання кількості людей, які безпосередньо стикнулись з психотравмуючими
подіями. [2] Такі події негативно впливають на життєдіяльність, змінюючи загальний перебіг
фізіологічних та психоемоційних процесів. Особливої уваги потребують ситуації, коли під
вплив психотравмуючих подій потрапляють діти, робота з якими, в майбутньому,
потребуватиме додаткових компетенцій від спеціалістів,  що працюватимуть з ними.   До
переліку таких фахівців входитимуть і викладачі початкових класів. З огляду на це, важливо
звертати увагу на формування таких емоційних компетенцій у структурі  професійних
навичок майбутніх педагогів початкових класів як стресостійкість та адаптивність.[3] Крім
того, що майбутні спеціалісти мають спрямовувати додаткову увагу на формування нових
компетенцій, під час їх підготовки має бути врахований також фактор їх особистого
занурення у психотравмуючу ситуацію. Це, зокрема, стосується процесу навчання та набуття
професійних компетенцій майбутніх вчителів початкових класів під час війни. В такій
ситуації майбутні спеціалісти стикаються з багатьма викликами, серед яких подолання
особистісних перепон у опануванні стресової ситуації, адаптація до нових умов та
налагодження ефективного процесу навчання в умовах війни. Ці аспекти змушують
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привертати особливу увагу до формування емоційних компетенцій майбутніх педагогів,
зокрема навичок розпізнавання емоцій та ефективного їх регулювання, як необхідного
компоненту професійного становлення майбутніх вчителів в умовах війни.

Ефективність використання музики та її компонентів у процесі розвитку емоційних
компетенцій  доведена численними науковими дослідженнями західних та вітчизняних
вчених. Перспективи сучасних досліджень музики спрямовані на розгляд окремих музичних
засобів та компонентів. Також досліджується рівень та інтенсивність дії цих засобів на
окремі компоненти емоційного інтелекту, що  у свою чергу дозволяє виокремити певні
функціональні ознаки та види музичних інтервенцій, з огляду на їх ефективність в
конкретних життєвих ситуаціях, у тому числі і в умовах війни.

Дослідження, щодо  впливу музики на розвиток рефлексивного компоненту
емоційного інтелекту та самоусвідомлення психоемоційних станів, говорять про
ефективність впливу певних її компонентів, зокрема  тілесно-рухової складової музичних
засобів [6]. За умови, що довготривала психотравмуюча ситуація може впливати на
зниження сенсорної чуттєвості та когнітивних функцій, стимуляція цих процесів за
допомогою різних музичних інтервенцій допомагає покращити рівень тілесного та
емоційного самоусвідомлення, що сприяє підвищенню рівня самоконтролю. Дія музичних
засобів на рефлексивний компонент дозволяє  припустити його вплив і на вибір ефективних
стратегій поведінки, оскільки в результаті тілесно-рухової активації внаслідок музичного
впливу може бути активований і когнітивний компонент емоційного інтелекту.

З огляду на проблематику дослідження, варто відмітити  вплив музичних засобів на
структурні компоненти, що безпосередньо стосуються адаптивної та стресозахисної функції
емоційного інтелекту, до яких відносимо управління емоціями в стресових ситуаціях, а саме
самоконтроль, вибір продуктивних подолаючих стратегій поведінки та самомотивацію, що
передбачає здатність викликати та підтримувати емоції, що спонукають до діяльності.[4]

Згідно досліджень вітчизняних науковців, психофізіологічний вплив музики базується
на здатності нервової та м’язової систем людини засвоювати ритм. Музика, зокрема її
ритмічний компонент, виступаючи у якості ритмічного подразника стимулює фізіологічні
процеси організму,  що відображаються на зміні рівнів активації,  як рухової,  так і
вегетативної сфер. Музичні ритми здійснюють вплив на всі системи організму, підсилюючи
захисні адаптаційні реакції організму, викликаючи: ефект заспокоєння, що проявляється в
усуненні емоційної напруженості; ефект відновлення, що відображається в ослабленні
проявів втоми; ефект активізації, що призводить до підвищення психофізіологічної
реактивності [1], що підтверджують дослідження західних вчених. Зокрема, Р. Заторре
доводить ефективність впливу музики на здатність до планування та структурування, окремо
відзначаючи її вплив на ритмічність та координацію. Також  вчений вказує на здатність
музики до активації систем задоволення та винагородження, що  відіграє значну роль у
процесах саморегуляції, активації пізнавальних процесів та мотивації. [7]

Розвиток сучасних технологій у галузі нейробіології дозволив глибше дослідити
процеси обробки  різних  музичних компонентів у структурі головного мозку, що значним
чином розширило розуміння процесів, що активуються у результаті музичного впливу.
Зокрема, Д. Левітін доводить зв’язок емоційних реакцій на музику із взаємодією між
певними відділами головного мозку, що здійснюють вплив на такі функції організму, як
дихання та скорочення сердечного ритму, в результаті чого активуються процеси
саморегуляції.[8] Також, в якості дієвого фактору впливу музичних засобів на розвиток
адаптивної функції розглядається її комунікативна спрямованість. Так, когнітивний психолог
Д. Міллер, розглядає музику в якості потужного соціального інструменту, привертаючи
увагу до її природньої комунікативної функції.  Цей фактор має бути врахований під час
війни, оскільки порушення здатності встановлювати соціальний контакт, внаслідок
екстремальних ситуацій, негативно впливатиме на адаптивні функції. Тож використання
музики, як ефективного інструмента соціальної комунікації може бути також спрямоване на
зменшення наслідків психотравмуючої події, покращення процесу адаптації та відновлення
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ефективного функціонування та набуття професійних навичок майбутніх викладачів
початкових класів умовах війни.
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Шинкар М.І., Національний університет
«Львівська політехніка»

ЕКОЛОГІЗАЦІЯ СУЧАСНОГО МЕДІАСЕРЕДОВИЩА ЯК ОДНА З УМОВ
ПСИХОЛОГІЧНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

У сучасному глобальному світі особливе місце у житті людини і суспільства займають
медіа,  дедалі більше заповнюючи собою культурний простір,  а медійність постає однією з
ключових характеристик соціокультурної реальності. Роль медіа настільки велика, що
суспільство сьогодні справедливо іменується медіалізованим, узалежненим від медіа, а його
функціонування тісно пов’язане з інформаційними мережами, що визначають його розвиток.
Сьогодні, найперше в західноєвропейському й американському науковому світі, можемо
спостерігати актуалізацію уваги до медіаекологічного концепту.

Відомими дослідниками медіаекології вважаються: М. Маклюена, Н. Постман, К.
Лум, Т. Дженкареллі, К. Ністром, С.К. Ленгер, Г. Бейтсон, В. Савчук, К. Якубович, Б.
Потятиник, Н. Габор, В. Степанов та ін. Аналіз соціокультурних і антропологічних
трансформацій під впливом інформаційних технологій знаходимо в роботах П.  Вірільо,  П.
Слотердайка, Д. Ваттімо, В. Флюсера; аналіз медійності сучасної культури – у працях З.
Баумана, М. Кастельса, О. Тофлера, Г. Маркузе, Г. Дженкінса та ін.

На сьогодні є актуальним дотримання умов екологічності середовища буття людини –
природного, просторового, освітнього, побутового, міжособистісного, інформаційного тощо
[2].

Особливо гостро постає нині питання екологізації сучасного медіасередовища як
однієї з умов психологічного благополуччя студентської молоді.

Те,  що українці потрапили під військову агресію російських терористів,  вимагає від
ЗМІ правдивого, чесного, зваженого висвітлення усіх подій, які мали місце і відбуваються в
плані соціальному, економічному, культурному, політичному в нашій країні та за її межами.
Особливо це важливо із врахуванням сили тієї інформаційної війни,  яку ведуть ворожі
(прямо чи опосередковано пов’язані з російським капіталом) суверенній країні і її вибору
мас-медіа.

Воєнні потрясіння в Україні створюють сприятливий грунт для сайтів з фейковими
матеріалами ворожих ЗМІ –  тому важливо навчитися ставитися до такої недостовірної і
неправдивої інформації особливо виважено та критично. Перші кроки до оновлення змісту та
підходів до інформування громадян можемо бачити через появу якісної соціальної реклами,
що позиціонує беззаперечні цінності, громадянську позицію, честь і гідність, повагу до
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захисників Вітчизни, єдність базових орієнтирів мешканців різних регіонів країни,
непоказну, але дієву благодійність.

Перед психологічною спільнотою стоїть завдання як в реальному житті,  так і в ЗМІ
надавати психологічну допомогу українцям у переживанні, пропрацюванні, подоланні та
попередженні тих психологічних травм, які пов’язані з нинішньою психотравмівною
ситуацією.  ЗМІ мають сприяти розвитку громадянина,  патріота своєї країни,  а також
унікальної особистості, котра здатна змінювати себе саму і навколишній світ. Зауважимо, що
розвиток особистості є неперервним процесом, і він продовжується, навіть за
найнесприятливіших умов, якими є й сучасна ситуація в Україні.

Відомо,  що криза є двигуном розвитку,  але котрась людина може конструктивно
впоратися з труднощами, мобілізується після пережитої втрати, горя, а інша – потребує
допомоги, а за нинішніх обставин – невідкладної і суттєвої.

Дослідники, що розвивають напрям позитивної психології, визнають високий внесок
суб’єктивних параметрів до інтегрального показника психологічного благополуччя людини.
Можна говорити про те, що останнє є загальною результуючою взаємовпливу умов життя та
активності особистості. У структурі психологічного благополуччя людини виділяються
окремі елементи, що за свідченням М. Селігмана, підлягають вимірюванню, а саме:
позитивні емоції, включеність, смисл, досягнення та позитивні взаємини. Останні є
пов’язаними як з емоціями,  так і з базовими механізмами саморегуляції та здоровим
способом життя [3, с.42]. Роботи, здійснені в рамках позитивної психології, показують, що
недостатньо людину звільнити від проблем і тривог, щоб вона могла відчувати емоційне
благополуччя. Алгоритми благополучної, оптимальної життєдіяльності, стаючи предметом
спеціального напрямку дослідження, поступово виокремлюються (М. Чіксентміхайя та ін.) і
знаходить підтвердження теза про те, що саме позитивні особистісні фактори, сильні сторони
особистості можуть виконувати профілактичну, захисну функцію, знижуючи ризик
невдоволення життям, депресії, хвороб та дезадаптації, а отже формувати орієнтований на
здоров’я вектор вибудови стосунків зі світом [4].

Неабияку загрозу для розвитку дитини, підлітка, юнака становить нинішня ситуація,
пов’язана з війною в Україні, переселенням людей, втратою близьких і друзів, постійного
місця проживання тощо. Перебуваючи в неблагополучних, ворожих, агресивних для
людського існування умовах,  людина,  без підтримки та інформування про суть подій та
можливі варіанти поведінки у складних життєвих ситуаціях, може втрачати довіру до світу і
самої себе, а значить психологічну опору і суб’єктивну перспективу майбутнього. Особливо
це болісно переживається представниками молодших поколінь.

У становленні самосвідомості студентської молоді важливе місце посідає
наслідування дорослих та старших, орієнтація на певні еталони, і саме під час активної
залученості до суспільного життя, особливо в складні часи для усієї країни, кріпиться
психологічна база ціннісних орієнтацій. Все це залежить від залучення до співдії в критичні
моменти суспільного життя сім’ї та ЗВО (листи,  плакати,  обереги воїнам ЗСУ,
волонтерство), розширення кола спілкування з людьми з різних соціальних, вікових тощо
груп, а також від донесення через медіа важливості спільних зусиль задля відстоювання
свободи та цілісності країни.

Подолання наслідків впливу і недопущення впливу негативних факторів сучасного
медіа-середовища видається можливим лише на шляхах визнання існування проблеми як
такої, забезпечення умов для реалізації рівноправної взаємодії, реальної гуманізації
стосунків дорослого співтовариства зі світом молоді, держави і громадянського суспільства.

_______________________
1. Маклюэн Г.М. Понимание Медиа: Внешние расширения человека. Москва : Жуковский «КАНОН-пресс-Ц»,

«Кучково поле», 2003. 464 с
2. Селигман М. Новая позитивная психология: [Монография].М.:София, 2006.
3. Соціально-психологічні засади становлення екологічно орієнтованого способу життя особистості

[Монографія] За редакцією Ю.М. Швалба. – Київ: Педагогічна думка, 2015.
4. Чиксентмихайи М. Поток: психология оптимального переживания. М.: Смысл; Альпина нон-фикшн, 2011.
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Шипунов Г.В., Львівський національний
університет імені Івана Франка

ЕТАП ФОРМУВАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО В КОНТЕКСТІ УХВАЛЕННЯ
ПОЛІТИКО-УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

Дослідження процесу ухвалення політичних рішень неодмінно ставить питання щодо
можливості конструювання певного «універсального алгоритму», який би описував постійно
відтворювальні цикли прийняття рішень. Якщо конструювання такого алгоритму є
можливим,  то постає таке питання:  з яких фаз та операцій він складається,  якою є їхня
послідовність у межах політико-управлінського процесу? Одна з найбільш відомих та
поширених відповідей на це питання сформульована у рамках моделі політико-
управлінського циклу, яка подає найбільш загальні характеристики та фази, що є спільними
для процесів ухвалення публічних рішень у різних державних органах.

Сьогодні у політичній науці найбільш розробленою вважається п’ятифазова модель
ухвалення політичного рішення американських дослідників Дж. Андерсона та В. Данна, яка
складається з таких етапів: 1) формулювання порядку денного (зміст цього етапу полягає у
визначенні пріоритетних суспільних проблем та включенні їх до офіційного порядку денного
публічної політики державних органів; 2) визначення альтернатив (агенти процесу ухвалення
рішень формулюють низку альтернативних варіантів подолання суспільної проблеми, які
проходять відбір та обговорення); 3) затвердження рішення (на цьому етапі відбувається
затвердження та легітимізація державного рішення на основі офіційних процедур розгляду,
обговорення, узгодження, голосування та промульгації, тобто офіційного оприлюднення
рішення); 4) реалізація рішення (тут відбувається реалізація рішення адміністративними
органами державного управління та паралельний контроль за перебігом його виконання з
боку центру ухвалення рішення);  5)  оцінка результатів здійснення рішення (на цій фазі
відбувається оцінювання результатів та наслідків виконаного рішення з токи зору досягнення
цілей, рівня витрат та адекватності засобів) [2, с. 28; 5, с. 16].

Однією з визначальних (оскільки детермінує весь подальший процес) фаз згаданої
моделі ухвалення політико-управлінських рішень є етап формування (формулювання)
порядку денного. За визначенням Дж. Андерсона, політичний порядок денний утворюється з
вимог, які політики обирають самостійно, відчуваючи необхідність реагувати на них у
певний час, або принаймні демонструвати вигляд їхнього розгляду. Причому це особливі
політичні вимоги, які відрізняються від пересічних запитів [2, с. 85].

Тож політичний порядок денний – це сукупність актуальних соціальних проблем, які
відображають потреби суспільства в цілому або вимоги окремих груп інтересів та на які
політики та адміністратори готові та здатні реагувати, ухвалюючи політико-управлінські
рішення та вчиняючи певні дії [1, с. 232].

Однак тут виникає логічне питання:  чому одні суспільні проблеми потрапляють до
офіційного порядку денного, а інші – ні? В цьому контексті американський дослідник
Е. Даунс, намагаючись дати відповідь на це питання, здійснив дослідження «циклу
підтримки уваги до питання». У результаті він виділив п’ять основних стадій у рамках
формування політичного порядку денного. По-перше, це проблемна стадія, коли проблема
вже існує, але не привертає уваги суспільства. Нею займаються лише окремі експерти та
групи інтересів.

По-друге, надходить етап «тривожного відкриття та ейфорійного ентузіазму». Тобто,
щось викликає у суспільстві загальний інтерес до існуючої проблеми і необхідно знайти
швидке її вирішення.

По-третє, стадія усвідомлення «ціни проблеми», тобто від занадто швидкого
вирішення існуючої проблеми. Суспільство усвідомлює, що вирішення проблеми вимагає
занадто високих витрат.
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На четвертому етапі суспільний інтерес до проблеми зменшується. Тут також існує
варіант редукування та пере формулювання проблеми з урахування усіх інтересів.

П’ятий, завершальний етап – це «постпроблемна» стадія, на якій проблема внаслідок
її витиснення іншими проблемами потрапляє у «тіньову зону». Однак тут також можуть бути
отримані певні перші результати від спроб її вирішення [4, с. 38–50].

Іншу, більш розгорнуту версію роботи циклу формування політичного порядку
денного запропонували американські дослідники Р. Кобб та Ч. Елдер. Зокрема, вони
наголошують що формування порядку денного є яскравим прикладом суб’єктивованого та
ідеологізованого процесу, де поступово відбувається перетворення соціальної проблеми на
партійно-політичний проект. Наприклад, проблема соціальних виплат. Це питання може
бути інтерпретовано у різний, часто у діаметрально протилежний спосіб, прихильниками, з
одного боку, соціалістичних цінностей, а з іншого – прибічниками ідеології консерватизму.

Отже, Р. Кобб та Ч. Елдер виділяють чотири основні етапи формування політичного
(публічного) порядку денного. На першому етапі виникає так зване «приватне питання», яке
стосується лише невеликої групи людей. На другому етапі внаслідок активізації дій цієї
групи приватна проблема починає перетворюватись на громадську проблему, оскільки
навколо неї утворюється спільнота людей, які є її «носіями». Для того, аби проблема
перейшла на третю стадію, де вона отримує статус кандидата на «питання у порядку
денному», ініціативна група повинна привернути увагу суспільства, тобто розширити її
соціальний діапазон. На четвертій стадії проблема потрапляє до публічного порядку денного,
який, своєю чергою, розпадається на два стани – дискусійний («знизу») та інституціональний
(«згори») порядок денний.

Дискусійний порядок денний виглядає більш аморфним та абстрактним, оскільки до
нього потрапляє багато проблем, які обговорюються у ЗМІ та на рівні громадської думки, від
загальнонаціонального до локального рівня. Інституціональний (офіційний) порядок денний
є куди більш конкретним утворенням, функціонально розподіляючи розгляд проблеми по
представницьким, виконавчим та судовим органам державної влади.

Отже,  потік проблем спочатку потрапляє до порядку денного «знизу»,  а потім
відфільтровується у рамках державних інститутів, які й формують порядок денний
«згори» [3].

_______________________
1. Дегтярёв А. Принятие политических решений. Москва: КДУ, 2004. 416 с.
2. Anderson J. E. Public Policymaking: An Introduction. Boston: Houghton Mifflin, 1994. 322 p.
3. Cobb R., Elder Ch. Participation in American Politics: The Dynamics of Agenda-Building. Baltimore: John

Hopkins University Press, 1983. 375 p.
4. Downs A. Up and Down with Ecology: The Issue-Attention Cycle. Public Interest.1972. Vol. 32. P. 38–50.
5. Dunn W. N. Public Policy Analysis: An Introduction. Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1994. 480 p.

Шрагіна Л.І., Національний університет «Одеська
політехніка»

ТРАНСФОРМАЦІЯ СИСТЕМИ ЦІННОСТЕЙ ЯК ФАКТОРУ РОЗВИТКУ
ЕКОГУМАНІСТИЧНОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Аналізуючи взаємовідносини культур різних соціумів як носіїв їхньої системи
цінностей та вплив культури соціуму на його економічний розвиток, Л. Харрісон робить
висновок, що найбільшого економічного розвитку домагаються країни, в яких загальна
культура надає кожній людині можливості для саморозвитку (Харрісон, 2009).

Результати досліджень, отриманих за період 1980-2006 рр., дозволили Р. Інглхарту та
К. Вельцелю розробити теорію еволюційної модернізації про зміну цінностей
матеріалістичних (цінності виживання, притаманні старшим поколінням) на
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постматеріалістичні цінності самовираження: не турбуватися про гроші або жити відповідно
до своїх цілей та смаків. При цьому «цінності самовираження носять не егоцентричний, а
гуманістичний характер: їхні прихильники виступають не лише за свою особисту
незалежність, а й за особисту незалежність усіх, тому ці цінності є мотиваційною основою
для рухів за права дітей, жінок, геїв та лесбіянок, інвалідів та етнічних меншин, а також за
такі цілі універсального характеру, як збереження довкілля та стійкості екосистеми планети»
(Інглхарт, Вельцель. 2011. С. 27).

«Традиційні» цінності Р. Інглхарт визначає як культуру та оцінює як «сукупність
норм та вмінь,  що сприяють виживанню у певному середовищі та визначають стратегію
виживання конкретного суспільства. Подібно до біологічної еволюції, розвиток культури
відбувається через процеси, аналогічні випадковим мутаціям і природному добору; але
оскільки культура — це комплекс набутих знань, а не вроджена особливість, то й змінити
напрямок вона може набагато швидше за біологічну еволюцію» (Інглгарт, 2018. С. 40).

Розглянемо трансформацію системи цінностей у процесі глобалізації.
Оскільки система цінностей – це штучна система, застосуємо для пошуку

«передбачуваного напрямку» її зміни алгоритм вирішення проблемних ситуацій теорії
розвитку штучних систем (Меєрович, Шрагіна, 2021), прийнявши як відправну точку –
ставлення однієї людини до життя іншої людини.

У ході аналізу спиратимемося на такі визначення основних понять, пов'язаних із
глобалізацією:

Економіка – всі сфери діяльності з виробництва та розподілу матеріальних,
культурних та духовних цінностей для інших людей.

Людський фактор – специфічні особливості конкретної особистості як активного
елемента економіки, яка бере участь у даній сфері діяльності та, користуючись системою
цінностей, впливає на результат цієї діяльності.

Система цінностей – комплекс показників, що відбивають сприйняття особистістю,
групою людей та/або всім суспільством дій зовнішнього світу. Як зовнішній світ для окремої
особи можуть виступати інша особистість, інша група та/або інше суспільство. Позначимо їх
для стислості сторона А (як чинна) і сторона Б (як оцінювальна). Як приклади наведемо два:
виступ Джордано Бруно (сторона А) проти постулатів церкви (сторона Б) та переслідування
в тоталітарній державі (сторона А) інакомислячих громадян (сторона Б).

Як одиниця системи цінностей особистості пропонується розглядати її ставлення
до власного життя, життя іншої людини та об'єктів природи.

Як одиниця системи цінностей групи та/або суспільства пропонується розглядати
ступінь виразності їх гуманного ставлення до людини та об'єктів природи.

Основна функція системи цінностей – оцінка стороною Б дій сторони А.
Принцип дії: зіставлення стороною Б дій сторони А та їх результатів із власними

уявленнями про ці дії.
Конструкція: реакція сторони Б на дії з боку сторони А.
Нові вимоги користувача системи цінностей: привести уявлення протилежної

сторони про об'єкт дискусії (про проблему, дії) до власних уявлень.
Протиріччя між можливостями системи цінностей та новими вимогами

користувача: несумісність існуючих уявлень сторін А та Б про об'єкт дискусії.
Зміна принципу дії та створення нової конструкції: зміна уявлення сторін про

об'єкт дискусії (про проблему,  дії)  можуть відбутися в результаті заперечення,  компромісу
або прийняття. Крайній варіант – правове придушення та/або фізичне усунення однієї із
сторін: «У надзвичайних обставинах дієві лише надзвичайні заходи!» (Стругацькі. 1963). Всі
перелічені варіанти можуть бути прогресивними, якщо впливають позитивно на розвиток
суспільства у разі їх відповідності загальним законам розвитку штучних систем, або
негативними, якщо відкидають суспільство назад або гальмують його розвиток на якийсь
час.
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Відповідно до теорії розвитку штучних систем для аналізованих проблемних ситуацій
процеси реалізації потреби людства підвищити свої шанси на виживання в агресивному
зовнішньому середовищі відбуваються взаємопов’язано у двох сферах:

– в економіці окремі творчі люди починають, використовуючи накопичений досвід та
нові знання, створювати та вдосконалювати технічні системи, підвищуючи їх
функціональність;

- у соціумі відбувається об'єднання людей у малі, а потім і у великі групи, утворюючи
нації та держави та формуючи у процесі спілкування систему цінностей.

У міру зростання наукоємності технічних систем, їх виробництва та обслуговування
підвищується значення людського фактора, що потребує подальшого інтелектуального
розвитку працівника, який може забезпечити лише система освіти. При цьому в міру
підвищення складності наукомісткого продукту окрема група не може забезпечити повний
цикл його створення, що призводить до підвищення рівня взаємозалежності однієї групи
людей від дій інших людей і нині виливається у глобалізаційні процеси.

Система управління взаємозалежними соціально-економічними відносинами
спирається на систему цінностей, прийняту у цьому суспільстві. Система цінностей людини
визначається її вихованням, а виховання – один із результатів діяльності системи освіти, яка
забезпечує ефективне функціонування економіки кадрами. Трансформація системи
цінностей по ланцюжку функціонально-системних зв'язків між процесами економіки та
соціумі – це результат діалектичного протиріччя: державі, щоб вижити – треба розвивати
економіку. Щоб розвивати економіку, потрібно розвивати людину. Але мисляча
особистість замислюється як над пошуком вирішення виробничих проблем – вона
оцінює також, хто як і нею управляє. Отже, в основі сучасної економіки – психологія
особистості.

Таким чином, в даний час в умовах глобалізації в системі «Суспільство» як базові
взаємопов'язані демократизація творчості як основна потреба економіки та гуманізація всіх
видів освіти як основного «локомотива» культури з метою різнобічного вдосконалення
структури особистості [Меєрович, Шрагіна, 2020], що неминуче веде до гуманізації
суспільства загалом і виникнення суспільства «творчого типу». У такому суспільстві за
основну цінність і, відповідно, норму моралі буде прийнято задоволення не від
матеріального достатку, а від самого процесу творчої діяльності (все істинне невидимо!):
«Зроби так, щоб найбільше люди любили працю і знання, щоб праця і знання стали єдиним
сенсом їхнього життя!» (Стругацькі. 1963).

Все вищевикладене дозволяє зробити такі висновки:
1. Якщо система матеріалістичних цінностей забезпечувала виживання людини як

біологічного виду, то система постматеріалістичних цінностей спрямовує дії людини на
самовираження та самореалізацію як творчої особистості та елемента демократичного
соціуму.

2. Модернізація систем цінностей та їх перехід від матеріалізму до постматеріалізму
відповідає основному закону теорії розвитку штучних систем – про напрямок розвитку
штучної системи у бік підвищення її функціональності як комплексу параметрів,  що
відображають сприйняття особистістю, групою людей та/або всім суспільством дій
зовнішнього світу: це перехід від цінності виживання до цінності самовираження та
самореалізації, що у результаті призводить до підвищення рівня громадянської
відповідальності, громадянських та політичних прав і свобод, що становлять основу
гуманізації та демократизації соціуму.

У комплексі розвиток окремої особистості та розуміння її взаємозв'язку з іншими
особистостями як наслідок розвитку економіки призводять до формування системи
цінностей, що забезпечує їх існування та співіснування – гуманізацію відносин та
демократизацію соціуму у процесі його глобалізації.
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Штепа О.С., Львівський національний університет
імені Івана Франка

КАПІТАЛІЗАЦІЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ РЕСУРСІВ ОСОБИСТОСТІ

Психологічна ресурсність стала однією з інтегральних характеристик особистості і
сучасного працівника. На тепер відомими є різні концепції психологічних ресурсів та
способи підтримання людиною себе у ресурсному стані. Достатньо уваги приділено і
характеристиці психологічного капіталу як уможливлення фіксації ресурсного стану
людини. Для реалістичної характеристики здатності людини втримуватись на досягнутому
нею рівні ресурсності, на наш погляд, важливо з’ясувати особливості капіталізації
психологічних ресурсів. На початку дослідження було припущено, що капіталізація
психологічних ресурсів характеризується фіксуванням певних ресурсів структурними
компонентами психологічного капіталу.

У дослідженні взяли участь 418 осіб віком 22-64 років (Мean=36,2) (з них 59% жінок і
41% чоловіки) (студенти, вчителі, викладачі, правники, лікарі, приватні підприємці,
домогосподарки, фрілансери, пенсіонери). В емпіричному дослідженні  було застосовані такі
психодіагностичні методики: опитувальник психологічної ресурсності О. Штепи, тест-
опитувальник діагностики показників екзистенціальних ресурсів особистості Є. Рязанцевої,
анкета самооцінки «сил характеру», побудованої нами на основі опитувальника «Чесноти і
сили характеру» (методика Values in Action К. Петерсона і М. Селігмана), опитувальник
стратегій подолання кризового стану М. Лаада, опитувальник психологічного благополуччя
(адаптація С. Карсканової методики К. Ріфф), методика визначення (ін)толерантності до
невизначеності С. Бадлера (адаптація Г. Солдатової, Л. Шайгерової), методика оцінки та
прогнозування психологічного розвитку ситуацій міжособистісної взаємодії О. Бандаренко,
опитувальник втрат та набуття персональних ресурсів (розроблено Н. Водопьяновою та М.
Штейном), шкала когерентності А. Антоновскі, опитувальник психологічного капіталу А.
Беккера.

За результатами дослідження було встановлено, що серед досліджуваних близько 4%
характеризувались низьким рівнем психологічного капіталу, 18% - високим рівнем
психологічного капіталу. На рис.1 унаочнено співвідношення компонент психологічного
капіталу у осіб з низьким і високим рівнем його сформованості.

Рис.1. Співвідношення компонент психологічного капіталу у осіб з низьким і високим
рівнем його сформованості (t-test за критерієм Ст՚юдента, p˂0,01)

За допомогою дискримінантного аналізу було встановлено, що кожна з компонент
психологічного капіталу містить усі 65 психологічних ресурсів, що було включено до
емпіричного дослідження. Водночас, певні ресурси з більш високою достовірністю є
компонентами певних складових психологічного капіталу.

Зокрема,
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· «оптимізм» містить мотиваційний ресурс психологічного благополуччя
самоприйняття, екзистенційний ресурс прийняття, ресурси-«сили характеру» причетність до
спільної справи і чуття гумору (Wilks' - Lambda 0,72);

· «надія» - інтерпретаційні ресурси самореалізація у професії і уміння
оновлювати власні ресурси, екзистенційний ресурс прийняття, ресурси-«сили характеру»
наполегливість і віра у краще, ресурси психологічного виживання вірування і переконання та
взаємини (Wilks' - Lambda 0,62);

· «самоефективність» - інтерпретаційні ресурси самореалізація у професії,
знання власних ресурсів, уміння оновлювати власні ресурси, екзистенційні ресурси смисл і
прийняття, персональні ресурси (Wilks' - Lambda 0,68);

· «життєстійкість» - мотиваційний ресурс психологічного благополуччя
позитивні стосунки іншими людьми, ресурси-«сили характеру» відвертість, віра у краще,
чуття гумору, ресурс психологічного виживання «уява», персональні ресурси (Wilks' -
Lambda 0,67).

За допомогою багатофакторного аналізу, який пояснив 73% дисперсії, було
встановлено головні психологічні ресурси психологічного капіталу, а дані порівняльного
аналізу (t-test за критерієм Ст՚юдента, p˂0,01) показали відмінності за цими ресурсами у
психологічному капіталі різного рівня (рис.2).

Рис.2. Головні психологічні ресурси психологічного капіталу

Головними особливостями осіб з психологічним капіталом високого рівня є вищий
рівень сформованості уміння оновлювати власні ресурси та докладати їх за виконання
певного завдання. За допомогою аналізу причин та ефектів було виявлено, що формування
загального рівня психологічного капіталу є значною мірою ефектом саме уміння людини
оновлювати власні психологічні ресурси, тобто застосовувати персональні способи
поновлення внутрішнього спокою і рівноваги.

Рис. 3. «Фішбон» ефекту психологічного капіталу
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Важливою особливістю є зростання рівня персональної ресурсності за вищого рівня
психологічного капіталу (t-test за критерієм Ст՚юдента, p˂0,01), що характеризує здатність
особистості вважати,  що у житті вона більшою мірою здобуває,  отримує досвід,  друзів,
уміння, ніж втрачає їх.

Результати кластерного аналізу уможливили аналіз структури капіталізації
психологічних ресурсів (рис.4).
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Рис.4. Структурні особливості капіталізації психологічних ресурсів у психологічному

капіталі високого і низького рівня

Капіталізацію ресурсів у психологічному капіталі низького рівня можна
охарактеризувати, як  дисгармонійну: генералізація психологічного капіталу відбувається
через ресурс чуття гумору, як певна причуда самоствердження особистості, а прийняття і
персональна ресурсність є поза капіталізацією.

Капіталізація ресурсів у психологічному капіталі високого рівня відзначається, на наш
погляд, характеризується логічністю і завершеністю: усі компоненти психологічного
капіталу цілісно утворюють один підкластер; персональна ресурсність як здатність людини
вважати певні можливості за такі, що їй належать, охоплює головні ресурси і усі компоненти
психологічного капіталу після того, як вони означились прийняттям, тобто внутрішньою
узгодженістю; загальний рівень психологічного капіталу генералізує усі структурні
компоненти. Особистість з таким виявом капіталізації психологічних ресурсів є мудрою,
здатною до розуміння себе, інших людей, життя.

На основі результатів дослідження ми вважаємо, що капіталізація психологічних
ресурсів характеризується не лише фіксуванням ресурсів прийняття, чуття гумору,
самореалізації у професії структурними компонентами психологічного капіталу, а й умінням
особи оновлювати власні психологічні ресурси та знанням, які саме ресурси вона дійсно
може докласти до виконання певного завдання.

Юрченко О., Львівський національний університет
імені Івана Франка

ПОБУДОВА ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ ОРГАНІЗАЦІЇ

Актуальність теми дослідження. Проблема побудови позитивного іміджу організації
є вельми актуальним на даному етапі розвитку суспільства. Для побудови позитивного
іміджу необхідно чітко усвідомлювати значимість кожного кроку і не пропустити жодного
при розробці. Тому детальний опис кроків формування позитивного іміджу організації є
необхідним та вагомим для вивчення.
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Виклад основного матеріалу. Першим кроком має стати ретельне продумування
ділових принципів, спираючись на які можливо було б розробити положення про цілі
бізнесу. Змінюється життя, але принципи залишаються тими ж. Дотримання певних
установок особливо цінується, крім того допомагає співробітникам точно визначити модель
поведінки, яку бажав би бачити від них у кожній конкретній ситуації керівник. Отже, є
важливим, щоб принципи були відбиті в простій і короткій формі і були надані
співробітникам для ознайомлення.

Положення про мету створення компанії. Положення про мету визначає обов’язки, він
повинен відображати ідеали в сфері бізнесу і стандарти високої якості як продукту, так і
обслуговування. Воно мотивує виконувати обіцяне і дотримуватися закладених стандартів.
Мета компанії - це її рушійна сила. Тому слід пам’ятати декілька принципів:

- Не бути схожими на інших: мета не повинна складатися із загальних фраз.
Положення повинно відображати напрям, мету і кінцевий результат.

- Нехай цілі надихають: положення про мету має надихати, мотивувати до
ефективної роботи співробітників. Тільки прагнення до досконалості може надихати людей.

- Положення повинно бути точним і чесним: не можна включати в положення те,
чого немає можливості надати клієнтам. Лицемірство - найпростіший спосіб образити
клієнта так, що він більше ніколи не матиме справи з даною компанією.

- Виклад в ньому концепції компанії: знання співробітниками концепції компанії
дає їм повне уявлення про цілі.

- Зосередження на потребах людей: необхідно підкреслити в положенні, що в
першу чергу компанія працює для задоволення певних людських потреб.

Корпоративна філософія. Філософія розробляється виходячи з перших двох елементів
фундаменту - принципів і положення про цілі створення компанії. Але це не одне і те ж.
Філософія фірми - це сенс життєдіяльності компанії. Для того, щоб створити позитивний
імідж, необхідно відрізнятися від інших і всіляко підкреслювати це відмінність.
Розробляючи корпоративну філософію, важливо визначити, що відрізняє компанію від її
конкурентів. Це дозволяє створити імідж компанії абсолютно унікальною у своїй галузі.

Довгострокові цілі компанії. «Людина без мети, перестає жити, вона просто існує».
Аналогічно:  «Компанія без довгострокової мети довго не проіснує».  Необхідно знати,  куди
ми йдемо. Знаючи це, можна вибирати вже найбільш прийнятний маршрут. Немає мети -
немає шляху. Встановлення чітких цілей, допомагає усвідомити, що компанія рухається в
правильному напрямку, а значить, і поставлені завдання будуть виконуватися швидше.

Стандарти поведінки і зовнішнього вигляду. Останній крок при формуванні
фундаменту - письмовий виклад прийнятих в компанії стандартів. Вони визначають дії, які
відповідають філософії, цілям і принципам. За допомогою стандартів співробітники можуть
підтримувати імідж фірми, образ, який складається в очах у споживачів. Стандарти
включають питання, починаючи від форми одягу співробітників, закінчуючи їх поведінкою
(табл.1).

Підпорядкування стандартам і правилам - метод, який допоможе зберегти в цілості
фундамент іміджу.

Другою частиною у складанні майстер-плану є процес формування зовнішнього
іміджу, який, у свою чергу, складається з 6 елементів. Найбільш важливий з них - це якість
продукту. Гарна реклама може привернути увагу покупця, але вона не вбереже від втрати
його, якщо споживач розчарується в якості. До того ж, він більше не буде вірити даної
компанії, а це вже велика загроза іміджу: він може бути зіпсований.

Висновок. Імідж організації — це сприйняття організації суспільством, засобами
масової інформації, споживачами. Складовими зовнішнього іміджу є продукт і його якість,
усе, що супроводжує продукт на ринку, — реклама, спосіб пропонування, зовнішній вигляд
персоналу та об’єктів підприємства. Якість продукту є найважливішим елементом ділової
репутації, оскільки доведено, що жодна, навіть надзвичайно ефективна реклама не врятує
товар низької якості. Вдала реклама за наявності високоякісного продукту є потужним
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інструментом формування іміджу, що активно сповіщає ринок про продуцента,
підкреслюючи унікальність пропозиції, наголошує на відмінності її від пропозицій
конкурентів,  створює емоційну залежність між фірмою і споживачами її продукції.
Індивідуальність та зовнішній вигляд працівників в багатьох організаціях вважаються
невід’ємними складовими іміджу організації.

Таблиця 1.
Побудова позитивного іміджу організації

Крок Значення
1. Принципи Дотримання певних установок особливо цінується, крім того

допомагає співробітникам точно визначити модель поведінки,
яку бажав би бачити від них у кожній конкретній ситуації
керівник

2. Положення про
мету створення компанії

Положення про мету визначає обов’язки, він повинен
відображати ідеали в сфері бізнесу і стандарти високої якості
як продукту, так і обслуговування

3. Корпоративна
філософія компанії

Розробляючи корпоративну філософію, важливо визначити, що
відрізняє компанію від її конкурентів. Це дозволяє створити
імідж компанії абсолютно унікальною у своїй галузі

4. Довгострокові цілі
компанії

Встановлення чітких цілей, допомагає усвідомити, що
компанія рухається в правильному напрямку, а значить, і
поставлені завдання будуть виконуватися швидше

5. Стандарти
поведінки і зовнішнього
вигляду

Вони визначають дії, які відповідають філософії, цілям і
принципам. За допомогою стандартів співробітники можуть
підтримувати імідж фірми, образ, який складається в очах у
споживачів

_______________________
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