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NATO IN AFGHANISTAN: ROLE ON WORLD STAGE POLITICS

Key words: NATO, Afghanistan, International Security Assistance Force (ISAF).

In Afghanistan, beginning in 2001 and continuing still, NATO has been determined 
to wipe out terrorism and to establish a stable government even though Afghanistan has 
never been a particularly stable nation. In 1989, the Soviet Union withdrew from the coun-
try, and Afghanistan erupted into chaos as many inefficient political groups competed for 
power. Due to a fear of communism, the United States, along with other Western Nations, 
aided the Taliban political faction in taking control of Afghanistan. The Western Countries 
saw the Taliban as the only group that possessed the capability of regaining control to restore 
order and stability as well as suppressing communism in a devastated country. Yet, this hap-
piness was short lived as in 1998, U.S embassies in Kenya and Tanzania were bombed. Blame 
fell on Afghani Islamic terrorist group member Osama bin Laden. Naturally, the United 
States was angry and demanded compensation as surrendering bin Laden to U.S custody. 
The Taliban group refused to listen. On September 10, 2001, President George Bush ex-
tended an ultimatum: either surrender bin Laden or the U.S will use any means necessary 
of destroying the Taliban and Al-Qaeda, a terrorist group associated with the Taliban. On 
September 11, 2001, Al-Qaeda retaliated and carried out the 9/11  plot, hijacking several 
planes and flying them into several American buildings.

Less than twenty-four hours after the September 11 crisis, NATO declared the at-
tacks to be an attack against all the nineteen NATO member countries within the terms of 
Article 5 of the North Atlantic Treat, changing the parameters of the global world order. In 
2006, NATO solidified this new responsibility when declaring at the Riga Summit that, “Ter-
rorism, together with the spread of weapons of mass destruction, are likely going to be the 
principal threats to the Alliance” [1].

NATO’s involvement in the war in Afghanistan evolves past the original defensive 
purpose to an offensive stance, carrying out missions which were never envisioned at the 
time the alliance was created. As NATO strays further from its intended purpose, there is 
a controversy surrounding whether the alliance is necessary because as NATO has been 
concerned with fighting the war on terrorism, there have been no concerns in line with 
the original goal of defending its members’ territory. However, while this may seem to be a 
detriment to NATO’s purpose, it is necessary for NATO’s role to evolve in a rapidly changing 
world because despite a new ambiguous role in a post-communist world, Europeans and 
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Americans realize that every new security threat will most likely imperil the other to some 
degree. So, the fight on terror is a strategy to maintain a stable world.

In Afghanistan, NATO has been a major contributor. First, NATO took command 
of the UN-mandated International Security Assistance Force (ISAF) which has responsibil-
ity of conducting the security and stability operations across Afghanistan. The UN-mandate 
and acting within UN peacemaking terms give NATO’s military mission an unquestionable 
legality and political legitimacy in an area far outside of European territory. The ISAF was 
created at the Bonn Conference in December 2001 under UN terms with the goal of aid-
ing the new Afghani government structure to create a secure environment and to support 
reconstruction works in Afghanistan. On August 11, 2003, NATO became responsible for 
the command, coordination, and planning of the ISAF. Previously, every six months, a dif-
ferent nation would assume control of ISAF operations. With a continual NATO presence, 
smaller countries are able to play a role in the Afghanistan war and a stable multinational 
headquarters is always present. At first, the ISAF was limited to protecting around Kabul, 
but in October 2003, the UN expanded the ISAF mission so that the ISAF would become 
responsible for protecting all of Afghanistan.

Presently, the ISAF trains the Afghan National Security forces, disarms illegally 
armed groups, and raises money for ammunition, providing humanitarian assistance, and 
reconstruction of areas. In addition, the ISAF supports the counter-narcotics efforts. Po-
litically, the ISAF has also been working on aiding the Afghan authorities in strengthen-
ing their institutions to help establish good governance and rule of law to promote human 
rights. In a country torn apart by corruption and terrorism, the ISAF is working to reverse 
these trends.

For all its successes, NATO has met with obstacles due to fighting far from Europe-
an soil. Because there is a lack of will and coordination among European governments, there 
is a shortage of decent troops and equipment. NATO’s mission in Afghanistan has brought 
to the surface several tensions between fellow members. A main issue in NATO has been 
its relationship with Russia. As Russia is becoming more authoritarian, Central European 
members of NATO are wary of Russian intentions and the lack of a defensive protection 
strategy. Western European nations demand engagement. Another big division in NATO is 
the difference between the priorities of Europe and the priorities of the United States. Euro-
pean investment in security and defense is at an all-time low, and Europe is constantly split 
on the use of military force. In addition, a main inhibitor of the progress made in Afghani-
stan has been the limit of each country’s involvement. Members are taking different roles in 
the war, and some nations are more involved than others. Dr. Charles Kupchan, professor 
of international affairs at Georgetown University and former director for European affairs at 
the National Security Council writes that, “The Canadians, British, Danes, Dutch and Ro-
manians have taken on more demanding missions  ” in contrast to the Germans which have 
politically-imposed caveats restricting the use of their troops. Because not all countries are 
contributing equally, the amount of progress made against the terrorists is not great.

Put bluntly, “If the Europeans want to save NATO, they must spend more money 
on defense and transform their bloated armies into smaller fighting forces, easily interoper-
able with America’s. NATO’s mission in Afghanistan needs urgent expansion and reform”. 
Kupchan affirms this idea and acknowledges how members need to put their differences 
aside. He states, “Members will need to learn how to tolerate [those deep-seated differences] 



8

Zbiór raportów naukowych

and strike reasonable compromises if NATO is to remain effective in the absence of a clear 
strategic consensus”. He goes on to say that NATO needs to reform its method of operating 
and describes how nations need to provide more funding of alliance missions, rid of caveats, 
and improve unity of command .

NATO is and will continue to play a major factor in the stability and unity of the 
West as a political community and will continue to adapt as necessary to the rapidly chang-
ing world stage. In Afghanistan, NATO must be a more cooperative unified bloc if it wants 
to be successful in reconstructing the country. If the member nations cannot stand together 
to defeat the Taliban, a common threat, then what is NATO capable of?

As a result of the NATO conference in Chicago in May 2012, the Obama Admin-
istration formally announced the end of combat operations by the International Security 
Assistance Force (ISAF) at the end of 2014 and a focus of operations until that time upon 
Security Force Assistance (SFA) to the Afghan National Security Forces (ANSF).  Dr. Joseph 
Collins at the National Defense University terms this “Afghanization”, implying ownership 
of security by Afghans [2]. This focus on SFA is now the withdrawal strategy. Said another 
way, as they stand up, we will stand down. The underlying assumption here is that ANSF will 
be good enough by 2014 to provide for their own security and prevent the overthrow of the 
elected government in Kabul and a return to a Taliban state. But the outcome of any coali-
tion effort, now or in the previous 11 years in Afghanistan, has been anything but certain.  
To reinforce success after the security transition, it is recommend that the U.S. and NATO 
adopt a balanced approach that includes counterterrorism (CT), security force assistance 
(SFA), and the provision of coalition enablers and other combat power to support ANSF, the 
cumulative effect of which has the greatest probability for Afghanistan to succeed and our 
vital national security interests to be achieved [3].

The stated goals for Afghanistan include enabling a stable and secure Afghanistan 
from ever becoming a safe haven for terrorists that threaten Afghanistan, the region, and the 
world. In addition, the National Security Strategy for the United States describes the specific 
vital national interest to disrupt, dismantle and defeat al-Qaeda (AQ) and its violent affiliates 
in Afghanistan, Pakistan and around the world. Any discussion of what is to happen now 
and beyond 2014 should always be balanced against these strategic aims.  To determine what 
course of action to adopt for the U.S. and NATO after ISAF’s mission comes to a close, we must 
have relative certainty that not only are AQ and other associated movements unable to conduct 
operations, but that they cannot find purchase in Afghanistan and that the security environ-
ment prohibits their reemergence.  This means the Afghan state must have sufficient forces to 
secure themselves and that the state itself is capable of providing for overall stability.  The de-
velopment of competent ANSF is seen as one essential element to this end.  The continued CT 
effort against transnational terrorist groups and leadership is another key facet. The current 
mission and focus with ISAF is to this aim, where ongoing CT operations continue to target 
the highest level transnational terrorists while simultaneously focusing the broad military ef-
fort in training, advising, and assisting the ANSF to become operational and self-sustaining.

References
1. Riga Summit Declaration. Issued by the Heads of State and Government   

participating in the meeting of the North Atlantic Council  in Riga on 29 November 
2006. Available at: http://www.nato.int/docu/pr/2006/p06-150e.htm



9

Nauka, problemy, osiągniącia, innowacyjnoąą, praktyki, teoria

2. Joseph J. Collins. On the Eve of Afghanization. Armed Forces Journal, July/August 
2011, p. 14. Available at www.armedforcesjournal.com

3. North Atlantic Treaty Organization. Chicago Summit Declaration on Afghanistan: Is-
sued by the Heads of State and Government of Afghanistan and Nations contributing 
to the NATO-led International Security Assistance Force (ISAF). Chicago, IL, May 21, 
2012. Available at: http://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_87595.htm



10

Zbiór raportów naukowych

ПОД- СЕКЦИЯ 4. История Украины.
Чернік С. Д.

кандидат історичних наук, 
Кіровоградський державний педагогічний університет 

імені Володимира Винниченка

«ОДЕССКИЕ НОВОСТИ» ЯК ДЖЕРЕЛО ДОСЛІДЖЕННЯ  
АВСТРО-СЕРБСЬКОЇ ВІЙНИ 1914 Р.

Ключові слова: Сербія, Австро-Угорська імперія, Перша світова війна, газе-
та «Одесские новости».

Keywords: Serbia, Austro-Hungarian Empire, World War I, Odesskie Novosty 
newspaper.

Газетна періодика є важливим історичним джерелом, що має значний інфор-
маційний потенціал. Повідомлення та статті різні за своїм обсягом, змістом та харак-
тером викладу матеріалу у комплексі дають можливість відтворити хід історичних 
подій. Разом з тим деталізація описуваних фактів дозволяє більш повно їх уявити 
та зрозуміти процес формування ставлення до них суспільства. Водночас слід не за-
бувати про фактори, що могли впливати на відображення конкретних подій у пресі, 
зокрема, наявність цензури, особисті погляди автора, ідейне спрямування редакції 
певної газети тощо. Проте цінність цього джерела є беззаперечною.

28  липня 1914  року Австро-Угорська імперія оголосила війну Сербському 
королівству та розпочала військове вторгнення на його територію. Протистояння 
між двома державами на Балканах призвело до втягнення у цей конфлікт інших єв-
ропейських країн, що стало початком Першої світової війни. Світова громадськість 
була занепокоєна новинами з Балканського фронту. Доступним джерелом інформа-
ції для пересічних громадян була саме періодика. У зв’язку з цим, становлять інтерес 
публікації тогочасних газет, які всебічно висвітлювали зазначені події, зокрема мате-
ріали періодичного видання «Одесские новости». У ХІХ – на початку ХХ ст. ця газета 
вважалася однією з найбільших на Півдні України. Редакторами-видавцями її були 
М. Тульчинський, А. Черепенніков та О. Старков.

Розв’язання війни між Австро-Угорською імперією та Сербським королів-
ством й переростання її у світовий конфлікт стали об’єктом багатьох наукових робіт. 
Серед них слід виділити працю С. І. Шевченка [1], в якій використані матеріали пері-
одики Півдня України для вивчення становища сербських біженців. Однак матеріали 
«Одесских новостей» не стали предметом окремого дослідження. У зв’язку з цим, ав-
тор робить спробу вивчити публікації цієї газети щодо їх інформативності про події 
в Сербії улітку-восени 1914 року.

У газеті «Одесские новости» восени 1914 року майже у кожному номері роз-
міщувалася спеціальна рубрика для висвітлення подій на Балканах, котра мала назву 
«Європейська війна. Сербія и Чорногорія проти Австрії» [2, с.3]. У ній друкувалися 
статті фактологічного та аналітичного характеру, котрі давали можливість україн-
ському суспільству не лише слідкувати за згаданими подіями, а й формувати власне 
їх розуміння. Підтвердженням наявного інтересу у громадськості є існування у газеті 
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іншої постійної рубрики «Одеса і війна» [3, с.3], в якій друкувалися новини про на-
дання допомоги громадою міста постраждалим від воєнних дій та біженцям.

За повідомленнями газети «Одесские новости», бойові дії у серпні-вересні 
1914 року для армії Сербії закінчилися її нищівною поразкою та захопленням зна-
чних сербських територій австрійськими військами, зокрема столиці Белграду. Серб-
ський уряд переїхав до міста Ніш. По всій країні здійснювалися евакуаційні заходи, 
проте владі не вдалося уникнути паніки населення та стихійного руху біженців, які 
рятувалися від окупації австрійців [4, с.4].

Зауважимо, що становище Сербії під час австро-сербської війни ускладню-
валося постійними збройними сутичками з Болгарією, що змушувало сербську владу 
тримати певний контингент військ на її кордонах. Редакція періодичного видання 
«Одесские новости» у статті «Балканське питання» нагадувала про ставлення до цієї 
проблеми у суспільстві Російської імперії, зокрема й України, ще до початку воєнного 
конфлікту [5, с.1]. На думку автора публікації, поділ громадськості на «болгаристів» 
та «сербистів» не сприяв вдалому завершенню боротьби за звільнення балканських 
народів та їхньому об’єднанню у одну велику державу. Кореспондент доводив, що 
російська дипломатія на Балканах завжди намагалася підсилити свій вплив у регіоні, 
а не вирішувати там національні питання, хоча Росія повинна була б змінити своє 
ставлення до цих країн та «стати на бік однаково вільних, однаково усвідомлюючих 
свою правоту, однаково задоволених балканських народів» [5, с.1]. У такий спосіб, на 
наш погляд, редакція газети «Одесские новости» сподівалася виправити уже сфор-
мовану суспільну думку щодо національних прагнень балканських держав, зокрема, 
Сербії та Болгарії.

У одному з номерів газети було розміщене інтерв’ю сербського представника 
у Франції Веснича, котрий розповідав про складне становище сербських солдат. Так, 
дипломат зазначав: «Сербський солдат, що пережив три війни, страждає, страждає і 
його сім’я. Він потребує найнеобхіднішого» [6, с.2]. При цьому Веснич звертався за 
будь-якою допомогою до всіх країн, особливо до Франції та Російської імперії.

Не зважаючи на труднощі в армії Сербії, місто Белград на початку грудня 
1914 року було відвойоване у австрійців, які відступили до річки Колубара. Наслід-
ками перебування австрійців у столиці Сербії стали вщент розбиті Центральна те-
лефонна станція, приміщення парламенту, воєнного та фінансового міністерств, ад-
міністративні та інші установи. У газеті “Одесские новости” відзначалося, що лише 
державні архіви, храм Вознесіння та церква Святого Марка залишилися не зруйнова-
ними. З Національного театру та етнографічного музею загарбники винесли багато 
старовинної зброї, коштовності та інші історичні цінності [7, с.4]. 1914 рік для сербів 
закінчився досить сприятливо. Хоча уже на початку 1915 року армія Сербії не втри-
мала свої позиції, що призвело до повної окупації сербської території.

Таким чином, газета «Одесские новости» є досить інформативним джере-
лом про події австро-сербської війни 1914 року. На її шпальтах друкувалася значна 
кількість повідомлень, статей фактологічного та аналітичного характеру, які дозво-
ляли читачеві формувати власне уявлення про ситуацію в Сербському королівстві. 
У публікаціях детально описувалися бойові дії, стан сербських солдат, обстановка у 
столиці Сербії Белграді. Водночас зверталася увага на розбіжності у поглядах в сус-
пільстві Російської імперії, зокрема й України, на сербсько-болгарські відносини. У 
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цілому матеріали газети «Одесские новости» про австро-сербську війну 1914  року 
містять значний джерельний потенціал, котрий потребує подальшого вивчення.

Джерела та література:
1. Шевченко С.І. Українська доля Нової Сербії. Історичні нариси з минулого Кі-

ровоградщини (Кіровоградщина в українсько-сербських зв’язках (1775–2002)) / 
С.І. Шевченко – Кіровоград : ПВЦ «Мавік», 2004. – 168 с.

2. Европейская война. Сербия и Черногория против Австрии // Одесские ново-
сти. – 1914. – 1 октября. – С. 3.

3. Европейская война. Сербия и Черногория против Австрии. Одесса и война // 
Одесские новости. – 1914. – 4 октября. – С. 3.

4. Европейская война. Сербия и Черногория против Австрии // Одесские ново-
сти. – 1914. – 12 октября. – С. 4.

5. Отголоски войны. Балканский вопрос / [Автор невідомий] // Одесские ново-
сти. – 1914. – 13 ноября. – С.1.

6. На Балканах // Одесские новости. – 1914. – 9 декабря. – С. 2.
7. Белград после ухода австрийцев // Одесские новости. – 1914. – 13 декабря. – С. 4.



13

Nauka, problemy, osiągniącia, innowacyjnoąą, praktyki, teoria

ПОД- СЕКЦИЯ 4. История Украины.
Гаврилов В.М.

Кандидат історичних наук, доцент 
Чернігівський національний 

педагогічний університет 
імені Т.Г.Шевченка

ФУНКЦІОНУВАННЯ ТОРГОВЕЛЬНОЇ МЕРЕЖІ 
СУМСЬКОЇ ТА ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ У 1943-1950 РР.

Ключові слова: торгівля, товари, товарообіг, ціна, торгова точка, торгова ме-
режа.

Ключевые слова: торговля, товары, товарооборот, цена, торговая точка, тор-
говая сеть.

Keywords: trade, commodities, commodity turnover, price, point-of-sale point, 
point-of-sale network.

Проблема розгортання торговельної мережі у повоєнні роки в загальній 
системі розвитку соціальної інфраструктури регіону займає значне місце. Торговельні 
точки у перші повоєнні роки працювали переважно незадовільно, в них часто 
були відсутні товари першої необхідності: сіль, мило, сірники, гас, значна частина 
асортименту будматеріалів, не кажучи вже про тканини, взуття, одяг. Не вистачало, 
зрештою, й самих крамниць, а більшість з них знаходились у малопридатних 
приміщеннях. Сільському жителю взагалі доводилось розраховувати переважно 
на базарну торгівлю. Але тут спостерігаємо сильний дисбаланс у співвідношенні 
цінового виміру товарів між промисловою та продовольчою групами. Базарні ціни в 
містах досліджуваного регіону на 24 листопада 1943 р. виглядали наступним чином: 
буханка хліба від 35 до 50 крб., кілограм цукру від 300 до 500, солі від 20 до 75, коробка 
сірників від 10 до 25 крб. У той же час пара хромових чобіт коштувала близько 5 тис. 
крб., ялових – від 4 до 5 тис. крб., пара жіночих черевиків від 3,5 до 4 тис. крб., пара 
гумових калош від 2 до 2,5 тис., чоловічий костюм від 4 до 6 тис. крб. [1]

Для порівняння наведемо ціни на сільськогосподарську продукцію, яку 
реалізовували колгоспники та одноосібники на колгоспних базарах. За інформацією 
станом на 25  листопада 1943  р. максимальні ціни на кілограм становили: житнє 
борошно 40  крб., пшеничне борошно 84  крб., картопля  – 5  крб, цибуля  – 80  крб., 
буряки  – 10  крб. Літр молока селяни могли продати по 40  крб., кілограм м’яса по 
200 крб. [2, 57]

Як бачимо, різка цінова відмінність між промисловою та продуктовою 
групами товарів змушувала селян продавати вирощену продукцію у великій кількості. 
З огляду на незначну кількість точок офіційної торговельної мережі, базарна торгівля 
набувала особливого значення.

На 1 грудня 1943 р. у Чернігівській області працювало 848 торгових точок, 
з них 730 – у системі споживчої кооперації [3, 75]. Значно поступалась в цьому від-
ношенні Сумська область. Там з запланованих для відновлення у 4 кварталі 1943 р. 
218 хлібно-продуктових магазинів почали працювати 145, з 55 промтоварних – 41. 
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Крім того, на початок 1944 р. розпочали роботу 9 продовольчих та 7 промтоварних 
баз [4, 50].

Відновлення торговельної мережі відбувалося досить мляво. Станом на 1 січ-
ня 1947 р. у Сумській області розпочали роботу 649 точок у містах та 1 346 у сільській 
місцевості з загальним показником 52,4 % довоєнного рівня. Стосовно Чернігівщини, 
то тут на кінець 1946 р. відновили роботу 552 торгові точки в містах та 1 518 в селах, 
що складало 55,4% передвоєнної кількості. У деяких, особливо віддалених районах, 
кількість торгових точок взагалі була мізерною. Разом з тим індивідуальна торгова 
діяльність селян різко обмежувалась. Так, на півтора роки ув’язнення було засуджено 
Ф.А.Бєлкіна з Прилуцького району за продаж хліба та тютюну [5].

До війни в Україні працювало 68 286 магазинів та 20 727 павільйонів. На по-
чаток 1947 р. вже працювало 62,3% довоєнного рівня магазинів та 43,6% павільйонів. 
Завершення першої повоєнної п’ятирічки не принесло бажаних результатів у віднов-
ленні торговельної мережі. У сільській місцевості кількість торгових точок становила 
41 257 одиниць, або 76,2 % рівня 1940 р. Тому частка села в загальній кількості під-
приємств роздрібної торгівлі досягла лише 51 % (проти 59 % в 1940 р.) [6, 265].

Та незважаючи на значні показники відновлення торгових точок у сільській 
місцевості, обсяг товарообігу в містах значно перевищував сільський показник у 
загальному товарообігу, до того ж у містах він постійно зростав. Так, якщо обсяг 
товарообігу в містах у 1945 р. становив 74%, то вже у 1946 р. 78,3%, у селах відпо-
відно – 26,0% та 21,3%. На збільшення товарообігу у 1946 р. значно вплинув процес 
розвитку комерційної торгівлі. Коли питома вага комерційної торгівлі в загальному 
товарообігу 1945 р. складала 7,3% (1 413 млн. крб.), то в 1946 р. обіг комерційної тор-
гівлі склав 31,3% (11 058 млн. крб.) загального товарообігу. З початком комерційної 
торгівлі хлібом, у лютому 1946 р., його продаж в день на один магазин складав 2–2,2 т, 
а загальний показник щодня зростав на 15–20 т [7, 34]. Лише за перші три дні від по-
чатку торгівлі хлібом у Сумській області його було продано на 111 тис. крб., у Черні-
гівській – 78,9 тис. крб., а загальноукраїнський показник склав 11 271 тис. крб.

Як свідчить довідка про комерційну торгівлю хлібом від 1 березня 1946 р., 
незважаючи на неповне розгортання мережі комерційної торгівлі, рівень продажу 
перевищував середньодобову можливість виробництва та зі збереженням темпів 
значно перевищував виділені фонди [8, 38]. За березень 1946 р. за комерційними ці-
нами було реалізовано 10 882,9 т. Міністерство торгівлі СРСР додатково виділило на 
квітень 2 000 т борошна для комерційної торгівлі.

Під час голоду, звичайно, різко подорожчали продукти харчування. До гро-
шової реформи в грудні 1947 р. комерційні ціни на хліб зросли в порівнянні з 1946 р. 
у 5–6 разів, на картоплю – в 2,5 рази. Якщо в 1946 р. 1 кг хліба коштував 8–14 крб. 
то в 1947 р. 50–70 крб. У цей же час продовжувала діяти карткова система розподілу 
продуктів. Селяни ж, як відомо, не мали карток і тому були відрізані від державної 
торгівлі. Крім того, на початку вересня 1946 р. вдвічі були підвищені ціни на пайко-
вий хліб і в державній торговій мережі.

У 1946  р. значно посилилась робота з кооперування сільського населення. 
На початок 1947 р. по Україні було охоплено членством в сільських споживчих то-
вариствах 52,6% дорослого сільського населення. Упродовж року було прийнято до 
цих товариств 1 233 тис. чол., а в 1947 р. до них мало бути залучено вже 6.004 тис. 



15

Nauka, problemy, osiągniącia, innowacyjnoąą, praktyki, teoria

чол. Пайовий фонд споживчої кооперації УРСР складав на 1 січня 1947 р. 535,2 млн. 
крб. У 1946 р. виконання плану збору пайових внесків склало 132 млн. крб., або 176% 
до плану. Взагалі за 1943–1946 рр. споживча кооперація УРСР зібрала 505 млн. крб., 
тобто у 1,5 рази більше, ніж було зібрано пайових внесків за весь період її існування. 
У той же час лише у 1946 р. сільські споживчі товариства та райспоживспілки Украї-
ни заборгували селянам, які здавали сільськогосподарську продукцію досить значні 
суми. Так, у Сумській області цей борг становив 74 тис. крб., у Чернігівській – 220 тис. 
крб. [9, 46].

Варто зазначити, що можливості для кооперативної торгівлі на селі були вкрай 
обмеженими, оскільки держава майже не забезпечувала її товарами. Існування всієї 
інфраструктури базувалось, переважним чином, на принципах самозабезпечення. 
Таку ситуацію фактично узаконювала постанова Ради Міністрів СРСР від 9 листопада 
1946 р. “Про розгортання кооперативної торгівлі в містах і селах продовольством та 
промисловими товарами та про збільшення виробництва продовольства та товарів 
широкого вжитку кооперативними підприємствами,” хоча й мала на меті якраз про-
тилежне. Згідно з нею, заклади сільської споживчої кооперації мали власними силами 
розширити виробництво товарів широкого вжитку, а також самостійно опікуватися 
підсобними господарствами з фермами, садами, полями. Розширення товарообігу 
між містом і селом передбачалось досягти за рахунок “залучення до товарообігу коо-
перативної торгівлі великих лишків сільськогосподарської продукції та сировини, що 
залишаються в селі після виконання державних зобов’язань та планових заготівель”, 
а також “розвитку виробництва товарів широкого вжитку та виробництва місцевою 
та кооперативною промисловістю за рахунок заготовленої, головним чином місцевої, 
сільськогосподарської сировини” [10, 350]. Насправді споживча кооперація не могла 
на рівних конкурувати з державною торгівлею, котра посідала фактично монопольне 
становище. Ситуація ускладнювалась офіційною нормою, за якою з усієї заготовле-
ної, переробленої чи виробленої продукції кооперація мала 25% передавати держав-
ній торгівлі, а решту продавати за затвердженими роздрібними цінами [11, 5].

Проблема забезпечення сільських регіонів промисловими товарами через 
торгову мережу залишалась актуальною і наприкінці 40-х початку 50-х рр. У повідо-
мленні до ЦК партії від 28 жовтня 1949 р. з Чернігівської області зазначалось, що на 
партійних зборах у районах гостро критикувалася ситуація, пов’язана з нестачею в 
торгових точках багатьох товарів господарчого вжитку: відер, сокир, кіс, пилок, буді-
вельних матеріалів, а товар, який завозиться, не користується попитом. Для прикла-
ду наводилась Новгород-Сіверська райспоживспілка куди, ще у 1947 р. було завезено 
на 30 тис. крб. неякісних возів, які не змогли продати і в 1949 р. [12, 70]. Крім того, за 
9 місяців 1949 р. в області було виявлено крадіжок і розтрат на 2 100 тис. крб., з них в 
системі споживчої кооперації на 1 788 тис. крб.

Констатуюча частина постанови Чернігівської облпромради зазначає, що 
підприємства промкооперації “не спрямовують свого виробництва на забезпечення 
попиту споживачів, асортимент продукції дуже обмежений і випускається в недо-
статній кількості, особливе відставання по цеглі, черепиці, пічному литтю, посуду, 
милу, швейних виробах, мішковині” [13, 42].

Важливою подією з точки зору оцінки становища населення у післявоєнну 
добу була реалізація постанови Ради Міністрів та ЦК ВКП(б) від 14 грудня 1947 р. 
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“Про проведення грошової реформи і відміну карток на продовольчі та промислові 
товари”. У преамбулі документу зазначалося: “потрібно, щоб частину жертв прийня-
ло на себе і населення, тим більше що це буде остання жертва”. І це була дійсно жерт-
ва, але не остання, а чергова. До 22 грудня 1947 р. вся грошова маса, яка перебувала 
в обігу, за винятком розмінних монет, була поміняна на нові гроші у співвідношенні 
10 до 1. Вигідним у нових умовах був лише безготівковий обмін для вкладників ощад-
кас. Там вклад до 3 тис. крб. обмінювався 1 до 1, від 3 до 10 тис. крб. у співвідношен-
ні 3 крб. старих грошей на 2 крб. нових [14, 259]. Цілком зрозуміло, що переважна 
більшість населення не мали заощаджень, а, отже, знову втратили зароблені тяжкою 
працею гроші. Фактично населення не було готове до проведення цієї реформи і за 
результатами її можна поставити в один ряд з фінансовими мобілізаціями попере-
дніх років.

Внаслідок проведеної реформи знизилась купівельна спроможність населення, 
яка доповнилась підвищенням пайкових роздрібних цін на продовольчі товари до рівня 
комерційної торгівлі. У той же час роздрібні ціни на промислові товари були збережені і в 
пореформений час. Лише у 1950 р. було проведено зниження роздрібних цін на продукти 
харчування. По різних групах продуктів це зменшення було на рівні 10–30 %.

Зниження державних роздрібних цін автоматично викликало падіння цін на 
базарах, а це в свою чергу вплинуло на зниження товарності продукції, вирощеної 
в індивідуальних селянських господарствах. Подібні акції досить суттєво впливали 
на матеріальне становище селянської родини, оскільки готівку вони могли отримати 
переважно на базарі, а в ситуації ескалації державних фінансових мобілізацій про-
давати доводилось значно більшу частину вирощеної продукції.

Таким чином, бачимо, що в перші повоєнні роки торгівля відігравала досить 
важливу роль, перш за все, з точки зору забезпечення населення звільнених від оку-
пації територій найнеобхіднішими товарами першого вжитку. Особливий наголос 
зробимо на базарній торгівлі. У силу повільного відновлення державної торговельної 
мережі, високих цін у комерційних закладах та неякісного функціонування коопера-
тивної торгівлі вона набувала для сільського населення серйозного альтернативного 
значення. Крім того, постійні фінансові кампанії з вилучення готівки, неймовірна 
кількість податків примушували селян збувати на базарах, часто зовсім невигідно, 
вирощену на власних присадибних ділянках продукцію лише з єдиною метою – роз-
рахуватися з фінансовими органами. Ножиці цін вкотре боляче били по сільськогос-
подарському виробникові. Це стосувалося як колгоспів, так і мешканців села – кол-
госпних селян і одноосібників. Цінова політика сприяла вилученню продукції з села 
та перекреслювала прагнення селян до заможності. Абсолютно не розв’язала наявних 
проблем грошова реформа, що пропагувалася як незаперечне досягнення радянської 
системи. Насправді, вона як і багато інших заходів держави в післявоєнний період, 
мала фіскальну сутність. Реальне зменшення цін відбулось лише на початку 50-х рр. 
Але разом з тим стабільно високими залишались ціни на промислові товари, на ку-
півлю яких селяни витрачали понад третину своїх фінансових надходжень.

1. Матеріали про зміни і встановлення цін на продовольчі і промислові товари на 
базарах і ринках Української РСР після звільнення території України від німець-
кої окупації // Центральний державний архів вищих органів влади та управ-
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Модернізація радянської імперії, запроваджена у добу перебудови, сприяла 

початку загальної демократизації суспільного життя в країні. На цій хвилі з др. 
пол. 80-х рр. ХХ ст. в Україні почали виникати самодіяльні організації, які були 
непідконтрольні радянським органам влади. В умовах демократизації кількість 
неформаль них організацій стрімко зростала – вже в червні 1989 р. в Україні діяло 
більш як 47 тис. самодіяльних об’єднань [17, 76].

Серед широкого спектру неурядових товариств провідне місце посідали 
екологічні громадські формування. Представники цього напряму поклали в основу 
своєї діяльності не втечу від реалій життя, як значна частина інших неформалів, а 
активну працю по вирішенню ключової проблеми українського суспільства – охорону 
навколишнього середовища.

Джерельною базою даного наукового дослідження стали фонди ЦДАГО 
України, державного архіву у Миколаївській області, а також матеріали регіональної 
преси Півдня України.

Мета наукової статті полягає у визначенні форм і методів діяльності Мико-
лаївської асоціації «Зелений світ» та з’ясуванні її ролі у національно-демократичних 
процесах наприкінці 1980-х – 1991 рр..

Варто відзначити, що Україна, займала 2,7% території колишнього СРСР, на 
якій мешкало 18% населення. При цьому, станом на 1989 р., УРСР забезпечувала 30% 
загальносоюзної продукції чорної металургії, 50% – видобутку залізної руди, 25% – 
вугілля, 19% – виробництва мінеральних добрив [1, 176]. Окрему небезпеку станови-
ла атомна енергетика. На території УРСР зосереджувалося 40% потужностей атомної 
енергетики Радянського Союзу. Отже, промислове навантаження на природне до-
вкілля України було несумісне з її територією.

Парадоксальною специфікою екологічних питань  – є їх нейтральний ха-
рактер у системі суспільно-політичних проблем. У порівнянні з національно-
демократичними організаціями, що мали відверте опозиційне спрямування, екологи 
ніколи не сприймалися як представники радикального руху. Вирішення проблем охо-
рони та збереження довкілля сприймалося населенням і владою, як щось позитивне 
і нейтральне. Проте, екологічні проблеми, не маючи, на перший погляд, політичного 
підтексту, опинилися в тісному взаємозв’язку з суспільно-політичною ситуацією і 
стали дієвими засобами впливу на владу з боку опозиції.



19

Nauka, problemy, osiągniącia, innowacyjnoąą, praktyki, teoria

Своєрідністю екологічного руху України було ставлення до національних 
проблем і державного суверенітету. Так, на Другому з’їзді асоціації «Зелений світ» 
її колишній голова Ю. М. Щербак, зазначив, що тільки «…Республіка Україна може 
стати гарантом виживання українського народу, гарантом докорінного поліпшення 
екологічного синтезу наших земель, вод і повітря» [2, 83].

Першою заявила про себе асоціація «Зелений світ», що з’явилась у грудні 
1987 р. і була реакцією суспільства на катастрофічний стан екології в республіці, який 
дедалі погіршувався після Чорнобильської аварії. Засновниками організації стали 
Спілка письменників та Спіл ка кінематографістів України, її головою було обрано 
письменника, лікаря за фахом Ю.Щербака [12, 53]. Прийнята «зеленими» декларація 
не лише констатувала катастрофічну екологічну ситуацію у республіці, а й заклика-
ла громадськість до активних дій (екологічних мітингів та маніфестацій), широкого 
використання демократичних механіз мів, запровадження практики референдумів 
з приводу здійснення масштабних проектів, пов’язаних з екологією, видання підру-
чників з екології тощо [11, 431-433]

У Києві 28-29 жовтня 1989 р. відбувся перший з’їзд «Зеленого світу», на якому 
був присутній 301 делегат з усіх регіонів республіки, понад 100 спостерігачів, гості від 
зарубіжних екологічних організацій [12, 53]. З’їзд затвердив Статут, програму, обрав 
секретаріат та прийняв звернення до громадян України. В Статуті зазначалося, що 
«Зелений світ» – це добровільна громадська організація, головне завдання якої поля-
гає у залученні широких верств громадськості до активної діяльності по розв’язанню 
екологічних проблем шляхом реалізації ідей демократизації та гуманізму [14, 6].

22  серпня 1988  року відбулися установчі збори Миколаївського обласного 
екологічного товариства, до складу якого увійшли також відділення, створені в Пер-
вомайську, Вознесенську та Южноукраїнську [5, 3]. На зборах організації були обрані 
голови і заступники, серед яких О.І Золотухін, С.В. Шаповалов, В.Н. Шаповалов, О.О. 
Щеглов [5, 50].

Активну участь в роботі екологічного руху брали наукові співробітники ко-
раблебудівного і педагогічного інститутів, ПО «Екватор», ПКБ електрогідравліки, 
краєзнавчий музей, інженери та працівники заводів, робітники сільського господар-
ства, вчителі, юристи, лікарі, журналісти, економісти та ін..

Питання екологічної безпеки Миколаївщини набуло загострення внаслідок 
збільшення потужностей Південноукраїнської АЕС, за рахунок будівництва нових 
енергоблоків. В комплексі цей проект передбачав будівництво Дніпро-Бузького гід-
ровузла і створення Олександрівського та Костянтинівського водосховищ.

Головне завдання екологічна асоціація на теренах Миколаївського краю вба-
чала, в першу чергу, у тому, щоб тиснути на владні структури з метою привернути їх 
увагу до стану довкілля в області, пробудити екологічну свідомість суспільства. За-
галом мету діяльності «Зеленого світу» Миколаївщини якнайкраще визначає гасло: 
«Збережемо природу для майбутніх поколінь» [5, 29].

Провідним вектором діяльності екологічних об’єднань був «антиатомний» 
рух, в ході якого проходила боротьба за припинення будівництва нових і нарощуван-
ня потужностей вже існуючих АЕС.

Найактивніше питаннями енергоатомної безпеки займалася екологічна асо-
ціація «Зелений світ», осередки якої знаходилися практично в усіх великих містах 
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України. Так в Миколаївській області місцеве відділення організації виступало проти 
збільшення потужностей Південноукраїнської АЕС за рахунок будівництва нових 
енергоблоків і супутніх об’єктів: Дніпро-бугського гідровузла, Олександрівского і 
Костянтинівського водосховищ.

Проведено громадську екологічну експертизу проекту гідроенергетичного 
комплексу Південноукраїнської АЕС [6, 1-12]. Фахівці зробили невтішні висновки і ви-
явили низку серйозних недоліків та помилок проекту будівництва. Зокрема, ділянка 
АЕС розташовувалась на розломі Українського тектонічного щита, що призводило до 
високої сейсмічної активності (6,2-7,1 балів) та тектонічного підйому поверхні (2,8 мм 
на рік). Виявлено географічну похибку розташування станції. Так, високі щорічні тем-
ператури південного регіону, потребували додаткові ресурси для охолодження реак-
торів. Наслідки розширення Південноукраїнської АЕС могли стати катастрофічними: 
знищення рибного промислу, втрата родючих орних земель, затоплення археологічних 
пам’яток в результаті створення штучних водоймищ тощо. На підтримку протесту під 
гаслом «Ні будівництву 4-го та 5-го енергоблоків Південноукраїнської АЕС» Микола-
ївська асоціація «Зелений світ» зібрала 200  тис. підписів громадян. Для розв’язання 
енергетичної проблеми Південної України запропоновано ідею використання силами 
кооперативів «чистої» енергії вітру, сонця, біологічної сировини [5, 20-21].

Дієвим заходом впливу на владу було використання мітингів та акцій про-
тесту із залученням широких верств населення. 10 вересня 1988 року в Миколаєві 
пройшов мітинг проти затоплення унікального екологічного району під час будів-
ництва Південноукраїнського енергетичного комплексу [8, 21]. Члени Миколаївської 
асоціації вимагали проведення екологічної експертизи нових проектів промислових 
підприємств. Учасники акції були налаштовані досить рішуче. В разі відхилення вла-
дою вказаних вимог, активісти екологічної асоціації планували влаштувати в зоні за-
топлення постійні табори.

Важливим елементом діяльності Миколаївського обласного екологічного то-
вариства була публікація матеріалів, що розкривали критичний стан навколишнього 
середовища у місцевій пресі. Так, у газеті «Южная правда» з’явилась постійна рубри-
ка «АЭС и мы». В редакцію надходили тисячі листів, в яких мешканці Миколаєва 
рішуче виступали проти перетворення р. Південний Буг на технічне водоймище [3, 
3], засуджували байдуже ставлення влади до проблеми збереження унікальних при-
родних ландшафтів, тваринного та рослинного світу [16, 2] тощо.

Тривогу забили і археологи. Згідно їх висновків, якщо водосховища Південно-
української АЕС буде введено в дію, то під водою опиняться 37 унікальних пам’яток 
археології. До того ж, ті пам’ятки, що знаходяться на високому березі і не потрапляють 
в зону затоплення почнуть інтенсивно розмиватись, також будуть знищені [4, 1].

Активісти «Зеленого світу» у Миколаєві добилися, що у серпні 1989 р. було 
прийнята постанова Ради Міністрів СРСР про припинення будівництва четвертого і 
наступних енергоблоків Південноукраїнської АЕС та Костянтинівського водосхови-
ща і гідроакумулюючої електростанції [10, 44-48].

15  жовтня 1989  р. біля Будинку культури будівельників у місті Миколаєві 
відбувся мітинг громадськості, організований Миколаївським міськвиконком та 
екологічною асоціацією, на якому була піднята тема захисту річки Південний Буг. 
На мітингу виступали активісти Миколаївської асоціації М.П. Суслова, Г.І. Котило, 
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перший заступник обласної організації УТОП Н.С. Долинський, гість з Одеси – член 
ради Одеського обласного клубу В.Л.  Янковський, член екологічної асоціації Н.О. 
Власенко (м. Вознесенськ), професор Миколаївського філіалу Одеського сільгоспін-
ституту, доктор сільськогосподарських наук А.Б. Глухівський, голова обласного комі-
тету з охорони природи О.О. Албул [9, 43].

19 вересня 1989 р. у газеті «Южная правда» опубліковане звернення екологіч-
ної асоціації «Зелений світ» до населення басейну річки Південний Буг. Організація 
звернулася до партійних, радянських та господарських органів Миколаївської, Одесь-
кої, Кіровоградської, Вінницької та Хмельницької областей з пропозицією розгорнути 
рух за екологічну чистоту річки, порятунок його від забруднення та обміління [13, 1].

Екологічні проблеми Миколаївщини стали об’єктом наукових досліджень 
фахівців різних галузей. Так, 2 червня 1990 року в м. Миколаєві відбулася науково-
практична конференція «Екологія та здоров’я людини», організована за сприяння 
обласної асоціації «Зелений світ» [7, 10-13]. На конференції пролунали доповіді, які 
торкалися досить широкого спектру екологічних проблем: зменшення шкідливих 
викидів в атмосферу промисловими підприємствами та автотранспортом стан ка-
налізаційних мереж і споруд, покращення медичного обслуговування, вплив навко-
лишнього середовища на здоров’я людини тощо. Значна увага приділена енергетич-
ній безпеці. Так, голова обласної екологічної асоціації «Зелений світ» А.І. Золотухін 
у своїй доповіді вкотре наголосив про небезпеку використання атомної енергетики 
в цілому і експлуатації Південноукраїнської АЕС зокрема. Причому серед основних 
причин небезпеки автор відзначив командно-адміністративний режим керівництва і 
як наслідок відсутність належного контролю з боку трудового колективу за впливом 
діяльності станції на навколишнє середовище і здоров’я людей [15, 2-3].

Отже, екологічний рух досить швидко і природньо став складовою части-
ною опозиційного демократичного руху. Інформація про критичний стан природ-
нього середовища, яку оприлюднювали неурядові екологічні товариства в цілому та 
Миколаївська обласна асоціація «Зелений світ» зокрема, сприймалася населенням як 
результат негативної діяльності відповідних радянських державних міністерств та ві-
домств і ставила під сумнів ефективність політичної системи СРСР в цілому.

Для виконання поставлених завдань асоціація «Зелений світ» у Миколаїв-
ській області використовувала такі засоби, як проведення мітингів, пікетів, напи-
сання петицій в органи влади, проведення просвітницької роботи серед населення, 
поширення літератури на екологічну тематику. Товариство «зелених» проводило при-
родоохоронну діяльність, при цьому вступали в протистояння з партійним апаратом. 
Екологічний рух набрав широкого розмаху і реально впливав на політику місцевих і 
центральних органів влади. Значним практичним досягненням екологічної асоціації 
«Зелений світ», за широкої підтримки громадськості, стало припинення будівництва 
окремих енергоблоків Південноукраїнської АЕС.
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Важливе місце в суспільно-політичному житті наукової інтелігенції 
відігравали Секції наукових працівників (СНП), створення яких почалося у 20-ті роки 
ХХ століття. З часом вони перетворилися на масові організації і взяли на себе захист 
матеріальних прав та професійних інтересів наукової інтелігенції, переважно старої 
дореволюційної школи. Однією з перших Секція наукових працівників була створена 
в Харкові [5, c.303]. Аналогічні секції створюватися і в інших наукових центрах 
України: Одесі (вересень 1921 р.), Києві жовтень 1922 р.).[2, c.72] Членами Секцій 
наукових працівників ставали професора, викладачі, робітники вищої школи, а також 
наукові співробітники та допоміжний персонал науково-дослідних закладів. У лютому 
1925 року відбувся І Всеукраїнський з’їзд наукових робітників, який проходив у 
Харкові і знаменував завершення організаційного процесу. На з’їзді було сформовано 
Центральне бюро СНР на чолі з видатним українським вченим Д.І. Багалієм, а також 
були визначені основні завдання, що стояли перед Секціями наукових робітників, а 
саме: « об’єднання наукових працівників УСРР на базі тих принципів та цілей, які 
покладенні в основу революційного професіонального руху».[ 10, c.107,251]

Утворенні організації можна розглядати, як професійні об’єднання науков-
ців, але влада не надавала їм повноцінного статусу профспілок, в яких на той час 
були зосереджені представники інших спеціальностей. На думку дослідника Нежен-
цева Ю. це пояснювалося тим, що «окрема профспілка наукових робітників могла, як 
вважалося, організаційно відособити їх від представників інших більш масових ін-
телектуальних професій, а найголовніше утруднити вплив РКП/б/ на наукову інтелі-
генцію».[7, c.73]  Загальна кількість членів Секцій наукових робітників по всій країні 
постійно зростала. Так, у 1922 р. до їх складу входило 8 тис. чол., у 1927 р. – 14 тис. 
чол., які були об’єднанні місцевими відділеннями, 16 з яких знаходилися в Україні.[9, 
с.84] За даними Положення про Секцію наукових робітників Союзу робітників освіти 
СРСР (1926 р.) до секцій наукових робітників України на початок 1926 р. входило 
3040 учених, а 1300 науковців користувалися правами членів СНП, хоча до їх с кладу 
і не входили. Переважну більшість членів Секцій становили вчені с дореволюційним 
стажем. Національний склад СНП був представлений таким чином: українці скла-
дали 41,8 % , росіяни – 34% , евреї – 18,3%. Незначним був відсоток партійців, що 
входили до складу СНП – 5%.[7, с.73]

Відділення Секцій наукових працівників в Україні були затверджені на І Все-
українському з’їзді наукових робітників. На початковому етапі Секції не могли охо-
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пити всіх діячів науки. Так, у Харкові кількість об’єднаних у СНП становила 27,5% 
від загальної кількості науковців, у Києві – 21,6%, Одесі – 25,2%. Основна частина 
наукових робітників продовжувала входити до профсоюзів тих галузей, в яких вони 
проводили свої дослідження.[9,c.84]

Українське відділення СНП к 1930 р. стало самим представницьким після 
відділення СНП РРСФР. Кількість її членів у 1930 р. складала 45559 осіб.[9,c.119] 
Як правило, членами Секцій могли стати тільки ті особи, які займалися науковою ді-
яльність. Існували СНП за рахунок членських внесків, прибутків від лекцій та видав-
ничої діяльності. За їх діяльністю постійно здійснювався контроль з боку партійних 
та державних органів влади. Державні діячі та партійні керівники: Г. Петровський, 
Л. Коганович, В. Чубар, В. Радченко, В. Затонський та ін., неодноразово приймали 
участь у роботі з’їздів наукових робітників, обиралися у почесний президіум.[3] 
Владні органи постійно посилювали свій контроль над діяльністю організацій інте-
лігенції. Партійно-державна політика по відношенню до наукової інтелігенції та її 
організацій у 20-30-ті роки не була достатньо виваженою і послідовною, що в подаль-
шому призвело до негативних наслідків.

Найбільш активна діяльність Секцій наукових працівників припадає на 
20-ті роки. Положенням про Секції наукових працівників(грудень 1924 р.) визна-
чалися основні завдання, що стояли перед ними, а саме : « розробка всіх питань, 
які стосувалися професіональних, матеріальних і правових інтересів наукових пра-
цівників».[8,c.209] Для їх виконання при секціях створювався ряд комісій: житлова, 
культурно-просвітницька, експертна, тарифно-економічна, тимчасові бюро при касах 
взаємодопомоги. Вся їх діяльність була спрямована на покращення життя науковців, 
на захист матеріальних інтересів професорів, викладачів вищих навчальних закладів, 
наукових співробітників, аспірантів наукових установ Всеукраїнської Академії 
наук (вимоги підвищення заробітної платні, виплати стипендій для аспірантів, 
вирішення житлових питань, надання матеріальної допомоги тощо). Так, в Київській 
секції наукових робітників виникла ідея організації самодопомоги, а саме каси 
взаємодопомоги вченим на випадок смерті, на зразок тих кас, що діяли в деяких 
професійних організаціях.[1, c.19]

До певного моменту залишалося не врегульованим питання пенсійного 
забезпечення наукових працівників. Тільки у жовтні 1925 року, за сприяння СНП та 
їх участю був розроблений закон про пенсійне забезпечення наукових робітників, яке 
складало 120 крб. для професорів і 75 крб. – для викладачів.[11, c. 38]

Важливу роль в о’бєднанні вчених та організації їх роботи відігравали Дома 
вчених, створення яких припадає на 20-ті роки. Перший з них був організований у 
1921 р. у Петрограді при Центральній комісії по покращенню побуту вчених при 
РНК СРСР за ініціативою В. Леніна та М. Горького. З 1922 р. такі дома стали ви-
никати і в інших містах країни. В Україні вони утворилися в Києві, Харкові, Одесі, 
Дніпропетровську [6, c.843] Будинки вчених були місцями зосередженням науковців 
України і перетворилися на популярні культурні заклади міст, де відбувалися чисельні 
концерти, лекції, родинні вечірки, здійснювалися кіноперегляди, організовувалися 
гуртки, студії тощо.

Безпосередню участь у створенні Домів вчених приймали партійні і державні 
органи влади. Вони спрямовували їх діяльність, сприяли пошуку приміщень та 
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об’єднанню навколо них вчених. Питання організації та подальшої роботи Домів 
вчених знаходилися у постійному полі зору діяльності партійних органів як респу-
бліканського , так і місцевого рівня. Ці питання неодноразово обговорювалися на за-
сіданнях Київського, Одеського, Катеринославського Окружкомів КП/б/У. У 19028 р. 
за вказівкою РНК УСРР виконком та житлова комісія м. Харкова розглядала питання 
про створення Всеукраїнського Дома вчених у Харкові.[ 4,c.8]

Таким чином, можна зазначити, що Секції наукових робітників створювалися 
як об’єднання, що брали на себе функції професійних організацій. Їх діяльність зна-
ходилася під жорстким контролем владних структур, які намагалися всіляко впливати 
на те, що б ці організації відігравали значну роль у процесі уніфікації інтелігенції 
України, в перетворенні її на шар «робітників розумової праці». З часом, ці орга-
нізації перетворилися в засіб маніпулювання свідомістю та поведінкою інтелігенції, 
сприяли колективізації її суспільної організації та примусової псевдо політизації і 
перетворенні її в просто виконавчу масу.

ЛІТЕРАТУРА:
1. Бюлетень Київської секції наукових робітників.-1929.-серпень-вересень-№8-9.
2. Багалей Д.И. Профессиональное объединение научных работников на Украине 

// Научный работник.-1926.-№9.
3. Вісті ВУЦВК.- 1927, 3 лютого.
4. Державний архів Київської області. – Ф.10408,оп.1,д.182.
5. Иванова Л.В. Формирование советской научной интеллигенции.- М.,1980.
6. Культурне будівництво в Українській РСР.- К.,1959.- Т.1.
7. Неженцев Ю.І. З історії громадської діяльності наукової інтелігенції України в умо-

вах «диктатури пролетаріату» // Український історичний журнал. – 1991.- № 7.
8. Положение о Секции научных работников Союза работников просвещения 

СССР // Научный работник.- 1925.-№1.
9. Тайцилин И.С. О численном составе Секции научных работников // Научный 

работник.-1928.-№ 5-6.
10. ЦДАВО України. – Ф.2717,оп.1,д.166.
11. ЦДАВО України. – Ф.2717,оп2,д 1693.



26

Zbiór raportów naukowych

ПОД- СЕКЦИЯ 6. История России.
Кирушин К. Р.

Студент Федерального государственного  
бюджетного образовательного учреждения 
 высшего профессионального образования  

«Набережночелнинский институт  
социально-педагогических технологий и ресурсов»  

(ФГБОУ ВПО «НИСПТР»)

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА В ПАМЯТИ ПОКОЛЕНИЙ: 
СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Ключевые слова: 70-летие Великой Отечественной войны, социологичес-
кий опрос, жители города Набережные Челны, проанализирован возрастной состав 
опрошенных, проанализировано количество и полнота полученных ответов, угаса-
ние исторической памяти, пробелы в знаниях детей подросткового и юношеского 
возраста, привлечение к воспитанию школьников потомков поколения победителей 
(старше 50 лет).

В связи с 70-летием победы представляется актуальным анализ отношения 
современных людей к Великой Отечественной войне и степень глубины знаний о ней. 
Это имеет значение как с точки зрения осознания значения данного этапа нашей ис-
тории, так и с позиции воспитания подрастающего поколения. На сегодняшний день 
российское общество меняет свои ценностные ориентиры, все более ориентируясь 
на материальные потребности, отдаляясь во многом от основ исторической памя-
ти. Между тем индивидуальный выбор ценностей во многом определяет направлен-
ность личности в отношении: к людям, к обществу, к самому себе. Преобладающие 
ценности формируют личность человека, прежде всего, современных школьников.

Современную молодёжь считают, как правило, «деградированным» и 
«потерянным» поколением, которому присущи такие проблемы современности, как: 
социальная апатичность, кризис нравственно-духовных ценностей (отсутствие со-
вести и др.), проявление цинизма, холодного равнодушия к окружающим, уход от 
политической и общественной жизни, распространение потребительского отноше-
ния к людям, жизни и многое другое. Но практика показывает, что данные выводы 
преждевременны. В МБОУ «СОШ № 19 с углубленным изучением отдельных предме-
тов» г. Набережные Челны учащимися 8-10 классов была подхвачена инициатива по 
интервьюированию жителей города о важнейших событиях и персоналиях Великой 
Отечественной войны. Оно проводилось участниками исторического кружка «Заве-
щание победителей» МБОУ «СОШ №19 с углубленным изучением отдельных пред-
метов». Контрольная выборка представлена жителями различных районов города 
Набережные Челны в количестве 118 человек.

В ходе исследовательской работы учащимися был проведён социологичес-
кий опрос на улицах города. Вопросы были связаны с ключевыми событиями Ве-
ликой Отечественной войны и ставили целью проверить глубину знаний по данной 
тематике у различных возрастных категорий населения (табл.1).
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Далее результаты были обработаны двумя способами: во-первых, проанали-
зирован возрастной состав опрошенных, во вторых, проанализировано количество 
и полнота полученных ответов.

Первая диаграмма отражает два основных показателя: вертикальная ось  – 
число опрошенных людей, отражаемое в процентном соотношении; горизонталь-
ная ось – возрастные группы. Процентное соотношение составлялось от всей массы 
опрошенных в каждой возрастной группе при анализе вопроса по отдельности, что 
составило объективную картину исследования (рис.1).

Интерпретация материалов диаграммы в табличной форме с учетом 
процентных показателей свидетельствуют, что люди среднего и старшего возраста 
(22 – старше 50 лет) обладают более полными знаниями о Великой Отечественной 
войне, нежели подростки и юноши (табл.2).

Данная статистика не случайна, полнота знаний людей среднего и старше-
го поколения связана с тем, что они имели возможность общаться с участниками 
войны, переживали вместе со своей семьей потерю близких людей, наконец, люди 
среднего поколения воспитывались на тех семейных воспоминаниях, которые бе-
режно сохранялись и передавались из уст в уста. Нельзя отрицать и того внимания, 
которое уделялось данной странице истории нашей страны в рамках государствен-
ной политики, идеологической пропаганды и школьного курса истории.

Пробелы в знаниях детей подросткового и юношеского возраста мож-
но объяснить угасанием исторической памяти в семьях переживших войну, 
недостатком фактической информации о прошлом нашей страны, смещением 
приоритетных интересов поколения в плоскость материальных запросов, по-
теря связи поколений в передаче живой истории и, наконец, уменьшение вре-
мени и объема учебного материала о Великой Отечественной войне в школь-
ном курсе истории.

Несмотря на полученные результаты, необходимо отметить, что в ходе опро-
са выявилась потребность людей старшего поколения поделиться с современными 
детьми и подростками, имеющимися у них сведениями о судьбах и подвигах их 
родственников, а молодое поколение проявило интерес к событиям Великой Отече-
ственной войны, обнаружив пробелы в своих знаниях. Следовательно, следующим 
этапом работы может стать привлечение к воспитанию школьников потомков по-
коления победителей (старше 50  лет), стремящихся увековечить память о подвиге 
своих отцов и дедов.

Таблица 1

№п/п 
вопроса

Формулировки вопросов

1 Назовите годы Второй Мировой войны?
2 Назовите годы Великой Отечественной войны?
3 Кто такой Сталин? Кто такой Гитлер? Назовите их имена.
4 Сколько дней продолжалась блокада Ленинграда?
5 Как назывался план нападения на СССР, разработанный нацистской Германией?
6 Что такое «дорога жизни»?
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7

Кому принадлежат следующие строки: «Женя умерла 28 декабря в 12 часов 30 минут 
утра 1941 года. Бабушка умерла 25 января в 3 часа дня 1942 года. Лена умерла 17 мар-
та в 6 часов утра 1942 года. Дядя Вася умер 13 апреля в 3 часа ночи 1942 года. Мама – 
13 мая в 7 часов 30 минут утра 1942 года... Умерли все. Осталась одна...»?

8
Назовите первую женщину, Героя Советского Союза, партизанку, награжденную посмерт-
но, замученную и казненную фашистами в ноябре 1941 года в деревне Петрищево.

9 Назовите самого известного диктора радио периода Великой Отечественной войны?

10
Кого для периода Великой Отечественной войны традиционно называют «маршалом 
победы»? 

Рисунок 1

Таблица 2

Возраст\Вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5 – 15 лет 18% 17% 8 % 3% 2% 2% 1% 0% 5% 14%
16 – 21 лет 14% 20% 17% 5% 9% 11% 20% 8% 25% 23%
22 – 35 лет 13% 20% 23% 25% 17% 9% 17% 12% 25% 20%
36 – 50 лет 21% 20% 19% 14% 13% 16% 15% 11% 18% 19%
старше 50 лет 34% 23% 33% 54% 59% 62% 47% 69% 27% 24%
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З метою об’єднання всіх видів цензури при Наркоматі освіти РСФРР 6 черв-
ня 1922  р. було створено Головне управління у справах літератури та видавництв 
(Головліт РСФРР). Разом з його виникненням у країні було запроваджено режим так 
званої превентивної цензури. Однією з вагомих причин створення такого централі-
зованого цензурного органу було істотне пожвавлення книговидавничої справи під 
впливом переходу до непу, коли постала реальна небезпека того, що потужний пласт 
щойно утворених приватних та кооперативних видавництв діятиме всупереч ідеоло-
гічним настановам правлячої партії.

Важливим завданням Головліту було визначення відповідних принципів, 
норм і правил, якими повинні були керуватися всі установи та заклади, що мали від-
ношення до цензорської системи, цензурування відбувалося на основі його інструк-
цій, циркулярів і розпоряджень.

Влітку 1923 р. таємним циркуляром усім обллітам та головлітам республік 
приписувалося при розгляді та оцінці рукописів керуватися наступними принципа-
ми: “не допускати до друку творів, що намагаються в художній формі викривити об-
личчя нашої революційної громадськості, що мають дрібнобуржуазний характер та 
спрямовані проти радянського будівництва, пропагують ворожу пролетаріату ідео-
логію. Безумовно, не дозволяти книжки з питань філософії та соціології, які є ідеаліс-
тично спрямованими, зорієнтованими проти марксизму. Не слід пропускати книжки 
з яскраво вираженою буржуазною мораллю, з вихвалянням старих побутових умов 
та відносин, з описанням релігійних явищ” [1, с. 68 – 69]. Водночас рекомендувалося 
не допускати до друку твори авторів-контрреволюціонерів, активних борців проти 
радянської влади.

Відтак цензура мала обслуговувати інтереси більшовицької партії та сприяти 
поширенню ідеологічно правильної інформації.

Від самого початку існування Головліт поширив контроль за ввезенням до краї-
ни літератури та періодики з-за кордону. До його структури входив відділ іноземної літе-
ратури, який очолював Є.С. Левін. На 1922 р. відділ складався з 10 осіб [2, с. 103 – 104].

У липні 1923 р. Головліт видає таємний циркуляр, яким забороняє ввозити 
до СРСР твори ворожого щодо радянської влади і держави характеру; твори, що про-
пагують антимарксистську, антипролетарську ідеологію, видані релігійними общи-
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нами російською мовою незалежно від їх змісту; дитячі твори з елементами буржуаз-
ної моралі; твори авторів-контрреволюціонерів та загиблих у боротьбі з радянською 
владою [3, с. 270].

При цьому особлива увага приділялася продукції журналістики “російського 
зарубіжжя”. На час створення Головліту вже було сформовано мережу газет та журна-
лів, що об’єднували інтелігенцію, яка виїхала з Росії. Цензурні інстанції виступали в 
ролі інформаційного агентства, про що, зокрема, свідчить видання з 1922 р. “Таємних 
бюлетенів Головліту”, які розсилалися усім членам Політбюро ЦК й містили звіти від-
ділу іноземної цензури Головліту за наступними рубриками: “Становище видавничої 
справи в Німеччині”, “Російська преса у Франції”, “Відгук на закордонні журнали та 
газети”, “Відгук на російські закордонні книжки”, “Відомості про відомих російських 
літераторів, що емігрували за кордон” та інші [4, с. 40 – 50].

Видавництва Німеччини, наприклад, групувалися за наступними критерія-
ми: такі, що мають постійні тісні зв’язки з РСФРР: “Академія”, “Грежбина”; видавни-
цтва, які можна назвати аполітичними та позитивно налаштованими до РСФРР: “Ге-
лікон”, “Російське слово” та ін.; ті, що стоять на платформі визнання Радянської Росії: 
“Девриєна”, “Знання”; видавництва, які мають певне політичне обличчя: “Грані” – має 
меншовицький характер, “Слово” – правокадетське видавництво та інші, що не до-
тримуються чітко визначеної політичної орієнтації [4, с. 41 – 42].

Головліт регулював також поширення закордонної періодики. Прикладом 
може слугувати ситуація з берлінською газетою “Накануне”, яка характеризувалася 
таким чином: “Ідеологічна сторона газети досить стійка і послідовна в позитивному 
ставленні до радянської влади. Однак два номери Головліт змушений був затримати 
з наступних причин: № 240 – за статтю   С. Лук’янова “Антирелігійна пропаганда”, що 
містила негативні оцінки комсомольської антирелігійної демонстрації 9 січня 1923 р.; 
№ 246 – за статтю А. Харченко “Апельсинова шкірка”, в якій автор виступає проти 
створення Союзу Радянських Республік за системою пропорційного представництва 
(затримана за узгодженням з ЦВК СРСР)” [4, с. 45].

Причиною недопущення закордонних видань російською мовою також мо-
гло бути використання старої орфографії, про що свідчить, зокрема, циркуляр Го-
ловліту РСФРР від 22 квітня 1924 р.: “Написані старою орфографією допускаються 
лише медичні книжки видавництва “Врач”, оскільки це видавництво зобов’язалося 
перейти на нову орфографію. Щодо інших видавництв жодних винятків робити не 
слід” [5, с. 75 – 76].

Прикладом становища, в якому опинилися праці письменників-емігрантів 
унаслідок вищезгаданої цензурної політики, є доля творів    О. Купріна “Яма” та І. 
Еренбурга “Рвач”, заарештованих політконтролем ОДПУ. Головліт спеціальним цир-
куляром підтвердив, що: “...видання творів Купріна не дозволяється, крім того, про-
понується взагалі не дозволяти до друку твори письменників-емігрантів без попере-
днього узгодження з Головлітом” [6, с. 125 – 126].

Таким чином, причини, через які заборонялася закордонна періодика, є поді-
бними до обмежень, що поширювалися на внутрішні видання. Контроль за літерату-
рою, що ввозилися з-за кордону, базувався на принципах ідеологічної та політичної 
доцільності, щоб уже на початковому етапі контролювати той інформаційний продукт, 
який формував свідомість мільйонів радянських людей.
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Глибокі економічні та соціальні процеси, які відбувалися в Російській імперії 
в середині ХІХ століття, стали причиною виникнення та розвитку в другій полови-
ні ХІХ ст. земської медицини. Відмінна кріпосного права, викликана економічним і 
суспільним розвитком країни, стимулювала розвиток капіталістичного способу ви-
робництва. У зв’язку з посиленням капіталістичних відносин значно збільшилися 
потреби населення у всіх сферах життя, в тому числі і потреби в медичній допомозі. 
Зростаючі потреби сільського населення в медичній допомозі навіть в мінімальній 
мірі не могли бути задоволені тими її формами, які існували в доземський період у 
вигляді закладів приказу громадського піклування. Життя настирливо потребувало 
нових організаційних форм медичної допомоги сільському населенню.

В цей час виникають нові форми та методи роботи, створюються медичні 
товариства, різко відмінні існуючим до того, виникають медичні періодичні видання, 
які об’єднують та висвітлюють діяльність лікарів, виникає живе спілкування лікарів 
через пресу, в товариствах, на з’їздах. Виникає самовіддане служіння лікарів народу – 
«земська медицина».

Земства у спадок від приказу громадського піклування отримали нечислен-
ні медичні заклади, здебільшого лікарні в губернських і повітових містах. При введені 
земства медична діяльність була віднесена до його «необов’язкових повинностей». Епі-
демії впливали на формування земської медицини та змушували земства запрошувати 
лікарів. Земською медициною була розроблена оригінальна форма сільської охорони 
здоров’я у вигляді сільської лікарської дільниці подекуди з безкоштовною медичною 
допомогою і мережею наближених до населення медико-санітарних закладів (земські 
лікарні, амбулаторії, фельдшерські школи, санітарна організація) [1, с. 297-298].

Санітарно-поліцейський нагляд за всіма видами медико-санітарної діяль-
ності уряд залишав за собою. Зусиллями передових земських лікарів поступово роз-
роблялись проекти систем медичної допомоги населенню, заслужена роль у цьому 
відношенні належить полтавським земським лікарям.

Значний внесок в розвиток суспільної медичної думки залишило Полтавське 
товариство лікарів. Його голова, доктор медицини, князь М.О. Долгорукий у 1865 р. 
виступив, на перших губернських земських зборах, з ініціативою організувати безко-
штовну медичну і медикаментозну допомогу всьому сільському населенню губернії. 
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В результаті було створено Постійну медичну комісію для розробки структури ме-
дичної допомоги. Завдяки праці М.О. Долгорукого і члена комісії А.М. Жуковського 
у 1869 р. появилися відомі «Труды» [2, c. 145]. Саме у «Трудах медицинской комиссии 
при Полтавской земской управе», виданих і затверджених у 1869  р. губернськими 
зборами, вперше були викладені основні завдання і положення земської медицини, 
які в подальшому лягли в основу її діяльності на території всієї Російської імперії [3, 
с. 68]. Д.М. Жбанков в своїй книзі «О деятельности санитарных бюро и общественно-
санитарных учреждений в земской России» (1910), зауважив, що Полтавська комісія 
перша зосередила на важливому значенні санітарного напряму і в загальному намі-
тила існуюче лише зараз (1910) влаштування земської медицини. М.І. Пирогов досить 
високо оцінив напрацювання медичної комісії, та зауважив, що земській медицині 
прийдеться боротися з невіглаством народних мас та видозмінити ціле їхнє світо-
бачення. Для цього необхідно було увійти у більш тісний союз зі школою і об’єднати 
навчання фельдшерів з навчанням сільських вчителів [4, с. 12-13].

З розвитком земської медицини поступово у повітах та губерніях почали 
запроваджувати лікарсько-санітарні нагляди за школами. Земські лікарі проводили 
роботу в школах із попередження поширення інфекційних захворювань, обстеження 
учнів та санітарного стану шкіл, умов викладання. Обговорювалися питання запро-
вадження в навчальних закладах посади шкільного лікаря, значна увага приділялася 
профілактичному напрямку – поширенню гігієнічних знань.

У 1882 р. відбувся І з’їзд земських лікарів Полтавської губернії. Відомий гро-
мадський діяч, земський лікар Іван Андрійович Зубковський зачитав доповідь: «О 
санитарных исследованиях и медицинской отчётности по Полтавской губернии» 
(співдоповідач лікар Емме). Це був перший з’їзд на теренах України на якому роз-
глядалися питання нагляду за школами в санітарному відношенні, стану вентиляції, 
розміру вікон, площі класів та ін. Там же була запропонована програма для збору 
даних гігієнічного стану шкіл.

Земські лікарі дедалі відігравали важливу роль в житті земств, що не могло 
подобатися місцевим поміщикам, які розглядали їх, як безправних «вільнонайма-
них». В земствах, особливо повітових, назрівало невдоволення місцевих еліт лікаря-
ми. Земські лікарі добивалися заснування санітарних рад – незалежних від свавілля 
адміністрації і земських управ організацій, які б відповідали за лікарсько-санітарну 
справу в місцевих масштабах. Не раз відбувалися зіткнення повітових управ з лікаря-
ми, звільнення непокірних [5, с. 67].

Миргородський земський лікар І.А. Зубковський зачитуючи «Звіт про стан 
народної освіти в Миргородському повіті за 1880  р.», визвав гнів у земських глас-
них, землевласників та дворян. Провівши огляд всіх шкіл в повіті, лікар зауважив, 
що вони знаходяться у жахливому стані, розміщуються у простих сільських хатах та 
є дуже маленькими. У школі містечка Баранівки розбиті вікна заставлені полінами 
дров, у Кибинській школі через холод замерзає в класі чорнило, в Остапівському учи-
лищі чинить неподобства п’яна сільська поліція [6, с. 147].

Лікар наголошував на тому, щоб будівництво та утримання шкіл має брати 
на себе земство. Нащо поміщик І.В. Черниш відреагував: «С какой это стати мы, дво-
ряне, будем давать земские деньги на крестьянские школы в сёлах? Мы ведь туда не 
посылаем учиться своих детей. Пусть сами крестьяне о них заботятся…». На цю ре-
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пліку, цілком не очікувано, скоріше за все відчуваючи підтримку з боку лікарів, встав 
гласний від селян М.І. Клименко та відповів: «Мы крестьяне тоже не посылаем своих 
детей в университеты, а с нас берут подати на содержание их, а учатся там, главным 
образом, дворянские дети и дети лиц не крестьянских…».

Коли лікар Іван Зубковський спільно з ще одним гласним Овксентієм Богаєвським 
подали «Особое мнение» про зміну «Положения о крестьянских учреждениях». В якому 
передбачалося надати селянському самоуправлінню повну самостійність, звільнивши їх 
від опіки дворянства та поліції. Сильна підтримка гласними селянами, як «Мнения» так і 
доповіді про прийняття сільських шкіл на повне утримання земства, схвилювало дворян. 
Але не маючи більшості в земстві дані пропозиції не були прийняті [7, с. 57-58].

У протистоянні та боротьбі за охорону здоров’я населення з місцевими еліта-
ми, не маючи кількісної та матеріальної переваги лікарі часто програвали, що сталося 
з І. Зубковським та О.Богаєвським. Місцеві можновладці домоглися прийняти ганеб-
не недемократичне рішення про виключення незручних їм лікарів із числа гласних [6, 
с. 148]. В результаті Іван Зубковський та Овксентій Богаєвський виїхали з Миргоро-
да, перший в Ригу, другий в Полтаву.

Важливою сторінкою у формуванні наукових основ шкільної гігієни є робота 
земських лікарів, особливу роль в якій необхідно віднести земським лікарям з Пол-
тавської губернії. Саме їхні ініціативи заклали підвалини для систематичних санітар-
них досліджень та наглядів за школами та встановлення гігієнічних норм для них.
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ПОД- СЕКЦИЯ 10. Книги и документоведение.

Бегун Т.В.
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«Національний університет «Острозька академія»

ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ З ДОКУМЕНТАМИ В АРХІВАХ МВС УКРАЇНИ

Ключові слова / Keywords: архіви / archives, архівні документи / archival 
documents, довідковий апарат / reference apparatus, експертиза цінності / appraisal

Архівні документи МВС заслуговують на особливу увагу, адже є основою 
забезпечення збереження інформації, пов’язаної з діяльністю цього відомства. 
Тому на сьогодні важливо простежити особливості роботи з документами в 
архівах МВС України. Архіви в системі МВС України функціонують безпосередньо 
для зберігання документів, створених в процесі оперативно-розшукової та 
іншої спеціальної діяльності органів внутрішніх справ України та закінчених у 
діловодстві, для користування ними із службовою, виробничою, науковою та 
іншою метою.

Загальні вимоги до роботи з архівними документами в МВС встановлені 
законодавчими актами: ЗУ «Про НАФ та архівні установи» від 24 грудня 2004 року, 
ЗУ  «Про інформацію» від 2  жовтня 1992  року, ЗУ «Про державну таємницю» від 
21 січня 1994 року, на основі яких створені інструкції та правила ДАСУ, серед яких: 
«Правила роботи архівних підрозділів органів державної влади, місцевого само-
врядування, підприємств, установ і організацій», «Порядок користування доку-
ментами Національного архівного фонду України, що належать державі та тери-
торіальним громадянам». На основі цієї нормативно-методичної бази в архівних 
установах органів внутрішніх справ виокремлюється специфіка роботи з архівни-
ми документами.

За «Основними правилами роботи державних архівних установ» документи 
формуються у справи відповідно до номенклатури справ, що полегшує подальший 
пошук необхідних документів [4]. Як виняток, оскільки вимагає специфіка роботи 
МВС документи постійного та тимчасового зберігання, пов’язанні з вирішенням од-
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ного питання, можуть тимчасово групуватися впродовж року в одну справу. Після 
закінчення року або вирішення питань такі документи повинні розформуватися в 
окремі справи згідно з номенклатурою справ.

Ще однією особливістю є те, що особові справи працівників МВС групують-
ся за частинами, кожна з яких має внутрішній опис документів. Документи групу-
ються в хронологічному порядку їх надходження:

Послужний список, висновки комісії щодо вислуги років;
Подання про присвоєння спеціальних та військових звань, нагороджувальні лис-

ти, висновки та листи з питань призначення, переведення на інші посади, звільнення;
Рапорт про прийняття на роботу, автобіографія, анкета, зобов’язання у 

зв’язку з допуском до державної таємниці, присяга з власноручним підписом;
Витяги з наказів, окремі документи архівів, довідки про стан здоров’я та інші до-

кументи , що мають значення для характеристики особи при проходженні нею служби;
Документи спеціальної перевірки та висновок про можливість і доцільність 

проходження служби [2].
В ході проведення експертизи цінності документів при відбиранні справ по-

стійного, тривалого зберігання та справ з особового складу для предачі в ГДА МВС 
або архівних підрозділів враховуються примітки: «Доки не мине потреба», «До за-
міни новими», «Після закінчення строку договору». Справи відібрані для знищення 
дозволяється знищувати лише за умови погодження актів з ГДА МВС або архівними 
підрозділами та затвердження їх керівництвом. Документи, що утворилися в процесі 
діяльності органу чи установи до 1946 року забороняється відбирати для знищення 
при проведенні експертизи цінності.

Характерні особливості при підготовці справ до архівного зберігання не ви-
діляються, справи формуються за загальними правилами, які передбачають нумера-
цію аркушів справи, складання внутрішнього опису документів та засвідчувального 
напису, її підшивання та оформлення титульного аркуша. Можна виділити те, що до-
кументи особового походження надходять на архівне зберігання на підставі договору 
дарування або купівлі-продажу.

Облікова документація архівів МВС України є створеним на єдиних науково-
методичних засадах завершеним обліково-довідковим комплексом. Правильно орга-
нізований облік забезпечує збереженість документів, закріплюючи їх систематизацію 
і зберігання за єдиними для всіх сховищ класифікаційними одиницями.

З метою розкриття складу та змісту документів архівів створюється довідко-
вий апарат кожного архіву – комплекс архівних довідників, який важливою складо-
вою діяльності ГДА МВС та архівних підрозділів ГУМВС, УМВС, ГУВВ МВС України 
як запоруки активності використання інформації МВС [4]. Основними елементами 
довідкового апарату є описи, путівники, каталоги («Каталог з історії МВС України»), 
бази даних (база даних працівників ОВС, які загинули або зникли безвісти у роки 
Другої світової війни, карток заробітної плати працівникам ОВС, база даних осіб, за-
суджених Окремою нарадою за трійками при ДПУ УРСР за 1930-1935рр.) [1].

Збереження архівних документів МВС базується на комплексі вимог щодо 
приміщень архівів, до електрообладнання та протипожежного захисту, розміщен-
ня документів в архівосховищі. Також проводиться перевірка наявності справ та їх 
стану шляхом звіряння заголовків справ, внесених до опису, із заголовкам наявних 
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справ; визначається фізичний стан справ методом їх візуального поаркушного пере-
гляду [3]. Слід зазначити, що значних відмінностей у збереженні документів МВС 
не простежується, але все-таки у архівах цього відомства, на відмінну від звичайних 
архівних установ, простежується досить розвинена охоронна система.

Організація користування документами архівів МВС України здійснюється 
на підставі дозволу начальника архіву чи архівного підрозділу. Документами архівів 
користуються працівники органів та установ МВС, інших установ, громадських ор-
ганізацій для вирішення питань політичного, економічного, соціально-культурного 
розвитку та окремі громадяни з метою наукового дослідження та забезпечення за-
хисту своїх прав і законних інтересів. Документи, що мають гриф секретності вида-
ються за межі архіву лише на замовлення працівників режимно-секретних органів, а 
документи особливої важливості за межі архіву не видаються.

ГДА МВС та архівні підрозділи ГУМВС, УМВС, ГУВВ МВС України вико-
нують запити як юридичних, так і фізичних осіб, видають їм архівні довідки, копії 
документів, архівні витяги. Також надають можливість ознайомлення громадськості 
з документами пов’язаними з визначними подіями життя держави, ювілейними да-
тами архівів та видатних громадських діячів, представників науки і культури. Озна-
йомлення здійснюється шляхом організації виставок, виступів у ЗМІ, публікацій та 
доповідей.

Отож, вищесказане дає можливість зробити певні узагальнення: архівування 
документів в архівах та архівних підрозділах МВС України має своєрідну специфіку, 
причиною якої є безпосередня діяльність цього відомства, доступ до архівних доку-
ментів надається лише за умови дозволу керівництва архіву, який видається на основі 
певних перевірок особи. Саме тому, робота з документами в архівах МВС характери-
зується складністю та довготривалістю, які вимагають від фахівців детальних знань 
для вирішення поставлених перед ними завдань.
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РОБЕРТ МІХЕЛЬС І ЙОГО «ЗАЛІЗНИЙ ЗАКОН ОЛІГАРХІЇ»

У сучасному пострадянському політичному просторі серед безлічі нагальних 
проблем значний обсяг дискусій займає питання щодо природи, механізмів функці-
онування та долі олігархії. З олігархією борються в різних країнах, різними спосо-
бами, з різними результатами. Не обходить ця проблема і сучасну Україну, особливо 
після Революції Гідності. Можна навіть стверджувати, що деолігархізація і бороть-
ба з корупцією стали своєрідними показниками модернізації України на її шляху 
у європейське співтовариство. Однак питання викорінення олігархії як соціально-
економічного та політико-правового явища виявляє свої багаточисельні підводні 
рифи, які щоразу зустрічаються на шляху українських реформаторів. В цьому кон-
тексті вважаю дуже корисним звернутись до одного із найвизначніших теоретиків 
явища олігархії Роберта Міхельса (1876-1936 рр.) – німецько-італійського соціолога, 
одного із засновників політології як академічної науки, знавця політичної соціології 
та демократії, фундатора елітологічних досліджень.

Народився Р. Міхельс у німецькому місті Кельні, фундаментальну освіту 
отримав в університетах Великої Британії, Франції, Італії. Вже на початку своєї на-
укової кар’єри почав викладати у вищій школі: з 1903 року читав курси історії, еконо-
міки та соціології в університетах Брюсселя, Базеля та Риму. У 1907 році перебрався 
до Італії, де викладав у Римі, Турині, Перуджі. Багато перейняв у відомих на той час 
інтелектуалів, зокрема у В. Зомбарта, Г. Моска, В. Парето, М. Вебера та інших. До-
сліджував феномен класів буржуазного суспільства, політичну роль інтелігенції та 
інші проблеми. Однак найбільше уваги приділив аналізу політичних еліт, психології 
та соціології діяльності великих мас людей в контексті структуризації суспільного 
організму.

Ставши одним з творців теорії елітаризму, Р. Міхельс зробив значний вне-
сок в соціологію політичних партій. Відомий у політичній науці як першовідкривач 
“залізного закону олігархії”. Автор величезної кількості наукових праць, стрижневою 
серед яких стала фундаментальна робота «Соціологія політичних партій в сучасній 
демократії. Дослідження олігархічних тенденцій в суспільному житті», написана в 
1911 році.

Тривалий період Р. Міхельс одночасно з науковою роботою займався полі-
тичною та громадською діяльністю. Брав участь в німецькому та італійському соціа-
лістичних рухах, а перед Першою світовою війною порвав з ними, виступивши з різ-
кою критикою політичної теорії К. Маркса. 1926 року Р. Міхельс прийняв італійське 
громадянство, з яким прожив ще десяток років аж до смерті.

Головна ідея Р.Міхельса полягає в тому, що в будь-якому суспільстві домінує 
олігархія. Тому, як висловлювався німецький вчений, “хто говорить про організацію, 
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говорить про олігархію” – це і є “залізний закон олігархії”. Однією з найважливіших 
умов олігархізації політичної еліти, за думкою Р.Міхельса, є психологічна потреба на-
родних мас в підлеглості. Він вважав, що маси є роз‘єднаними, неорганізованими, а 
тому нездатними до колективної діяльності без керівництва з боку активної меншос-
ті. Маси не просто апатичні, вони схильні до того, щоб підкорятися сильному лідеру. 
В таких умовах олігархія стає майже неуникною.

Очевидно, що Р. Міхельс особливим чином розумів людську природу. Тут він 
не був першовідкривачем, адже про те, що людина – це істота, яка не може існувати 
без керівництва, писали і до нього. Такі думки ми можемо зустріти вже в античні 
часи. Зокрема, Піфагор виходив з того, що за своєю природою людина не є само-
достатньою. Тому для достойного життя вона має об’єднуватися з іншими людьми 
у спільності. А це закономірно вимагатиме вирішення питання про керівництво та-
кою людською спільністю [2, с. 34]. Аналогічні роздуми знаходимо і у Платона, який 
писав, що природне бажання людини до повноти власного життя штовхає його до 
прагнення колективності, соціальності, суспільності [2, с. 38]. Є така позиція і в цілої 
низки інших мислителів.

Р. Міхельс, очевидно, поділяв вищевикладену позицію стосовно сутності 
людської природи, практичне функціонування якої у будь-якому разі логічно веде до 
проблеми структуризації суспільного життя, а тому формування особливого класу 
людей, які або силою завойовують або отримують добровільно від суспільних мас 
право на управління. Природним завершенням такої структуризації суспільного ор-
ганізму є формування олігархічних тенденцій, які супроводжують життєдіяльність 
усіх народів і держав.

Не є винятком, за думкою Р. Міхельса, і демократично структуроване сус-
пільство. Більше того, в силу того, що демократія передбачає публічність, про-
зорість і відкритість формування влади, закон олігархії в таких умовах отримує 
додаткові переваги для реалізації. Адже владні повноваження не потрібно здо-
бувати силою, що має відомі негативні наслідки для подальшої долі тих, хто отри-
мав ці повноваження. Навпаки, демократична модель суспільства передбачає до-
бровільну реалізацію повноважень усіх громадян країни. Однак пряме панування 
мас, думав Р. Міхельс, технічно неможливе і тому будь-яка соціальна організація, 
навіть якщо вона починається з демократії, неминуче вироджується у владу не-
багатьох обраних – олігархію. Таким чином, як вважав німецько-італійський вче-
ний, сучасна демократія (для самого Р. Міхельса  – це перша третина минулого 
століття) більше, ніж будь-яка інша форма політичного влаштування відкриває 
дорогу олігархії. А значить, «залізний закон олігархії» реалізується в умовах су-
часної демократії повною мірою.

Свою теорію “залізного закону олігархії” Р.Міхельс обґрунтував на при-
кладі соціалістичної партії, яка, на його думку, найменше підлягає олігархі-
зації. Зазвичай лідери таких партій обираються всіма її членами, їм підзвітні і 
зобов‘язані узгоджувати свою керівну діяльність з інтересами однопартійців. Од-
нак лідери проводять політику самостійно і, таким чином, ухиляються від сво-
їх обов‘язків. Цьому процесу сприяють щонайменше дві обставини. По-перше, 
функціонування будь-якої організації передбачає спеціалізацію знань та функцій. 
А це означає, що партійні маси нездатні ефективно оцінити якість виконуваних 
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керівником функцій. В силу цього, по-друге, маси відсторонюються від чіткого 
контролю за діяльністю керівника, внаслідок чого його рішення нерідко стають 
відірваними від інтересів членів партії.
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Исследователи, которые рассматривают вопрос о силовом противодействии, 
оказываемом терроризму в условиях демократии, как правило, исходят из трех 
взаимосвязанных посылок.

1) Демократические режимы по определению характеризуются верховен-
ством закона, наличием независимой судебной системы и неприкосновенностью 
фундаментальных прав и свобод.

2) Политико-правовые особенности демократических режимов делают демо-
кратические правительства более умеренными по сравнению с диктатурами в при-
менении силы против террористов.

3) Если же факты применения избыточной силы неоспоримы, то это трак-
туется как «эксцессы» и «отклонения» от той умеренной линии, следование которой, 
несмотря ни на что, остается имманентно присущим демократии.

Под применением избыточной силы подразумевается использование на-
силия, интенсивность которого безусловно превосходит уровень наличествующей 
опасности, ориентированного не на нейтрализацию  – там, где она возможна,  – а 
на уничтожение противника и запугивание тех, кто непосредственно не причастен 
к террористической деятельности. Проблема применения избыточной силы в про-
тиводействии терроризму не сводится к сугубо юридическим или нравственным 
вопросам (что само по себе уже обусловливало бы ее серьезность). Опыт борьбы с 
терроризмом свидетельствует, что применение правительством избыточной силы 
способно не столько устранить угрозу, сколько привести к разрастанию конфликта – 
дискредитируя правительство и придавая вес обвинениям террористических орга-
низаций в адрес властей, умножая число врагов правящего режима за счет тех, кто 
незаслуженно пострадал от огульного насилия или проникся чувством солидарности 
с жертвами репрессий, наконец, стимулируя сплочение и повышая уровень ответной 
агрессии со стороны уже существующих антиправительственных организаций.

Использование избыточной силы демократическими правительствами 
называют «эксцессами» и «отклонениями». Однако частота, с которой наблюдаются 
эти «эксцессы» и «отклонения», их продолжительность и масштабы, а также регуляр-
ное повторение при этом нескольких схожих сценариев дают основание говорить не 
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столько о случайных дисфункциях, сколько о наличии стандартных политических 
ситуаций, в рамках которых, вопреки утверждениям о свойственной демократии им-
манентной умеренности в использовании насилия, демократические правительства с 
высокой степенью вероятности могут применить против своих вооруженных проти-
вников избыточную силу.

Прежде всего следует отметить, что представления о демократии как о поли-
тическом режиме, по природе чуждом применению избыточной силы в противодей-
ствии терроризму, основаны на искаженном понимании демократии, выражающемся 
в акцентировании лишь одной ее – либеральной – разновидности, демонстрирующей 
стабильно высокий уровень законности и уважения к правам человека. Но демократи-
ческий характер политического режима проявляется, строго говоря, лишь в ограни-
ченном наборе процедур, посредством которых обеспечивается формирование и над-
еление полномочиями тех или иных органов власти, а также принятие определенных 
политических решений. Демократичность режима является весьма формальным 
признаком, отнюдь не обязательно отражающим наличие у данного режима целого 
ряда других важных социально-политических характеристик, которые, однако, авто-
матически приписываются демократии, когда либеральную демократию выдают за 
«демократию как таковую». С. Хантингтон в своем классическом труде, посвящен-
ном «волнам» демократизации, отмечает: «Правительства, создаваемые в результате 
выборов, могут быть неэффективными, коррумпированными, безответственными, 
они могут руководствоваться особыми интересами и быть неспособны проводить 
политику, которой требует общественное благо. Подобные качества могут делать та-
кие правительства нежелательными, но не делают их недемократическими» [1, 20].

С этой точки зрения следует говорить о градации демократических режимов, 
демонстрирующих разный уровень стабильности политических институтов, законности 
и уважения к правам различных меньшинств. Нижним порогом этой градации являются 
режимы, которые, сохраняя минимально достаточные признаки демократии (многопар-
тийная система, проведение относительно свободных выборов, наличие по меньшей мере 
маргинально свободных СМИ), в то же время характеризуются неоправданным расши-
рением полномочий правительства за счет власти законодательной и судебной, появле-
нием «сильных лидеров», пытающихся после избрания «выражать волю народа» в обход 
юридических «формальностей», агрессивностью ведущих политических сил по отноше-
нию к меньшинствам, вытесняемым на политическую периферию не только «именем на-
рода», но нередко – при реальной и значительной поддержке со стороны рядовых граж-
дан. Для обозначения подобных режимов Ф. Закария предлагает термин «нелиберальные 
демократии» [2]. И в тех случаях, когда с проблемой терроризма сталкиваются демокра-
тические режимы нелиберального характера, правительства без колебаний и система-
тически пересекают предел достаточной силы как в противодействии террористам, так 
и в обращении с теми, кто подозревается в сочувствии им (Шри-Ланка, 1980-2000-е гг.; 
Перу, 1990-е гг.). Следует подчеркнуть, что применение избыточной силы к террористам 
и всем, кто уличен или подозревается в сочувствии им, может быть проявлением начав-
шейся деградации нелиберальной демократии с последующим ее превращением в чисто 
авторитарный режим (Уругвай, 1973 г.; Аргентина, 1976 г.). Однако вероятность такого 
сценария не отменяет специфики антитеррористической практики нелиберальных де-
мократий и ее сочетания с сугубо демократическими процедурами. Так, в 1992 г. прези-
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дент Перу А. Фухимори совершает «автопереворот», распускает парламент и резко рас-
ширяет полномочия исполнительной власти, не в последнюю очередь оправдывая свои 
действия необходимостью противодействия террористической угрозе. Но в отличие от 
Уругвая и Аргентины, в которых деятельность различных партий была ограничена или 
запрещена, а выборы отменены, перуанский нелиберально-демократический сценарий 
осуществляется с широким задействованием демократических механизмов. В конечном 
итоге на президентских выборах 1995  г. действия Фухимори (в том числе и комплекс 
инициированных им крайне жестких мер, направленных против террористов) получают 
значительную поддержку избирателей.

Нелиберальные демократии с легкостью переходят порог достаточности в 
применении силы в противодействии террористическим организациям. Тем не ме-
нее проблема применения демократическими правительствами избыточной силы к 
своим вооруженным противникам не исчерпывается нелиберальной демократией 
или, более широко, – не тождественна вопросу о сравнительном совершенстве демо-
кратического режима. Далее рассматриваются факторы, способные – независимо от 
того, насколько полно данный режим воплощает принципы демократии, – побудить 
правительство к действиям, влекущим за собой опасность применения избыточной 
силы или же непосредственно сводящимся применению такой силы.

1) Вероятность того, что демократическим правительством к своим 
вооруженным противникам будет применена избыточная сила, тем выше, чем масш-
табнее конфликт, с которым сталкивается данное правительство. Прежде всего это 
проявляется в выборе силовой структуры, на которую возлагается задача противо-
действия террористическим организациям. Имея дело с масштабным конфликтом, 
правительство может утвердиться во мнении, что единственным эффективным 
средством решения проблемы является использование против террористов вместо 
полиции или аналогичных ей сил охраны правопорядка подразделений регулярной 
армии. В отличие от полиции и подобных ей структур, целью которых является ней-
трализация и задержание преступника для последующей передачи его органам суда 
и следствия, вооруженные силы как инструмент войны изначально ориентированы 
на то, чтобы уничтожить противника или по меньшей мере нанести ему тяжкий фи-
зический и/или моральный ущерб. Вовлечение вооруженных сил в антитеррористи-
ческую операцию даже в качестве одной из действующих сил, выполняющей лишь 
самые сложные задачи (к примеру, по патрулированию районов, наиболее опасных 
для легковооруженных полицейских) неизбежно и значительно увеличивает риск 
применения военными насилия, избыточного в контексте противодействия терро-
ристическим группировкам, особенно если военным приходится решать свои за-
дачи, тесно соприкасаясь с мирным населением («Кровавое воскресенье» 30 января 
1972  г. в Лондондерри, Северная Ирландия). Применение избыточной силы может 
не входить в планы правительства, принявшего решение об участии армейских по-
дразделений в борьбе с террористами, однако это не означает, что правительство, 
принявшее подобное решение, может считать себя свободным от ответственности за 
потенциальные (и весьма вероятные) последствия своего решения.

2) Вероятность применения демократическим правительством избыточной 
силы к своим противникам возрастает в том случае, если конфликт разделяет две четко 
обозначенные социальные группы, причем правительство является тесно связанным 
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с одной из конфликтующих групп, сформированным преимущественно или исклю-
чительно из ее представителей и ответственным прежде всего перед нею. В таких 
условиях политическое давление, испытываемое правительством со стороны пред-
ставляемой им группы, может подталкивать его к применению предельно жесткой 
или избыточной силы в интересах защиты «своих» против террористической угрозы 
со стороны «чужих». Вероятность применения избыточной силы, в данной ситуации 
изначально повышенная, тем выше, чем больше социальная, культурная и даже, воз-
можно, территориальная дистанция между враждующими группами, что регулярно 
наблюдалось в ходе конфликтов, возникших на территориях, оккупированных демо-
кратическими странами или представлявшими реликты имперского прошлого этих 
стран (палестинский конфликт; война за независимость Алжира от Франции в 1950-
60-х гг.). Нужно также подчеркнуть, что эскалация правительственного насилия мо-
жет служить не только ответом на угрозу со стороны «чужих», но нейтрализовать 
влияние этих элементов и способствовать выживанию правительства в борьбе с по-
литическими конкурентами (примером служат крайне спорные меры по массовому 
интернированию подозревавшихся в принадлежности к ирландским террористам в 
1971 г., предпринятые правительством Северной Ирландии в частности с целью ней-
трализовать атаковавших его радикальных протестантов-юнионистов).

3) Вероятность того, что демократическое правительство режим применит 
против своих антагонистов избыточную силу, также возрастает в тех случаях, когда 
террористическим организациям, ведущим борьбу с данным правительством, удает-
ся нанести ему серьезный удар. В подобной ситуации умеренность правительства в 
противодействии террористам может быть воспринята не только оппозицией, но и 
широкими слоями населения как слабость и проявление неспособности обеспечить 
национальную безопасность. Такие настроения могут, с одной стороны, требовать от 
правительства решительных действий, а с другой, соответственно, давать ему карт-
бланш для проведении особо жестких ответных акций. Более того, в тех вопиющих 
случаях, когда кризис, вызванный резонансным терактом, сопровождается погрома-
ми и бессудными расправами, направленными против той социальной группы, от 
имени которой действовали террористы, правительство может ограничиться лишь 
показными мерами по наведению порядка, не желая рисковать своей репутацией в 
глазах вышедших на улицы разъяренных потенциальных избирателей (к примеру, ан-
тисикхские погромы в Индии после убийства премьер-министра И. Ганди в 1984 г.).

Представленные здесь соображения рассмотрены лишь в первом приближе-
нии и требуют дальнейшего анализа. Вместе с тем уже в своем предварительном виде 
данные соображения указывают на то, что вопрос о демократии, о ее силовом про-
тиводействии терроризму и о проблемах, сопутствующих этому противодействию, 
требует непредвзятого подхода, свободного от идеализации демократии и тому 
подобных искажений.
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SOCIAL NETWORKS AS A POLITICAL ENGINEERING TOOL

In this article the author explored the way social networks can influence public opin-
ion and how the leading countries in the field of political engineering use them in order to 
spread government interests. It highlights why internet users are so exposed to manipulation 
and how important is to develop critical thinking to avoid it.
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According to Barry Wellman, social network is a set of people, organizations, or 
other social entities connected by a set of socially meaningful relationships. When a computer 
network connects people, it is a social network. These virtual communities – emerge from 
the Net when enough people carry on those public discussions long enough, with sufficient 
human feeling, to form webs of personal relationships in cyberspace [1].

Being an integral part of XXI century life social networks have both benefits and 
drawbacks. On the one hand, each user has an opportunity to share his ideas with millions of 
other online users and fulfill his need for self-expression. In many post-industrial countries 
there are «E-democracy», «e-government» and «e-municipalities» that provide means of 
effective communication between government and its citizens. On the other side, social net-
works are an illusion of democracy rather than «freedom territory». Maybe to some extent 
they are, but cyberspace is more like «fighting-for-freedom territory» as it is in the politics 
[2].

Today each internet user becomes an object of cyberwar which is – according to 
military expert in the U.S. administration R. Clark – one nation-state’s actions aimed to-
wards penetration the computers or the network of another nation-state in order to cause 
damage or destruction. Globally, we are talking about the new instrument of social engi-
neering that creates previously unknown model of decision making, altering cognitive basis 
of modern human. The Internet, being the planetary information highway, is not only a 
channel for commerce and entertainment; it has a significant influence on contemporary 
social processes, determining what information people around the world have an access 
to. Such global network players as Google, Yahoo, My Space, Facebook, Twitter and Rus-
sian VKontakte are the tip of this onslaught of information, broadcasting American «soft 
power», becoming an instrument of revolutionary struggle and coups in the countries of 
interest to the United States [2].

«Facebook in particular is the most appalling spying machine that has ever been 
invented», WikiLeaks founder Julian Assange says in the interview, which was videotaped 
and published on the site. «Here we have the world’s most comprehensive database about 
people, their relationships, their names, their addresses, their locations and the communica-
tions with each other, their relatives, all sitting within the United States, all accessible to U.S. 
intelligence.» [3]

In 2010 and 2011 Internet declared itself as a power capable of uniting people and 
organizing an uprising. Political processes in North Africa and the Middle East launched in 
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2010 showed the significance of American social networks in synchronization mass actions 
that have shifted the presidents of Tunisia and Egypt.

Some consider that an uprising in Tunisia, organized via world web, is a result of 
preparatory work of «CANVAS» (the Center for Applied Non-Violent Action and Strate-
gies). Founded in 2003, till 2011 the center prepared activists from more than 50 countries 
including Zimbabwe, Syria, Tunisia, Lebanon, Egypt, Iran, Georgia and Ukraine [4].

A mass access to transinternational information provided by world web displaces 
the national governments of the process of the formation of public opinion. Noteworthy that 
Tunisia that actually had triggered the Arab Spring, which later spreaded onto Egypt and 
other countries, in 1991 became the first African country connected to the Internet. Despite 
follow-up the country’s leadership to control the world web, the number of users of Tuni-
sians (as of 2005), in comparison with Egypt (6.8%) was 9.5%. By the level of development 
of mobile telephony, Tunisia took the second place (56.3%) in the Muslim world, surpassed 
only by Turkey with 59.6% [4].

Implementation of political projects forming civil institutions on the basis of ad-
vanced information technology became known as «Twitter revolution», «Facebook revolu-
tion» and «WikiLeaks revolution».

A new law that was passed in Russian Federation requires bloggers with more than 
3,000 daily visitors online to register with the state body for media oversight. Once regis-
tered, bloggers will have the same legal constraints and responsibilities as mass media out-
lets. Bloggers could also be held responsible for any comments posted by third parties on 
their website or social media page. [4]. This and a scandal with Pavel Durov – the former 
CEO and founder of the most popular social network among post-Soviet states «VKon-
takte» who was sack because of his refusal to co-work the authorities – confirms that Russian 
government is concerned about what information citizens can access. With the control over 
the biggest social network and bloggers (including Twitter users) the government will suc-
ceed in social engineering by disseminating information favorable to it.

The point is one way or another one’s Facebook, Twitter or Google+ news feed 
consist of things he is interested in, people that share his opinion and links to content that is 
ideologically close to him. Of course, under such circumstances a person loses the ability to 
oppose and to perceive the opposite.

Psychologists claim that people in front of the monitor tend to lose ability of inde-
pendent thinking. Collective consciousness consumes information thoughtlessly, uncriti-
cally. That’s why people in social networks are easily being manipulated. While discussing 
others’ opinions, while perceiving the world through someone else’s eyes we destroy an op-
portunity to develop our own ideas and mistake others’ views for our own.

The psychologist Tatyana Mykheenko says that people consciously refer to cyber-
reality instead of, for instance, reading this or that party program. In other words they prefer 
the beaten path [6].

Social networks are the great game which has a great power that should be treated 
responsibly. Nowadays almost every citizen of civil democratic society can afford critical 
thinking, so-called intellectual immune system which aims to prevent manipulation and 
guarantee you true liberty. The key is to be enormously dubious of information on social 
media: be especially skeptical about surveys and polls, try to give some context to the cur-
rent event, use different sources, check the publisher or promoter or funder, look out for 
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exceptions, don’t rely on the authority and beware of confirmation bias. Otherwise you are 
going to be a puppet in the hands of those who aspire to the power over society, over minds 
and lives.

This article is a basement for the further research in the field of mass communica-
tion and social engineering.
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Today a lot of people`s spheres of life are connected with Internet and information 
communication technologies. Notably the influence of mass media on the people increased, 
there are a lot of different social networks, a big amount of digital versions of newspapers 
and magazines appeared, the personal image and way of behavior on the Internet became 
very important.

This situation influenced on the international relations, particularly on the 
diplomacy. In this way, today, in the “age of Internet”, the term “digital diplomacy” is very 
widespread. There is a precise definition of this term: digital diplomacy, has been defined as 
the use of the Internet and new information communication technologies to help achieve 
diplomatic objectives.[4]

We can notice the attitude of certain politicians and diplomats in their social 
networks. For example, Twitter is one of the most convenient social networks to express the 
opinions and short notes. But, most of the information, which is posted on the Internet is 
more superficial, all the «secrets» and convert deals, for example, of the embassies, are not 
posted in the social media. There, the information is rather exploratory and entertaining. 
Nonetheless, politicians and diplomats are ought to have a good reputation: politicians 
can support their people, and diplomats show themselves as good representatives of their 
countries.

However, in order to conduct a successful policy they have to create a good image 
in the Internet. Today, many diplomats and politicians have accounts in social networks. 
Thousands of subscribers to follow them and observe the activities of politician or diplomat 
in social media, checking their notes and posts. People`s attitude to them depends on what 
they publish in their social networks. Most of information must be positive or neutral, but if 
certain diplomat posts something negative or unethical towards the country where he(she) 
works, it can provoke a great international scandal. All statements that make diplomats and 
politicians carefully handled and in some countries there are special people who work with 
reports that are published on the official pages of embassies and diplomats working there.

For example, on Twitter, on the page of ambassadors from different states you can 
read a lot of articles on current topics. Because a diplomat represents state interests, thereby, 
according to his(her) reaction on the different situations in the world in social media we can 
notice the attitude of the government of the country that diplomat represents. To show the 
good side is very important, because the diplomats a representatives of the state are trying 
to make a good impression on the people in the country in which they are on diplomatic 
mission. Creating a good image is important, it can make a people`s mood and develop a 
friendly attitude not only to certain diplomat, but to his(her) country as well.

Especially it`s important on the Internet, where the distribution of information is 
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very fast and it can be checked by everybody. And it is true, politicians and diplomats can use 
social networks as a powerful tool of communication and help. Anna Nelson, spokesperson 
for the International Committee of the Red Cross (ICRC) and editor of its Intercross blog, 
says:

“When a crisis or disaster happens, people want to do something. It’s hard to give 
them an outlet to do anything, especially in a war zone, but social media gives people the 
opportunity to participate in fundraising or awareness,” Nelson said.[3]

For example, On the Twitter page of the British Ambassador Simon Smith in 
Ukraine, we can notice the different reposts and hundreds of news which are connected 
with situation in Ukraine, meetings of U.N., Crimea annexation, such note : UK to release 
additional £15m to support UN Ukraine Humanitarian Response Plan 2015, press releases 
about events devoted to the Ukrainian-British relations.[1] Also, there is a big amount of 
photos from different interviews and events. In general, this page makes a good impression. 
But it`s not so simple as it seems. To build a good image you have to make a great work. It`s 
valuable for diplomats too. There is a short list of some rules how to create a good image in 
social networks:

• post positive information( for example about cooperation of the countries)
• a good main picture (it’s desirable with smiling face)
• express thoughts clearly
• interaction with people
• commenting and writing the reaction on the main problem situations
• to have a good sense of humor is also important ( it`s important not to overdo 

it)
Social media can become a good tool for diplomacy. For example, Adam Snyder , 

global digital and social media strategist with the communications firm Burson Marsteller, 
says: “There’s the old-fashioned idea of diplomacy, having a hotline between one country and 
another. Now there’s a Twitter line between countries”.[3] Michael Grant, deputy permanent 
representative of Canada to the U.N., said Canada uses social media to “replicate and amplify 
messages,” such as diplomats’ speeches and public appearances, as well as more practical 
information such as warning Canadians overseas of conflict or natural disaster. “We use 
Facebook and Twitter in emergencies, to target Canadians in affected areas… it’s very much 
part of our mainstream,” he said. “There’s the old-fashioned idea of diplomacy, having a 
hotline between one country and another. Now there’s a Twitter line between countries,” 
Snyder said.[3]

What about the engagement. Diplomats can`t avoid social media. They must stake 
a flag in the public online domain. Most diplomats use now Twitter and Facebook, but to use 
it well, they have to post more than press releases. People don’t care about policy guidance; 
they care about other people – especially powerful people who say something interesting 
and real. [2, p.67 ]

Often, US Permanent Representative to the United Nations Samantha Power allows 
herself to be distracted from the vicissitudes of the Security Council and touch her smart 
phone. At this point, she writes in to Twitter about what was happening in the hall of the 
Security Council: «This dynamic is especially noticeable if the diplomat wrote in a Twitter 
directly from the meeting. This shows how quickly things change. For now, any citizen can 
ensure what the UN representative of their country does. «[6]
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So, now we can see, that today social media is a good instrument of communication 
and self-presentation. Twitter diplomacy, also «Twiplomacy» or «hashtag diplomacy,» refers 
to the use of social network and micro blogging website, Twitter, by heads of state, leaders 
of intergovernmental organizations (IGOs), and their diplomats to conduct diplomatic 
outreach and public diplomacy.[5]

Nevertheless, to make a Facebook page or a message on Twitter, or blog successfully 
working is not enough. Diplomats and politicians have to understand why they do it and 
what for. Having a page on Facebook they should be ready for the dialogue, discussion and 
criticism and sometimes not pleasant topics. Otherwise, a social network page will not be a 
platform for communication and cooperation, it won`t be necessary at all.
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ВОЛОНТЕРСТВО ЯК ЧИННИК ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТА: 
СВІТОВИЙ ТА УКРАЇНСЬКИЙ КОНТЕКСТ

Найактуальнішим в сучасній Україні є різноманітні трактування умово твор-
чих чинників, необхідних для формування громадянського суспільства.    Виходячи з 
актуальності зазначеної проблеми, метою статті є аналіз волонтерської роботи як 
результату й однією з умов становлення громадянського суспільства

Ключові слова: громадянське суспільство,соціальні відносини,державна вла
да,об’єднання,доброчинність,самореалізація,представництво інтересів

Відносно нове явище для сучасної України в умовах модернізації системи, 
спрямованої на формування стабільної демократичної держави  – це осмислення 
громадянського суспільства. Поняття «громадянське суспільство» в українському 
суспільно-політичному дискурсі багатоаспектне. Так, в одному випадку під цим слід 
розуміти певну сферу соціуму, у якій інтереси людини мають пріоритетне значення, 
що існує поряд з державою, однак незалежно й окремо від неї; у якій реалізуються 
щоденні інтереси громадян або їхніх об’єднань. В іншому випадку – це сукупність 
соціальних відносин і інститутів, що функціонують незалежно від політичної влади і 
неспроможні на неї впливати, це суспільство автономних індивідів і автономних со-
ціальних суб’єктів. У третьому – автономна сфера суспільного існування, що означає 
сукупність неполітичних стосунків: економічних, соціальних, моральних, релігійних, 
національних та інших. Це сфера самовиявлення вільних громадян і добровільно 
сформованих ними організацій,обмежених відповідними законами від безпосеред-
нього втручання і свавільної регламентації діяльності цих громадян і організацій з 
боку державної влади[1]. Таких понять безліч і тільки в сукупності вони складають 
уявлення про громадянське суспільство,яке слід розуміти як автономний, організо-
ваний на основі об’єднання незалежних індивідів,що мають фундаментальні права, 
свободи і визнають загальнолюдські норми і цінності, цілісний соціальний феномен, 
основною складовою якого «є певний тип особистості з високим рівнем індивідуаль-
ної автономії як у відношенні до соціуму загалом, так і до державної влади зокрема»[2]. 
Саме така людина, з відповідною системою цінностей, інтересів і потреб,є метою роз-
винутої демократичної держави. І волонтерство по праву сприймається як важливий 
елемент розвитку демократії в державі, коли її народ бере на себе відповідальність за 
суспільство. Тобто, по своїй суті поняття  «волонтерство» прийшло до соціуму ра-
зом зі словами «громадянське суспільство» і «демократія», «громадські організації». 
Волонтерство  – це фундамент громадянського суспільства, без участі якого важко 
уявити громадські організації і благодійність взагалі,без них неможливий якісний 
контроль за діяльністю влади і бізнесу. Життя підтвердило, що самоорганізація стає 
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дедалі затребуваною і населенням, і тими представниками влади, хто відчуває силу 
народу як реального першоджерела цієї влади. Без волонтерів не достатньо енергії 
для повноцінного життя соціуму,не достатньо сил та часу на людей,які потребують 
допомоги, недостатньо творчого потенціалу для вирішення широкого колу проблем, 
з якими не може впоратись державна влада. В будь-якому суспільстві є люди, які го-
тові допомогти, допомогти добровільно і безкорисно. Для них це засіб самореалізації, 
удосконалення, що став невід’ємною складовою проявлення громадянського само-
пізнання особистості. І у кожній окремій державі масштаби доброчинної, безкорис-
ної діяльності, рівень її розвитку і підтримки залежить від історичних, соціальних, 
культурних, політичних і економічних факторів. В ХХІ столітті держави всього світу 
у своїй соціальній політиці все більше уваги акцентують на взаємодії держави, бізне-
су та громадських організацій. Адже шляхом установлення балансу між різними си-
лами формуються цінності,розставляються пріоритети, розподіляють ресурси. Най-
частіше благодійність розглядається як покликання людини, її бажання приносити 
користь суспільству. І з іншої точки зору, вона надає людині певні знання та навички, 
які можуть бути використані нею у професійній діяльності.

Роком виникнення волонтерського руху вважається 1859, саме тоді фран-
цузький письменник – журналіст Жан Анрі Дюнан, вражений кривавими картина-
ми битви при Сольферино, запропонував ідею створення Червоного Хреста – орга-
нізації, що надавала безкоштовно,безоплатно першу медичну допомогу пораненим 
бійцям. Принципами,сформульованими Дюнаном, керуються сьогодні волонтерські 
організації у всьому світі. Проте,тільки в минулому столітті, сповненому війн,така 
доброчинність виокремилася у соціальне явище,що стало вже звичним у багатьох 
країнах Європи, Азії та Америки.

Після Першої світової війни у Франції було здійснено масштабний проект з 
участю німецької та французької молоді, в рамках якого вони відновлювали зруйно-
вані війною ферми в районі місць найзапекліших боїв між німецькими та французь-
кими військами. Молоді люди зустрівшись прийшли до думки, що подалі стала лозун-
гом волонтерського руху: «Лучше работать вместе, чем воевать друг против друга». 
Ця ідея розповсюдилась по всій планеті,і почали створюють перші за такою метою 
організації. Саме в цей час і було засновано під егідою ЮНЕСКО координаційний ко-
мітет міжнародної волонтерської служби зі штаб-квартирою у Парижі. В 60-х роках 
виникли десятки програм з миротворчою місією здружити Західну та Східну Євро-
пи. В 1970 році Організація Об’єднаних Націй приймає Програму Волонтери ООН з 
метою глобального розвитку і забезпечення миру у всьому світі. Вона являє собою 
найкращу запоруку становлення та підвищення рівня громадянського суспільства в 
різних країнах. Нині добровольців багатьох держав об’єднано у глобальний світовий 
волонтерський рух – в 80 країнах світу діють такі доброчинні організації. Уряди цих 
держав сприяють активності національних рухів, тим самим працюють на створенню 
більш справедливого суспільства.

Зібравшись за ініціативою Міжнародної Асоціації Волонтерів на Всесвітній 
конгрес,проголошують про прихильність до творчого та миротворчого характеру 
діяльності,що заради поваги людської гідності, визнання права людини на влашту-
вання своєї долі та здійснення громадянських прав, для розв’язання соціальних та 
екологічних проблем, з метою створення більш гуманного та справедливого суспіль-
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ства, сприяючи розвитку міжнародного співробітництва,тим саме закликають дер-
жави, міжнародні організації,підприємства,засоби масової інформації стати партне-
рами у створенні міжнародної атмосфери,сприятливої для ефективного, відкритого 
волонтерського руху,який втілює у собі солідарність між людьми та народами.

На XVI Всесвітній конференції Міжнародної Асоціації Волонтерських Зу-
силь (IAVE) в Амстердамі в січні 2001 році було проголошено Всесвітню Декларацію 
добровільництва, що тлумачить волонтерську діяльність як основу побудови та роз-
витку громадянського суспільства, втілює в собі найшляхетніші прагнення людства – 
прагнення миру,свободи, безпеки та справедливості для усіх людей. В Декларації під-
креслюється: «Доброчинність — засіб зберігання та закріплення людських цінностей, 
реалізації прав та обов’язків громадян,активна участь людей у громадському житті 
країни,зокрема у соціальному житті громадських організацій та державних структур, 
що сприяє поліпшенню життя загалом, особистісному зростанню та поглибленню 
відчуття солідарності[3]. Акцент уваги до такої позиції свого населення в країні за-
свідчує якісний рівень громадянського суспільства як сфери соціальних відносин та 
громадської участі в житті суспільства на противагу діям держави чи економіки.

Розвиток доброчинності має тривалу історію не лише у світі,але і в Україні. 
Витоки і поширення праці на користь суспільства нерозривно пов’язані з походжен-
ням і самою суттю народу. Серед східних слов’ян безкоштовні громадські роботи на-
зивалися поміччю або толокою, використовувалися у сільському господарстві або на 
будівництві житла. Також зустрічається багато згадок про безкорисну працю за часів 
Київської Русі. Новий етап доброчинної діяльності постав вже як необхідна умова 
відродження національної держави за литовсько польської доби. Православні брат-
ства не лише безкоштовно навчали дітей,допомагали бідним, сиротам і хворим,але й 
за власний кошт створювали школи, притулки,друкарні,шпиталі,реставрували церк-
ви. Завжди допомагало скривдженому українському населенню українське козацтво. 
Справжній розквіт суспільно-корисної праці припав на кінець ХІХ ст., коли підпри-
ємці – цукрозаводчики Симиренкі, Терещенкі, Харитоненкі, Бродські, Маразлі та ба-
гато інших,не лише жертвували кошти на громадські потреби,а й безпосередньо бра-
ли участь,і до того ж цілком безкоштовно,у діяльності різноманітних громадських 
установ,вирішували немало кризових питань.

У незалежній,спрямованій на формування стабільності,демократичній Україні 
оновлення доброчинності датується початком 90-х років ХХ ст., коли у зв’язку з розви-
тком соціально-педагогічної роботи активно організовується мережа соціальних служб 
для молоді (перша служба в м. Одеса, під назвою «Телефон Довіри»). Їх кадровий склад 
був невеликим, але об’єм соціальних програм та проектів був таким,що вимагав за-
лучення добровільних помічників,більшість з яких складала учнівська та студентська 
молодь. При таких службах в областях України створювалися волонтерські загони. 
Саме молодь є важливою рушійною силою в розбудові громадянського суспільства, 
демократичної, соціальної, правової держави в процесі здійснення політичної та пра-
вової реформи. В більшій мірі студентська молодь спроможна відтворити і використо-
вувати інтелектуальний потенціал, матиме можливість змусити рухатись матеріальні 
та соціально-політичні сили.

В Україні у перше розробляється спеціальне ювенальне законодавство, 
що стимулює розвиток молодіжного руху, зокрема підтримується волонтерський 
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рух,діяльність спеціалізованих соціальних служб для молоді [4].
Заслуговує на увагу доброчинність у студентському середовищі Південноу-

країнського національного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського, історія 
якого почалася зі створення у 2005 році при студентській раді соціально-волонтерської 
групи для допомоги ветеранам війни,пенсіонерам, інвалідам,дітям-сиротам тощо. З 
2009 року працює Школа волонтерів для навчання та підготовки молоді до реалізації 
соціальних програм,здійснення активної участі в акціях,святах,також готує трене-
рів для проведення профілактичних тренінгів серед студентів тощо. Така допомога 
здійснюється до сьогодні як систематично, так і фрагментарно, переважно на інди-
відуальному рівні, а також в закладах соціального типу. Наприклад, в дитячому ре-
абілітаційному центрі при Одеському обласному благодійному фонді «Майбутнє» із 
врахуванням можливостей спеціальних педагогічних, психологічних,соціальних та 
медичних практик,студенти (не тільки педагогічного але і медичного університетів) 
за природним закликом душі не просто дають надію, але і успішно адаптують дітей-
інвалідів до повноцінного життя в суспільстві. Плідно співпрацюють наші студен-
ти – волонтери з благодійним фондом «Бджілка», а саме реалізують низку програм: у 
відділенні онкогематології, серцево-судинної кардіохірургії обласної дитячої клініч-
ної лікарні м. Одеси, у придбанні медикаментів та обладнання опіковому відділенню 
Одеського обласного медичного центру тощо. Хочеться зазначити,що участь молоді 
у волонтерському русі дає їй можливість з одного боку, саме реалізувати себе, від-
чути причетними до участі у справах суспільства з іншого боку. Для студентської 
молоді природна висока соціальна активність,що є сприятливим середовищем для 
формування у них правосвідомості та правової культури. Важливу роль в цьому про-
цесі відіграє участь студентства у різних соціальних проектах і реальні молодіжні 
громадські об’єднання.

Також, поряд з державними організаціями, створюються громадські, метою 
діяльності яких є об’єднання та координація зусиль у справі сприяння активізації 
доброчинності та захисту законних інтересів своїх членів. Однією з перших орга-
нізацій був Всеукраїнський громадський центр «Волонтер»,заснований на початку 
1995року. В подальшому вітчизняний волонтерський рух з кожним роком набуває 
усе більшої потужності,об’єднує усе більше громадян та залучає значні ресурси. Все 
більше зростає кількість громадських об’єднань і організацій, діяльність яких спря-
мована на надання соціальної допомоги різним верствам населення, так як формаль-
ні державні структури не в змозі в достатній мірі реагувати на всі запити суспільства. 
Вже у 2004 році було створено Український форум благодійників (об’єднує 26 орга-
нізацій)  – перша в Україні професійна асоціація благодійних фондів, організацій і 
бізнес-компаній. Форум є членом Європейської мережі донорських асоціацій DAF-
NE та мережі Всесвітньої ініціативи для підтримки грантодавства WINGS, а також 
підписантом Української мережі Глобального договору ООН. Для формування 
механізму і реалізації активної благодійної діяльності держава приймає низку 
нормативно-законодавчих актів, серед яких основними є закони України [5]. Але 
широта волонтерських ініціатив потребує удосконалення відповідного системного 
законодавчого поля.

Усе більшу підтримку серед науковців отримує думка, що однією з основних 
дійових інституцій, здатних потужно впливати на процес формування громадянського 
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суспільства, є місцеве самоврядування, яке має широкій вибір організаційних форм 
залучення населення до управління громадськими справами. Сенс місцевого самовря-
дування полягає ще й у тому, щоб якомога більше людей зацікавити справами суспіль-
ства. Сила громади залежить від активності її членів. Зазначимо,що визнання внеску 
суспільно-корисної діяльності у розвиток адміністративно-територіальних громад є 
невід’ємною ознакою розвиненого суспільства. Органи місцевого самоврядування (на 
жаль,в більшості) фінансово,і не тільки,не спроможні в повній мірі подолати суспіль-
ні непорозуміння,і благодійність є оптимальним допоміжним інструментом, а саме – 
формується модель благодійництва нового зразка – Фонди місцевих громад. Вони є різ-
новидом неурядових (приватних) благодійних фондів і мають як спільні, так і відмінні 
ознаки, порівняно зі «звичайними» благодійними фондами. Кожен фонд відрізняється 
особливими благодійними програмами, що зародилися у місцевій громаді та відповіда-
ють її потребам. Така модель благодійництва покликана здійснювати соціальне інвес-
тування у місцеві громадські ініціативи. Більшість таких організацій працює в Америці 
і Канаді, але набули широкого розвитку і в Європейських країнах. Перший в Україні 
community foundation утворено в Одесі. Місцеві громадські організації,фонди в тісній 
співпраці зі Всеукраїнськими, міжнародними успішно формують політику активного 
громадянства. 

Висновок: тільки особистий вибір кожного (як молодої, так і похилого віку 
людини) – стояти по осторонь, чи разом з державною владою поліпшувати своє життя, 
тим самим підвищувати рівень розвиненості громадянського суспільства, рівень со-
лідарності, довіри та самоврядування в сучасній Україні. Без його підвищення немож-
лива розбудова конкурентоспроможної економіки та прискорення економічного зрос-
тання. Тому на шляху модернізації українського суспільства є необхідним сприяння 
розвитку громадських організацій, самоуправління на рівні громади, популяризація 
волонтерської діяльності та взаємодопомоги.
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ГОТОВНОСТІ ДО ВИКОНАННЯ 
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На сучасному етапі розвитку важливим є факт, що рівень розлучень зростає, 
у відносно молодих сім’ях. Звісно цей аспект, ми можемо пов’язати з багатьма 
факторами, але готовність до шлюбу є також важливим компонентом. Значною 
мірою змінився вікові рамки, тому є актуальним проблема підготовленості молоді до 
сімейних проблем та стосунків загалом.

Крім того, на виконання певних обов’язків та ролей у подружньому житті 
впливає таке поняття як гендер. Дитина спостерігає за поведінкою своїх батьків, 
намагаються її наслідувати відповідно до гендеру, грають у певні ігри. Тому зростаючи, 
ми намагаємось відповідати, тим стереотипам та шаблонам, справжнього чоловіка 
та жінки, які на нас накладаються. Значною мірою впливає і сім’я, тобто це перше 
соціальне середовище, у якому знаходиться дитина. Тому у нашій роботі ми вважаємо 
за необхідне розглянути таку проблему як готовність до шлюбу та компоненти впливу 
на розвиток соціальних ролей.

Об’єктом є підготовка молоді до сімейного життя.
Предметом готовність молоді до виконання певних соціальних ролей у шлюбі.
На думку Л. Б. Шнейдер готовність до шлюбу  – це система соціально-

психологічних установок особистості, що визначає емоційно-психологічне ставлення 
до способу життя, цінностей шлюбу. Тобто сімейне життя відкриває перед людиною 
особливі можливості для особистісного зростання, але у той же час пред’являє до 
нього деякі вимоги [5].

Готовність до шлюбу є комплексної і може складатися з багатьох чинників. 
Так наприклад Ю. Є. Алешина відокремлює таку характеристику людини, як дорос-
лість і здатність брати відповідальність за свої вчинки. Психолог наголошує на розви-
тку «локус контроля», який у свою чергу поділяється на екстернальний ( відповідаль-
ність на зовнішніх силах) та інтегральний ( відповідальні власні зусилля). На її думку 
саме вміння бути відповідальним за свої вчинки,власне життя є одним із головних 
показників дорослості [1].

В. Н. Дружинін особливу увагу приділяє особистісної зрілості молодих лю-
дей, що вступають у шлюб. У особистісної зрілості чотири основних, базових скла-
дових, навколо яких групуються безліч інших: 1) відповідальність; 2) терпимість; 3) 
саморозвиток; 4) позитивне мислення, позитивне ставлення до світу [3].
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Отже, як ми вже зрозуміли, готовність до шлюбу складається з багатьох фак-
торів. Існує багато класифікацій, наприклад Т. В. Андрєєва відокремлює наступні 
компоненти:

– фізична і фізіологічна зрілість передбачає здатність чоловіка та жінки до на-
родження дітей(чоловік здатний зачати, а жінка виносити й народити здорову дитину).

– соціальна готовність означає, що чоловік і жінка перед тим,як створюва-
ти сім’ю та вступати у шлюб вже рівноправні члени суспільства, які спроможні ви-
конувати соціальні ролі та обов’язки, усвідомлюють правову основу шлюбу;

– етико-психологічна готовність, що передбачає сформованість уявлень 
майбутнього подружжя про шлюб і сім’ю, подружні і батьківські обов’язки, розу-
міння співвідношення між любов’ю і шлюбом; об’єктивно оцінювати власні почуття 
і ставлення до обранця;

– сексуальна готовність, орієнтація на спільність сексуально-еротичних 
переживань з коханим партнером іншої статі, якому людина довіряє і на чию довіру 
здатна відповідати [2].

Говорячи про готовність до шлюбу та її компоненти, як ті фактори, що до-
помагають створити міцну сім’ю, треба також звернути увагу на ті елементи, що на 
думку Н.І. Шевандрина, сприяють формуванню неадекватних шлюбно-сімейних 
установок у молодого покоління:

– Аморальна поведінка батьків (алкоголізм, девіантна поведінка);
– Неповний склад сім’ї;
– Недостатній рівень знань і навичок батьків по вихованню дітей;
– Негативність відносин між батьками;
– Конфліктність відносин у сім’ї;
– Втручання з боку родичів у справи сім’ї та виховання дітей [6].
На думку дослідників сукупність факторів, що забезпечують зрілість осо-

бистості у сімейних відносинах і, отже, входять обов’язковим елементом у підготовку 
молоді до сімейного життя включає також:

• комунікативні вміння;
• володіння психотехнікою спілкування та саморегуляції;
• психологічну підтримку;
• добродушність і відхідливість у сварці;
• терпимість до недоліків іншого;
• вміння долати конфліктні ситуації;
• бажання і готовність до появи дітей і спільної турботи про їх розвитку, 

вихованні та навчанні;
• вміння прощати;
• соціальну активність членів сім’ї та їх вміння не замикатися у вузькому 

колі сімейних справ [4].
Отже, ми можемо зробити висновок, що на готовність до шлюбу і виконан-

ня певних соціальних ролей впливає багато факторів, таких як гендер, батьківські 
установки та сім’я загалом. Крім того, людина повинна бути зріла у моральному-
психологічному, фізичному та соціальному розвитку. Для того, щоб зрозуміти, як у 
сучасному світі юнаки та дівчата підготовлені для подружнього життя, нам необхідно 
провести крім теоретичного аналізу матеріалу ще і експериментальне дослідження.
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ПОД- СЕКЦИЯ 2. Медицинская психология.
Каневский В.И.

доцент, кандидат психологических наук, 
ЧДУ им. Петра Могилы (Николаев).

НЕГАТИВНЫЕ СОБЫТИЯ ЖИЗНИ  
И ПАРАСУИЦИДАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ

Социальная обстановка, жизненные события в личностной истории занима-
ют важное место в жизни человека. Они могут стимулировать его развитие либо фру-
стрировать потребности, являющиеся для него актуальными. Все зависит, в первую 
очередь, от оценки самим индивидом роли тех или иных событий или фактов жиз-
ни, которые могут стать предикторами суицида в зависимости от этого отношения. 
Некоторые люди могут реагировать на некоторые ситуации чувствами вины, безна-
дежности, обиды, агрессивным поведением. В то же время навыки конструктивного 
решения ситуаций у них исчезают.

М. Зотов среди наиболее частых стрессовых событий, провоцирующих суи-
цидальное поведение, выделяет смерть близкого человека, развод или разрыв отно-
шений с любимым человеком, различного рода межличностные конфликты, потерю 
работы или невозможность найти работу [3]. Д. Вассерман отмечает, что отношение 
и реакцию суицидентов на актуальные негативные события жизни следует рассма-
тривать в свете фрустрации основных потребностей – в принадлежности, любви и 
признании – не только в суицидальной ситуации, но и начиная с раннего детства [2]; 
мы добавили и фрустрированную потребность в безопасности, а также то, что фру-
стрированные потребности в жизненной истории могут в суицидальной ситуации 
актуализироваться. Неожиданные перемены в жизни могут сделать актуальными 
воспоминания и переживания, связанные с похожими событиями в личной жизни. 
Более того, исследование, проведенное отделом психиатрии кафедры неврологии 
университета Пармы, показало, что существует связь между неблагоприятными жиз-
ненными событиям в предшествующем попытке полугодии, травмами, пережитыми 
субъектом в возрасте до 15 лет и попыткой или даже предыдущими попытками [4].

Наше исследование парасуицидального поведения, в том числе, и роли 
стрессогенных факторов в его формировании, проводилось на базе Больницы ско-
рой медицинской помощи (БСМП) г. Николаева. Им было охвачено 85 человек, со-
вершивших суицидальную попытку и госпитализированных в отделении 1 терапии. 
Наблюдение проводилось в стационаре среди лиц, совершивших попытку самоубий-
ства, в течение первой недели после ее совершения. Контрольная группа насчитыва-
ла 108 человек. В нее входили люди, не имевшие суицидальных попыток в прошлом. 
Для оценки роли тех или иных факторов, которые могут являться стрессогенны-
ми, и степени этих стрессоров, мы использовали опросник «События жизни». Он 
включает 28 позиций, охватывающих травматические события в окружающей среде 
(опыт, связанный с боевыми действиями; угрожающий жизни несчастный случай, 
пожар, наводнение, другие природные катаклизмы, задевшие индивида); травмати-
ческие события, затрагивающие половую или физическую идентичность (изнаси-
лования, сексуальные домогательства, серьезные физические нападения и насилие, 
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пытки, угроза оружием, плен); экономические и социальные проблемы (трудности 
с жильем, с работой, серьезные финансовые проблемы); вопросы психологического 
и соматического здоровья (остракизм, эмоциональные или психологические пыт-
ки, одиночество, длительное физическое или психическое заболевание, проблемы 
в репродуктивной сфере, недовольство своим физическим «Я», попытки суицида в 
анамнезе у респондента или в его окружении); отношения с другими (конфликты, 
утраты, разрывы отношений, отношения с детьми). Для возможности адекватного 
сравнения веса каждой позиции, в том числе и между группами обследованных, была 
разработана система коэффициентов, предполагающих вычисление их по отдельным 
событиям и интегрального коэффициента (SUMLE) c его логарифмом (LNSUMLE) 
степени травматизма жизненного стиля.

Кроме того, мы выясняли возможную обусловленность отношения к жиз-
ненным событиям личностными детерминантами респондентов с помощью опро-
сника NEO PI-R, опросников безнадежности и депрессии (BDI) А. Бека и индекса 
психологического благополучия WHO. Ценностно-мотивационная сфера участников 
исследования определялась методикой «Целевая направленность личности». Проду-
цируемые респондентами цели по удаленности могут быть близкими, решающими 
адаптивные вопросы, средними – касающимися проблем учебной и профессиональ-
ной сфер, и дальними – высокие, альтруистические цели [1].

По большинству позиций различия между экспериментальной и контроль-
ной группами не существенны. Статистически значимыми являются некоторые шка-
лы, касающиеся как внешнего, так и внутреннего плана жизнедеятельности инди-
вида. Например, в контрольной группе больше случаев, связанных с соматическим 
состоянием, в группе парасуицидентов выделяются события внешнего плана, связан-
ные с травматическим опытом (изнасилование), проблемами социальной определен-
ности: учеба, работа, выполнение возложенных обязанностей.

Так, среди парасуицидентов больше тех, кто совершил попытку в результате 
не разрешимых по их мнению проблем в вузе или школе. Сравнение пациентов, отме-
тивших в интервью эти проблемы, с теми пациентами, которые их не имеют, показал 
разницу между ними в интегральном показателе «Событий жизни» (у упомянутой 
группы парасуицидентов он выше). Это касается фактора Сознательности опросника 
NEO PI-R, его субфакторов и в подшкале Настойчивость (е3) – у пациентов с данны-
ми проблемами эти показатели выше: они менее инициативны, нерешительны, их 
деятельность менее организована и планируема.

Парасуицидентам более свойственно переживание чувства одиночества. В 
целом чувство одиночества стоит у них на первом месте из событий по степени тя-
жести, наряду с потерей близких по поводу смерти  – по 19,1%, потерей значимых 
людей по другим причнам – 12,8% и изнасилованием – 10,6%. У представителей кон-
трольной группы на первом месте стоит утрата близких по причине смерти – 19,1% и 
утрата значимого человека по другим причинам – 9,1%.

Чувство одиночества, переживаемое парасуицидентом непосредственно 
перед самоубийством, отрицательно коррелирует с целями средней удаленности: r= 
0,315, видимо, в этот момент социальные аспекты мало интересуют индивида. Если 
же подобные цели ставились, то у тех суицидентов, которые не переживали одино-
чество (t=2,21, при p<0,032), с другими показателями целевой направленности ста-
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тистически значимых связей нет. Парасуициденты, которые по их высказываниям, 
имели малый опыт одиночества, бoлее склонны к обдумыванию поступков (с6) и 
привержены чувству долга (с3), в то время как у парасуицидентов с чувством оди-
ночества более высокий интегральный показатель негативных жизненных событий 
(t=2,85, при p<0,014).

Лица, подвергшиеся изнасилованию, относятся к группе «суицидального 
риска», о чем указывалось рядом исследователей. В нашем исследовании также от-
мечена негативная роль подобного травматического опыта в анамнезе суицидентов. 
Парасуициденты этой группы отличаются от других парасуицидентов более высо-
ким значением интегрального показателя событий жизни: t= 3,25 (при p<0,004), де-
прессии по А. Беку (BDI): t= 2,39 (при p<0,029), склонностью к агрессивным действи-
ям (PFAV): t= 2,36 (при p<0,032). Их отличает склонность к поиску возбуждающих 
ситуаций и волнующих переживаний (е5): t= 2,84 (при p<0,008).

Респонденты контрольной группы чаще, чем парасуициденты, отмечали 
опыт разрыва с близкими им людьми, причем по сравнению с другими представи-
телями контрольной группы эти респонденты имеют более низкие показатели по 
фактору Сознательности (С) и субфакторам компетентности (с1), порядка (с2), обя-
зательности (с3) и самодисциплины (с5) и повышенный уровень по шкале безнадеж-
ности, в то время, как их антагонистам в группе более присущи застенчивость (n4) и 
ранимость (n6), имеющие, видимо, сдерживающий характер.

Т.о., можно констатировать, что среди негативных событий жизни, которыми 
отличаются парасуициденты, можно выделить три фактора. Ими являются: чувство 
одиночества, проблемы в учебно-профессиональной деятельности и насилие над 
личностью. Чувство одиночества влияет на постановку средних целей, являющиеся 
высшим достижением у парасуицидентов, которые связаны с функционированием в 
социуме и с самосовершенствованием. Второй фактор связан с отсутствием настой-
чивости и и рядом компонентов фактора Добросовестности. Переживание насилия 
вызывает чувство депрессии и агрессии, а также пониженное чувство удовлетворен-
ности жизнью.
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Проблема розвитку національної самосвідомості підростаючого покоління 
сьогодні є дуже актуальною на рівні суспільства та держави в цілому. Так, сутнісні 
особливості національної самосвідомості та її чітку характеристику як психологічно-
го конструкту здійснили такі вчені як М.Й. Боришевський [1], Л.М. Ондар [3], М.А. 
Шугай [6] та ін. Дослідники вказують на важливість вивчення національної само-
свідомості, зокрема Л.М. Співак [5], стверджує що проблематика дослідження цього 
явища у психології є не вичерпною. Основним завданням експериментального дослі-
дження є розвиток національної самосвідомості обдарованих лідерством молодших 
школярів.

В своєму експериментальному вивченні обраної проблематики ми опирає-
мося на теоретичне розуміння національної самосвідомості за М.Й. Боришевським 
[1], що визначається як усвідомлення особистістю себе як частки окремої нації та 
оцінка себе, як носія національних цінностей, що формувалися впродовж становлен-
ня національної спільності. У дослідженні ми опираємося на узагальнену структуру 
національної самосвідомості, яка включає: когнітивний, афективний та діяльнісний 
або поведінковий компоненти.

Наше експериментальне дослідження проходило у три етапи. Першим ета-
пом дослідження було попереднє вивчення психологічних особливостей національ-
ної самосвідомості дітей. Для цього підібрано комплекс методик відповідно до теоре-
тичних положень дослідників про структуру національної самосвідомості.

Важливим завданням на даному етапі було виявлення обдарованих лідер-
ством дітей молодшого шкільного віку. Проте для того, щоб виявити дітей з лідер-
ською обдарованістю, спершу потрібно здійснити пошук обдарованих дітей. Пошук 
обдарованих молодших школярів ми здійснили за методиками, які були підібрані 
відповідно до трикомпонентної концепції обдарованості Дж. Рензуллі [4]. Відповід-
но аналізуємо інтелект, мотивацію, творчість (креативність) як три основні складові 
будь-якого виду обдарованості. Такими чином, було загальна вибірка складалася із 
учнів 10-ти початкових класів, а саме 195, серед яких було виявлено 104 обдаровані 
дитини, яким властиві різні рівні обдарованості.

Далі потрібно було виявити серед обдарованих школярів, дітей з лідерською 
обдарованістю. Для цього використано методики, підібрані згідно із структурою 
даного виду обдарованості А.В. Мітлош [2] та Л.І. Уманським [2] для дослідження 
молодших школярів. Критеріями дослідження стали структурні елементи лідерської 
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обдарованості, а саме соціальний та емоційний інтелект, комунікативні та організа-
торські здібності, креативність та мотивація до успіху. У результаті проведення да-
ного етапу, серед 104 обдарованих молодших школярів було виявлено 24 дитини об-
дарованих до лідерства.

Отже, на першому констатуючому етапі експерименту було відібрано три 
групи респондентів: контрольна група №1  – діти із звичайним рівнем розвитку 
(12 досліджуваних); контрольна група №2 – діти із лідерською обдарованістю (12 до-
сліджуваних); експериментальна група  – діти із лідерською обдарованістю (12  до-
сліджуваних). З них було 17 дівчат та 19 хлопців. Організувавши остаточну вибірку 
респондентів, було здійснено початковий діагностичний зріз по рівню національної 
самосвідомості молодших школярів. У таблиці нижче подано середні результати по 
вивченню рівня національної самосвідомості в усіх групах досліджуваних (констату-
ючий експеримент).

Отже,, найвищі результати прослідковуються у групах обдарованих лідер-
ськими здібностями молодших школярів. Варто відмітити, що в результаті порів-
няння середніх показників по національній самосвідомості груп досліджуваних було 
виявлено, що існують статистично значимі відмінності цих результатів вже на кон-
статуючому етапі. Це дозволяє підтвердити нашу гіпотезу про те, що рівень розвитку 
національної самосвідомості дітей з лідерською обдарованістю є вищим аніж у дітей 
зі звичайним рівнем розвитку (tемп.=12,4, р=0,01).

Таким чином, аби дослідити психологічні особливості розвитку національної 
самосвідомості обдарованих лідерськими здібностями молодших школярів було 
розроблено та впроваджено тренінгову програму по розвитку національної 

Таблиця 1 
Констатуючий експеримент по виявленню рівня національної самосвідомості молодших 
школярів

Середні
показники

Когнітивний 
компонент

Афективний
компонент

Поведінковий 
компонет

Рівень нац. 
ідентичності

Рівень емоційно-
оцінного комп-нту

Рівень патріо-
тизму

Ставлення до 
Батьківщини

Контрольна група 1 8,3 5,1 3,0 17,3
Контрольна група 2 6,2 4,3 2,1 15,5
Експеримен. група 8,2 5,4 3,2 17,1

Таблиця 2 
Показники рівня розвитку національної самосвідомості молодших школярів після 
експерименту

Середні
показники

Когнітивний 
компонент

Афективний компонент
Поведінковий 
компонет

Рівень національ-
ної ідентичності

Рівень розвитку емоційно-
оцінного компоненту

Рівень па-
тріотизму

Ставлення до 
Батьківщини

Контрольна група 1 8,5 5,1 3,1 17,4
Контрольна група 2 6,3 4,3 2,3 15,5
Експеримен. група 9,3 6,4 4,5 18,3
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самосвідомості дітей молодшого шкільного віку. Потім було здійснено контрольний 
етап діагностики. Дані представлені у таблиці нижче.

Таким чином, рівень розвитку національної самосвідомості контрольних 
груп досліджуваних не зазнав значних змін. Проте, що важливо відмітити, значи-
мі відмінності у рівні розвитку національної самосвідомості ми бачимо у експери-
ментальній групі досліджуваних. Психологічні особливості обдарованих лідерством 
молодших школярів виявляються у високому рівні розвитку усіх компонентів наці-
ональної самосвідомості. Це можна стверджувати апелюючи до результатів нашого 
дослідження, яке показало, що дітям із звичайним рівнем розвитку властивий ниж-
чий рівень національної самосвідомості. Можна вважати, що саме набір якостей об-
дарованої до лідерства особистості є умовою для високого рівня національної само-
свідомості.
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В сучасній науковій літературі категорія «професійне довголіття» являє со-
бою складне поняття визначення сутності якого базується на інтеграції та узагаль-
ненні досягнень різних галузей наукового пізнання. Розуміння цієї категорії в усій її 
різноманітності та багатогранності дозволить визначити детермінанти професійного 
довголіття та зрозуміти механізми його формування.

За останні роки проблема психічного і фізичного здоров’я досліджувалася 
вченими різних країн світу та у різних аспектах. Суттєвий внесок у цьому напрямі 
зробили Александровський Ю.А., Альбуханова-Славская К.А., Бодров В.А., Василюк 
Ф.Е., Грановська Р.М., Колєснікова Т.І., О.М. Малхазов, Пономаренко О.М., Тарабріна 
Н.В., Тер-Акопов А.А.

Серед вітчизняних вчених окремі аспекти даної проблеми досліджували: Ал-
фімов В.М., Берзінь В.І., Бондаренко А.Ф., Вовканич М.Д., Носков В.І., Кокун О.М, 
Корольчук М.С., Світозарова С.В., Крайнюк В.М., Кривошеєва Г.Л., Кулаженко А.І., 
Миронець С.М., Тімченко О.В., Лєбєдєва С.Ю., Перелигіна Л.А., Моляко В.А., Яко-
венко С.І. та ін.

Професійне довголіття доцільно розглядати як динамічну, інтегративну ха-
рактеристику, успішність формування якої визначається як онтологічними характе-
ристиками суб’єкта, в тому числі психофізіологічними параметрами, так і особли-
востями індивідуального досвіду, в процесі якого формуються мотиваційні, вольові, 
емоційні, інтелектуальні та особистісні характеристики. Це активний процес якій 
не можна розглядати окремо від розуміння специфіки професійної діяльності осо-
бистості [1].

Професійне довголіття особистості залежить як від зовнішніх, так і від вну-
трішніх факторів та визначається рівнем і розвиненістю окремих функцій цілісної 
системи людини та взаємодією визначених її 4-х структурних компонентів – особис-
тісного, соціального, типологічного, поведінкового. Саме їх взаємозв’язок дає змогу 
зрозуміти професійне довголіття особистості, як цілісну категорію.

Професійне довголіття особистості – це не лише досягнення певних профе-
сійних показників, це поєднання особливостей мотивації, системи вподобань, цінніс-
них орієнтацій, змісту професійної діяльності для самого індивіда.
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В психофізіології та психології праці фактори які впливають на професійну 
діяльність розділяють на зовнішні (як умови праці або організаційні) і внутрішні (як 
індивідуальні властивості людини) [3].

У комплексі факторів, що впливають на формування професійного дов-
голіття особистості поряд з медико-біологічними, фізичними особливо місце 
займають  – соціально-психологічні фактори. Ефективність професійної діяль-
ності залежить не лише від професійних психологічних якостей, але і від соціально-
психологічних факторів [3].

Необхідною формування професійного довголіття особистості є економіч-
на база, психологічне відчуття стабільності в суспільстві, передбачуваність розвитку 
суспільних та політичних процесів, засноване на цілеспрямованій програмі дій [2].

Сучасна ситуація з досліджуваної проблеми в психологічній літературі по-
требує застосування інтегрованого підходу, який має використовувати надбання та 
результати дослідження різних галузей психології. Основи професійного довголіття 
особистості закладаються протягом продуктивного життя людини починаючи ще з 
етапу вибору професії. Формування професійної мотивації, адекватної та гнучкої са-
мооцінки, освіта, високий професіоналізм, опанування навичками самоконтролю та 
саморегуляції, становлення індивідуальності досягається особистістю завдяки само-
оптимізації, в цьому і полягає головний аспект психологічного змісту забезпечення 
професійного довголіття особистості.
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ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ 
З ПСИХОЛОГІЧНОЮ ГОТОВНОСТЮ ДО СІМЕЙНОГО ЖИТТЯ

Анотація
У статті емпірично досліджено вплив ціннісних орієнтацій на психологічну 

готовність до шлюбу. З’ясовано особливості впливу ціннісних орієнтацій на рівень 
психологічної готовності до сімейного життя.

Ключові слова / Keywords: ціннісні орієнтації / value orientation, психологіч-
на готовність / psychological readiness, сім’я/ family.

Одними з перших вітчизняних дослідників процесу формування ціннісних 
орієнтацій і чинників, які впливають на їх становлення, були А.Г. Здравомислов, В.Б. 
Ольшанській, Є.Б. Фаталова, В.А. Ядов та інші. В.Б. Ольшанській розглядав ціннісні 
орієнтації як прагнення особистості чи групи до різних форм соціальної значущос-
ті. А.Г. Здравомислов і В.А. Ядов пов’язували поняття ціннісних орієнтацій із пси-
хологічним поняттям установки особистості. Оскільки поняття «цінність» носить 
суспільний характер, данні установки особистості розглядаються як соціальні, а сам 
феномен ціннісної орієнтації – як соціально-психологічний. Згідно з поглядами, вче-
них, ціннісні орієнтації являють собою установку особистості на ти чи інші цінності 
матеріальної і духовної культури суспільства [4].

Психологічні тлумачення цінностей особистості та значення у життєдіяль-
ності людини зводяться до психодинаміки потягів (3. Фройд, певною мірою К. Юнг), 
ототожнюють із потребами (А. Маслоу), особистісним сенсом (Г. Оллпорт), похідни-
ми від мотивів діяльності утвореннями (Р.О. Леонтьєв), характеристикою усього, що 
підтримує людські здібності до життя (Е. Фромм), переконаннями (М. Рокич), соці-
альними настановами (В.А. Ядов), регуляторами потоків інформації (когнітивність), 
значущістю для людини чогось у світі (С.Л. Рубінштейн), одухотвореними явищами 
людського буття (І.П. Маноха), утвореннями свідомості й самосвідомості людини, в 
яких віддзеркалені актуальні життєві потреби, інтереси, погляди і ставлення до дій-
сності й себе      (М.Й. Боришевський) [5].

Серед багатьох аспектів проблеми формування психологічної готовності мо-
лоді до сімейного життя в якості одного з найважливіших можна виділити правиль-
не розуміння молоддю ролі сім’ї і шлюбу в сучасному суспільстві, що у свою чергу 
зв’язано з особливостями формування в них установок, орієнтації на вступ у шлюб.

Водночас вплив особистісних цінностей подружжя на становлення молодої 
сім’ї недостатньо вивчений. Тому для сучасного суспільства таку тему дослідження 
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як взаємозв’язок ціннісних орієнтацій із психологічною готовністю до сімейного 
життя вважаємо актуальною.

У межах дослідження проведено діагностику психологічної готовності рес-
пондентів до сімейного життя за допомогою Тест-карти оцінки готовності до сімей-
ного життя І.Ф. Юнда та методики «Ціннісні орієнтації» (М.Рокич), яка призначена 
для діагностики життєвих цілей людини.

Для дослідження взаємозв’язку психологічної готовності до шлюбу з цінніс-
ними орієнтаціями використано математичний розрахунок на основі коефіцієнта ко-
реляції Пірсона (за допомогою комп’ютерної програми SPSS).

Як видно з таблиці 1, у осіб які мають достатній рівень психологічної готов-
ності до сімейного життя переважають такі життєві цінності як: кохання та щасливе 
сімейне життя. Саме такі життєві орієнтації спонукають до побудови сім’ї. Особис-
тість відчуває задоволення від перебування у сімейних відносинах, строюючи умови 
для особистого щастя та реалізації себе у рамках інституту сім’ї. Також такі життє-
ві спрямованості свідчать про те, що досліджувані прагнуть оволодіти новими зна-
ннями та навичками щодо особливостей побудови сімейних відносин, що позитивно 
впливає на розвиток здорового мікроклімату у сім’ї. Для таких осіб важливо побу-
дувати гарні взаємовідносини між подружжям, вони вміють проявляти співпережи-
вання, ніжність та готові надати підтримку в складних життєвих ситуаціях.

У осіб, які мають недостатній рівень психологічної готовності до сімейного 
життя, переважають такі життєві орієнтації як: цікава робота, матеріальне забезпечен-
ня, суспільне визнання та впевненість у собі. Такі результати свідчать про те, що особи 
замотивовані на особистісний розвиток та реалізацію своїх власних амбіцій, бажання 
досягти успіху у професійній сфері та відчути незалежність у матеріальному аспекті. 
Також провідну роль у такому випадку відіграє самоствердження, можливість довести 
собі та оточуючим власну корисність суспільству. Не менш важливою цінністю є впев-
неність у собі, що говорить про те, що особистість відчуває потребу у своєї власній до-
сконалості, усвідомленні своїх позитивних якостей, талантів й досягнень. Відсутність 
впевненості позбавляє людину внутрішньої сили, послаблює життєві позиції.

Таким чином, можемо зробити висновок, що існує взаємозв’язок ціннісних 
орієнтацій з психологічною готовністю до сімейного життя. Ціннісні спрямування 
мають вагомий вплив на рівень психологічної готовності до шлюбу. В залежності від 

Таблиця 1 
Кореляційний аналіз на основі коефіцієнта кореляції Пірсона (n = 50)

№ Ціннісні орієнтації (шкали)
Рівень психологічної готовності
Достатній рівень  (кореляція 
значима на рівні 0,01**)

Недостатній рівень (кореляція 
значима на рівні 0,05*)

1. Кохання -0,663
2. Щасливе сімейне життя -0,671
3. Цікава робота 0,333
4. Матеріальне забезпечення 0,568
5. Суспільне визнання 0,339
6. Впевненість у собі 0,434
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того, які саме ціннісні орієнтири домінують у особистості, можна говорити про те, 
на скільки свідомим є бажання вступити до шлюбу та будувати конструктивні від-
носини з партнером.
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Анотація. З’ясовано поняття фізіології та психології праці в контексті 
формування безпеки праці працівників галузі освіти, розглянуто принципи та умови 
їх реалізації у процесі діяльності. Розглянуто вплив емоційних та фізіологічних чин-
ників на дотримання безпеки праці в галузі освіти.
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Постановка наукової проблеми та її значення. Збереження здоров’я пра-
цівника галузі освіти у процесі трудової діяльності є актуальною проблемою сього-
дення. У сучасному ритмі життя педагога проблема формування психічної стійкості, 
запобігання стресам, емоційним перенапругам є завданням кожного у процесі тру-
дової діяльності. Тому одним із головних завдань даного дослідження є мотивація 
свідомого ставлення педагогічного працівника до свого здоров`я та здоров`я оточу-
ючих, формування та закріплення гігієни особистості, збереження та зміцнення пси-
хічного, фізичного, соціального та духовного здоров`я [1].

Аналіз досліджень і видань із зазначеної проблеми. Аналіз досліджень і пу-
блікацій, авторами яких є В.М Заплатинський, Б.Д. Халмурадов, Т.Я.Каніцула, свід-
чить про зниження рівня індивідуального здоров’я всіх груп населення, а особливо 
працівників галузі освіти. Отож, є актуальним проведення науково – практичного 
дослідження, присвяченого підтримці безпеки психології праці вищої школи.

Мета даного дослідження: провести аналіз практично – педагогічних погля-
дів, спрямованих на забезпечення та підтримку безпеки праці в галузі освіти, зважа-
ючи на ергономічні та фізіологічні рекомендації для організації виробничого про-
цесу вищої школи.

Виклад основного матеріалу. Людині властива природна потреба працюва-
ти. Одним із основних способів досягнення високої продуктивності трудової діяль-
ності є підвищення її ефективності та якості, тому і постала необхідність наукового 
дослідження проблем трудової діяльності людини, зокрема педагогічних працівників 
вищої школи.

Структура будь-якої діяльності, крім суб’єкта та її процесу, охоплює засоби, 
предмет праці, умови її здійснення, їх досліджували різні науки, а з накопиченням 
знань про трудову діяльність між ними почали виникати контакти, оскільки у всіх 
сферах життя психологічні компоненти невіддільні від фізіологічних, гігієнічних, со-
ціальних тощо [1]. Крім того, діяльність людини у взаємодії з середовищем людина-
людина у робочому середовищі галузі освіти. На основі синтезу отриманих у різних 
галузях науки та практики знань виникла ергономіка.

Ергономіка (грец. ergon - робота, діяльність і nomos - закон природи, пра-
вило, принцип) – наука, яка комплексно вивчає виробничу діяльність людини з 
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метою її оптимізації.
Варто також враховувати вплив окремих фізіологічних чинників та психоло-

гічних важелів на шляху забезпечення безпеки праці з позицій педагогічної ергоно-
міки [2]. Фізіологічна надійність людини на шляху забезпечення безпеки психології 
праці, знаходиться в складній взаємодії. Високу надійність функціонування орга-
нізму людини та його біологічну здатність протидіяти небезпекам зумовлює стійкі 
постійні кількісні показники, які характеризують стан внутрішнього середовища і 
всього організму називаються фізіологічними константами [3]. Важливим процесом 
для психології праці в галузі освіти є психічна адаптація до ергономіки праці, тобто 
процес встановлення оптимальної відповідності між педагогом та оточуючим серед-
овищем, яка сприяє задоволенню актуальних потреб і реалізації значущих цілей за 
умови збереження фізичного і психічного здоров`я працівників галузі освіти. Тепер 
необхідно з’ясувати, які внутрішні параметри найбільш точно відповідають вимо-
гам за формою, обсягом, протяжності, наскільки вони відповідають реалізації по-
бутових, соціальних та виробничих функцій [4]. Крім того, потрібно врахувати, що 
сама діяльність людини нерідко створює дискомфортні умови, дратівливі зір, слух, 
нюх, дотик і температурно-вологостне відчуття. І, щоб усунути вплив фізіологічно 
і психологічно негативних впливів, корисно знати їх фізичну сутність, розмірність, 
порогові величини, що викликають втому, біль, розлад здоров’я і зниження працез-
датності. Зважаючи на підвищені емоційні затрати педагога у процесі трудової ді-
яльності, зауважимо, що емоції-це переживання людиною свого ставлення до того, 
що вона пізнає, що робить. Тобто власне ставлення до речей і явищ навколишнього 
світу, до людей, до їх дій та вчинків, до праці, до самого себе [5]. 

Емоційний процес працівника галузі освіти розвивається в такій послідов-
ності: підсвідоме рицілювання – зіставлення-фізіологічний настрій і переживання. 
Одним із проявів порушення безпеки праці в галузі освіти є стрес. Прикметами стре-
сового напруження: неможливість зосередитися, часті помилки в роботі, постійне 
почуття втоми; дуже швидка мова, головна біль, спинна; підвищена збудливість, 
зникає апетит, втрата почуття гумору, тощо [6]. Емоційні переживання працівника 
галузі освіти є типовим явищем, зважаючи на додаткові затрати психіки на шляху 
забезпечення безпеки праці. Тому вироблення концепції щодо формування психо-
логічних принципів на шляху формування та підтримання безпеки праці шляхом за-
стосування комплексного інженерно-психологічного підходу до посадових вимог в 
галузі освіти [7].

Отже, на шляху формування психологічних та фізіологічних чинників на 
шляху формування безпеки праці враховується витривалість, емоційність, перекон-
ливість, цілеспрямованість, ергономічні вподобання працівника галузі освіти.

Висновок  У сучасних умовах забезпечення розвитку творчо-
го потенціалу кожної людини в процесі праці є важливим чинником підви-
щення ефективності діяльності будь-якої організації. Допомогти особис-
тості самореалізуватися в праці покликана психологія праці.  Психологія 
праці  вивчає психологічні особливості різноманітних видів трудової діяльності в 
їх залежності від суспільно-історичних і конкретних виробничих умов, від знарядь 
праці, методів навчання праці і від психологічних якостей особистості працюючого.  
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 Психологія праці вивчає проблеми, пов’язані з працівниками конкретної галузі, умо-
вами праці та обладнанням; розглядає такі конкретні завдання і питання: підбір і 
розстановка кадрів, їх підготовка, взаємини в процесі праці, підвищення працездат-
ності, безпеку праці, раціоналізація і проектування нової техніки і нової трудової 
діяльності. Проблеми, що вивчаються психологією праці в галузі освіти, пов’язані з 
робочими кадрами, умовами праці та психоемоційною готовністю самого працівни-
ка до виконання посадових обовязків. Психологія праці допомагає вирішувати такі 
завдання, як підбір і розстановка кадрів, їх підготовка, встановлення позитивних 
взаємин у процесі праці, підвищення працездатності, безпеки праці, раціоналізація 
і проектування нової техніки і нової трудової діяльності, дані передумови є досить 
актуальними для забезпечення безпеки психології праці в галузі освіти. 
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ПОД- СЕКЦИЯ 6. Педагогическая психология.
Калинська Ю.М.

бакалавр Інституту психології та соціального забезпечення 
Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського 

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК АГРЕСІЇ ТА СОЦІОМЕТРИЧНОГО СТАТУСУ 
В ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ

Анотація
У статті емпірично досліджено взаємозв’язок рівня агресії та соціометрич-

ного статусу підлітків.
Ключові слова: агресія, агресивність, агресивна поведінка, соціометричний 

статус.

Підлітковий вік – це період розвитку дітей, що відрізняється міцним підйо-
мом життєдіяльності та глибоким перебудуванням організму і є одним із складних 
періодів в онтогенезі людини. У цей період не тільки відбувається суттєве перебуду-
вання психологічних структур, що склалися раніше, але виникають нові утворення, 
закладаються основи свідомої поведінки, вимальовується загальна спрямованість у 
формуванні моральних уявлень і соціальних установок.

Психологічний портрет підлітка був би неповним, якби в ньому не вистачало 
такої важливої деталі, як агресія. На жаль, останнім часом помітний значний зріст 
агресивності підлітків і прояв ними протиправної поведінки.

Під час характеристики агресії найчастіше використовують два основних 
поняття – агресивну поведінку і агресивність. Поняття агресія і агресивність не си-
нонімічні. Згідно з О.О. Реаном, необхідно розмежовувати поняття «агресія» і « агре-
сивність» [2].

Агресія – це поведінка (індивідуальна або колективна), спрямована на нане-
сення фізичної, або психологічної шкоди [3].

Агресивність – відносно стійка риса особистості, що виражається в готов-
ності до агресії, а так само в схильності сприймати й інтерпретувати поведінку іншо-
го як вороже ставлення [3].

Агресивна поведінка підлітків стає джерелом душевних страждань не тільки 
батьків, але й власне підлітків, котрі нерідко самі стають її жертвами з боку ровес-
ників. Вона викликає глибоку стурбованість у педагогів. Практично така поведінка 
зачіпає всіх, хто так чи інакше зустрічається з підлітками. Нерідко джерелом прояву 
агресії у підлітків є їх соціометричний статус, соціальна роль, яку вони виконують у 
групі, якій знаходяться. Дуже важливим для підлітка є прийняття його групою, під-
тримка його ідей, вчинків зі сторони однолітків.

Поняття «соціометричний статус» ввів Д. Морено, розуміючи під ним – не 
тільки положення людини в соціальній групі, а саму систему міжособистісних відно-
син. Соціометричний статус – позиція конкретної особистості в сітці відносин все-
редині соціальної групи, тобто це статус індивіда в соціальній групі, що складається 
на основі оцінок його місця і ролі в даній групі і визначається за допомогою соціо-
метричних методів [4].
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Проблема агресивної поведінки залишається актуальною протягом всього 
існування людства у зв’язку з її розповсюдженням й негативним впливом. ЇЇ вивчен-
ням займались А. Бандура і У. Уолтерс, Р. Берон і Д. Річардсон, Т.Г. Румянцева і І.Б. 
Бойко. Бертран Рассел, видатний філософ XX ст., вважає, що останнім часом тема 
агресії стала чи не найпопулярнішою у світовій психології. На думку автора, у цій 
цікавій та складній галузі існує ще багато невирішених проблем.

Для дослідження взаємозв’язку агресії та соціометричного статусу в 
підлітковому віці використані наступні психодіагностичні методики:

• Методика А. Ассінгера («опитувальник Ассінгера») визначає, чи достатньо 
людина коректна у відношенні з оточуючими і чи легко спілкуватися з ним. 
Опитувальник можна застосовувати і в професійної психологічної діяльнос-
ті, і в самотестуванні. Методика представлена 20 запитаннями, піддослідному 
запропоновується обрати один із запропонованих варіантів відповіді [1].

• Методика «Соціометрія» Д. Морено Соціометрична методика – застосо-
вується для вивчення взаємин у малих групах, розроблена анкета, дозво-
ляє детально дослідити суспільну роль та статус кожного учня в класному 
колективі. Основною метою соціометричного дослідження являється ви-
вчення соціального статусу та неформальної структури міжособистісних 
відносин в малій групі та її соціально-психологічного клімату. Дана ме-
тодика дозволяє отримати статистичну картину внутрішньогрупових від-
носин, оцінити міжособистісні відносини симпатій і антипатій, привабли-
вість та переваги, виявити лідера в групі та соціометричний статус [1].

Емпіричне дослідження проводилось на базі загальноосвітньої школи  – 
інтернат. У дослідженні брали участь 56 учнів, з них 25 хлопців та 31 дівчина. Середній 
вік –12 – 13 років.

За результатами проведеної діагностики були отримані такі дані: (46,2%) 
опитуваних мають високий рівень агресії, тобто таких підлітків можна охарактеризувати 
таким чином, вони надмірно агресивні, нерідко бувають неврівноваженим і надмірно 
жорстким по відношенню до інших людей та однолітків. У цих дітей агресія може 
проявлятися як у вербальній так і в невербальній формі, тобто це можуть бути 
словесні погрози, наклепи, звинувачення, або нанесення тілесних пошкоджень. Вибухи 
їх агресивності носять руйнівний, ніж конструктивний характер. Вони схильні до 
непродуманих вчинків. Можуть ставитись до людей зневажливо і своєю поведінкою 
провокувати конфліктні ситуації, яких цілком можна було б уникнути. Середній 
рівень агресії мають (42,3%) підлітків, вони помірно агресивні, тобто агресія в них 
проявляється, але рідко і має привід. Такі діти найчастіше проявляють вербальну 
агресію, в формі словесної образи, приниження іншої людини, або відмова говорити, 
спілкуватися з іншою людиною чи відповідати на його запитання. Низький рівень агресії 
після підрахунку балів отримали (11,5%) респондентів. Охарактеризувати їх можна так, 
вони бувають надмірно миролюбні, що зумовлено недостатньою впевненістю у власних 
силах і можливостях. Їх досить легко образити, поставити у скрутне становище. Такі 
підлітки не можуть використати агресію, навіть як спосіб самозахисту.

Після проведення методики ми бачимо, що серед підлітків переважає, як і 
передбачалось високий рівень агресії (46,2%), а найменше відсотків припадає на 
низький рівень агресії (11,5%), при проведенні дослідження був зроблений висновок, 
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що у підлітків, які мають високий рівень агресії домінують два види агресії, а саме 
фізична та вербальна агресія.

Також була проведена діагностика соціометричного статусу кожного 
члена групи, який характеризує індивідуальні соціально-психологічні властивості 
особистості.

Отже, «зірками» являється (25%), охарактеризувати їх можна таким чином, 
до думки лідерів прислухаються, вони люблять бути в центрі уваги, товариські, 
активні на заняттях, володіють високим енергетичним потенціалом і працездатністю, 
вони мають авторитет у класі, до них тягнуться однокласники, з ними бажають 
встановлювати дружні зв’язки. Характеризуються наполегливістю, впевненістю у 
діях та словах. Серед таких дітей були відмічені діти, які займали посади старост 
класу, знаходились у шкільному парламенті.

Серед респондентів були виявлені «бажані» (18%), тобто це члени групи, які 
офіційно не мають лідерського визнання, але через свої особистісні якості, поведінку 
зайняли особливе положення. Такі люди товариські, активні, люблять бути у центрі 
уваги, хороші організатори, активні на заняттях, доброзичливі.

Після підрахунку було виявлено, що (25%) належить «прийнятим» школярам. 
Охарактеризувати їх можна так, вони займаються слабо, малоактивні, неуважні 
і розгублені на заняттях. Можуть відчувати недолік визнання з боку членів групи, 
недолік у спілкуванні. Серед опитуваних (32%) належить «ізольованим» у класах. Такі 
діти не товариські, песимісти, вразливі, не люблять змін, скритні. Не користується 
авторитетом у однолітків. Конфліктні. Рідко йдуть на компроміси. Часто впадають в 
крайнощі.

Після проведеного дослідження ми можемо зробити висновок, що досить 
велика кількість «прийнятих» та «ізольованих». Серед учнів, які потрапили до 
категорії «Зірки» та «Ізольовані» було виявлено найбільшу кількість підлітків з 
високим (46,2%) та середнім (42,3%) рівнями агресії.

Серед учнів, які потрапили до категорії «Зірки» та «Ізольовані» було виявлено 
найбільшу кількість підлітків з високим (42%) та середнім (41%) рівнями агресії.

Таким чином, отримані в ході емпіричного дослідження результати 
підтверджують, що соціометричний статус впливає на рівень агресивності підлітків. 
Тобто чим вищу або навпаки нищу позицію у шкільному колективі займає підліток, тим 
вище буде в нього рівень агресії. Це може залежати від навантажень, займаних посад, 
великої активності або від не прийняття підлітка його класом, через брак спілкування з 
однолітками, через не розуміння або невідповідність ним оточуючій групі.

Сьогодні світ відзначається великою жорстокістю та насильством. 
Особливо серед дітей. Розвиток технологічної цивілізації призвів до перегляду 
основних цінностей та ідеалів. Відбулися значні зміни в світоглядах людей. Те що 
раніше було аморальним зараз може бути цілком прийнято суспільством. Не можна 
заплющувати очі на таку серйозну проблему, якою є агресивність. Тому так важливо 
зрозуміти причини неадекватної поведінки підлітків, умов її становлення. Саме 
у цьому віці важливо звернути увагу на агресію з боку підлітків, можливо якщо 
своєчасно прийняти певні міри, ми зможемо вплинути на світогляд, свідомість 
підростаючого покоління і виховати в них альтруїстичні якості, які є повною 
протилежністю агресії.
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Сучасне наукове знання демонструє зростаючий інтерес до проблеми три-
вожності особистості. Цей інтерес відбивається в наукових дослідженнях, де дана 
проблема займає центральне положення й аналізується в психологічному й у бага-
тьох інших аспектах. Тривожність – дуже широко розповсюджений психологічний 
феномен нашого часу. Вона є частим симптомом неврозів і пусковим механізмом роз-
ладу емоційної сфери особистості.

Теоретичне та експериментальне дослідження проблеми тривожності прово-
дилося вітчизняними й зарубіжними вченими у різних аспектах. Проте, в основно-
му, тривожність розглядається як емоційний стан особистості, який надає негатив-
ну дію на психіку людини. Тривожність досліджується більшістю авторів в тісному 
взаємозв’язку із страхом, оскільки страх є об’єктивним виразом тривоги. Проте одні 
дослідники указують на тривогу як первинну реакцію, інші на страх як чинник, що 
викликає стан тривожності. Роблячи висновок, можна охарактеризувати тривогу та-
ким чином: тривога це неадекватна реакція на ситуацію зовнішньої загрози; тривога 
це реакція аналогічна страху, але за відсутності ситуації зовнішньої небезпеки; три-
вога виявляється як стан безпорадності перед лицем загрози.

У підлітковому віці причиною виникнення тривоги є внутрішній конфлікт, 
суперечливість прагнень дитини, коли одне її сильне бажання суперечить іншому, 
одна потреба заважає іншій [3]. Але щоб сформувалася тривожність як риса особис-
тості, людина повинна накопичити багаж неуспішних, неадекватних способів подо-
лання стану тривоги.

Внутрішній суперечливий стан дитини може бути викликаний: суперечли-
вими вимогами до неї, що виходять із різних джерел; неадекватними вимогами, які не 
відповідають можливостям і бажанням дитини; негативними вимогами, які ставлять 
дитину в принижене, залежне становище. Таке становище особливо нестерпне для 
підлітка, який прагне незалежності та свободи. Можливо, тому рівень тривожності 
підлітків узагалі дещо вищий, ніж у інші вікові періоди [1, с. 8].

Емпіричне дослідження тривожності дітей підліткового віку проводилося на 
базі ЗОШ № 64 у місті Миколаєві. Вибірку склали учні 8 класів, підлітки 13-14 років 
загальною кількістю 57 осіб ( 2 класи), з них 31 дівчинка та 26 хлопців. Для досліджен-
ня тривожності дітей підліткового віку був використаний комплекс психодіагностич-
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них методик: «Тест шкільної тривожності Філіпса», «Шкала оцінки рівня реактивної 
та особистісної тривожності» (опитувальник Ч. Д. Спілбергера, Ю.Л.Ханіна), «Осо-
бистісна шкала прояву тривоги» Дж. Тейлора, методика «Діагностика самооцінки 
психічних станів» Г.Айзенка.

Результати тестування показали, що близько 40 % досліджуваних мають ви-
сокий рівень тривожності. Така сама кількість дітей має середній рівень тривожності, 
а останні мають низький рівень (близько 12%).

У дітей з високим рівнем тривожності формується відносно до себе комп-
лекс, як до слабких та невпевнених. При високому рівні тривожності емоційний стан 
виникає в ситуаціях невизначеної небезпеки, що проявляється в очікуванні неблаго-
получного розвитку подій, розвитку страху, невпевненості та реакціях психологічно-
го захисту у формі агресії.

Підліткам з високим рівнем тривожності властиві в більшості випадків й 
високий рівень фрустрації та ригідності. У таких досліджуваних низька самооцінка, 
вони уникають труднощів, бояться невдач, нездатні змінювати свої установки, сте-
реотипи мислення. Також високий рівень тривожності часто супроводжується висо-
ким рівнем агресивності (36,8%).

Було виявлено, що на тривожність впливають такі фактори як: переживання 
соціального стресу – емоційний стан дитини, на тлі якого розвиваються його соці-
альні контакти;  страх самовираження – негативні емоційні переживання ситуацій, 
сполучених з необхідністю саморозкриття, пред’явлення себе іншим, демонстрації 
своїх можливостей; страх не відповідати очікуванням оточуючих – орієнтація на зна-
чимість інших в оцінці своїх результатів, вчинків і думок, тривога з приводу оцінок.

Отже, важливо визначити шляхи допо моги підлітку, оскільки тривожність 
знижує можливості дитини, успіхи в її діяльності, гальмує розвиток особистості.

Список використаних джерел
1. Астапов В.М. Тревожность у детей / В.М. Астапов. – М.: ПЕРСЭ, 2001. – 216 с.
2. Вереніч Н. Особливості тривожності сучасних підлітків / Н. Вереніч // Психо-

лог. – 2004. – № 23-24. – С. 41-43.
3. Прихожан А.М. Тревожность у детей и подростков: психологическая природа и воз-

растная динамика / А.М. Прихожан. – Москва-Воронеж: МОДЭК, 2000. – 304 с.



83

Nauka, problemy, osiągniącia, innowacyjnoąą, praktyki, teoria

ПОД- СЕКЦИЯ 6. Педагогическая психология.
Бабаян Ю.О.

доцент, кандидат психологічних наук 
Миколаївський національний університет 

імені Василя Сухомлинського
Сахно Д.І.

студентка Миколаївського національного
університету імені Василя Сухомлинського

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МОТИВАЦІЇ ДОСЯГНЕННЯ ПІДЛІТКІВ

Ключові слова: мотивація, мотивація досягнення, прагнення до успіху
Keywords: motivation, achievement motivation, aspiring to success

Вдосконалення навчально-виховного процесу торкається, насамперед, такої 
глибинної психологічної структури як мотивація учіння школярів. Приниження ролі 
широкої соціальної мотивації, зокрема мотивації досягнення, істотно звужує можли-
вості оптимізації навчального процесу і розвитку особистості учнів, обмежує мож-
ливості неперервної освіти. 

Теоретичне та експериментальне дослідження проблеми мотивації досягнен-
ня проводилося вітчизняними й зарубіжними вченими у таких аспектах: розробка 
теоретико-методологічних підходів до вивчення мотивації досягнення (Дж.Аткінсон, 
Б.Вайнер, М.Ш. Магомед-Емінов, Дж. Рейнор, Х.Хекхаузен); вивчення взаємовпливу 
мотивації досягнення та учбової діяльності, зокрема таких її структурних компонентів, 
як рефлексія, самооцінка, постановка учбової задачі та вибір учбових дій (Ю.О. Бабаян, 
Р.С.Вайсман, С.С.Занюк, Ю.М.Орлов, Н.А.Побірченко, В.М.Тимошенко, В.І.Шкуркін, 
Л.П.Шумакова); пошук шляхів і умов формування мотивації досягнення в контексті 
змісту шкільної освіти (Н.В.Афанасьєва, Ю.О.Бабаян, Н.А.Побірченко, Т.О.Сабліна).

На думку М.Ш. Магомед-Емінова поняття “мотивація досягнення” розкриває 
прагнення людини до досягнення успіху в діяльності, “змагання із встановленими кри-
теріями найвищої якості”. Вона спрямована на вибір важливих завдань, поліпшення 
результатів скрізь, “де є можливість проявити свою майстерність і здібності” [2].

Структура мотивації досягнення, за Дж. Аткінсоном, визначається мотивом 
досягнення та мотивом уникнення невдач. Ці мотиви є однією з конституюючих ха-
рактеристик мотивації досягнення як системи та зумовлюють індивідуальні відмін-
ності діяльності суб’єкта, її стабільність стосовно ситуації та часу.

Вивчення ефективності навчальної діяльності, детермінованої мотиваці-
єю досягнення проводилося у роботах Ю.М. Орлова, Н.Д. Творогової, В.І.Шкуркіна 
тощо. Було встановлено, що мотивація досягнення впливає на такі характеристи-
ки навчальної ситуації, як задоволеність учінням, відношення до навчання, оцінка 
складності навчальної діяльності та витрат часу на підготовку до занять. Учні та сту-
денти з високою надією на успіх характеризуються вищою академічною успішністю, 
проявляють більш високу інтелектуальну активність на заняттях [3, с. 42].

Особливості розвитку мотивації досягнення у підлітковому віці зумовлю-
ються соціальною ситуацією розвитку – входженням у світ дорослих, а також інтен-
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сивним розвитком інтелектуальних здібностей, становленням нового рівня само-
свідомості, зміною Я-концепції, розвитком особистісної ідентичності. Л.І. Божович 
характеризує цей вік як період “усвідомлення свого соціального “Я” та виникнення 
на цій основі внутрішньої позиції, тобто певного цілісного відношення до оточуючо-
го і самого себе, що породжує відповідні потреби та прагнення, на основі задоволен-
ня яких виникають нові потреби” [1].

Емпіричне дослідження проводилося на базі ЗОШ №7 м. Таврійськ Херсон-
ської області. Об’єктом дослідження були учні восьмих класів загальною чисельністю 
56  осіб, з них 30  дівчат та 26  хлопців. Вік досліджуваних  – 13-14  років. Для вияву 
індивідуальних відмінностей мотиву досягнення та мотиву уникнення невдач під-
літків ми звернулися до опитувальників Т.Елерса “Мотивація досягнення успіху” 
та “Мотивація уникнення невдач”. За результатами тестуваня ми виявили, що при-
близно половина підлітків (46,4 %) виявили середній рівень мотивації досягнення, 
високий рівень проявився у четвертої частини досліджуваних (21,4 %). Низький рі-
вень мотивації досягнення було виявлено у третини досліджуваних (32,2 %). Для під-
літків характерні низька інтенсивність мотиву досягнення та більш високі показни-
ками мотиву уникнення невдач, тому більше, ніж 1/3 школярів не виявляє прагнення 
до успіху в навчальному процесі.

Отже, домінування у більшості підлітків низького рівня мотивації досягнен-
ня свідчить про необхідність проведення з ними психокорекційної роботи, спрямо-
ваної на підсилення мотиву досягнення у навчальній діяльності.
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Анотація. Розглянуто духовність як сутнісно людський вимір існування лю-
дини, постійно відновлюваний процес взаємовпливу людини і світу, котрий здійсню-
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Проблеми людини, різних видів людського пізнання посідають центральне 
місце в сучасній філософії і психології. Ми живемо в епоху, коли людина стала глибо-
ко проблемною для самої себе, коли вона не знає, ким вона є. Її духовно-психічний 
світ – надзвичайно складна відкрита система, всі частини якої істотнім чином опо-
середковують одна одну. Саме безпосередньо-синхронічний синтез усіх рівнів єства 
людини виступає онтосом духовності та підставою її розгортання [3, с.63].

Складність вивчення зазначеного явища пов’язана із подвійністю людсько-
го буття. С.  Л.  Франк розглядає людину як місце зустрічі і схрещення двох світів  – 
об’єктивної дійсності та первинної реальності Психофізична організація людини (її 
тіло, тілесне життя, зовнішній пласт душевного життя) належать об’єктивній дійсності, 
а психодуховна данність є проявом (інтенцією) первинної реальності. В той же час, ця 
подвійність людини – не дуалізм, не внутрішня роздвоєність а її двоєдиність, а тому 
справжня повнота буття людини можлива лише через співучасть в обох світах.

Духовне життя людини виходить за межі об’єктивної дійсності і належить до 
внутрішньої, собі самій даній реальності, яка недоступна зовнішньому об’єктивному 
спостереженню. Її відмінність від душевного вловлюється самим суб’єктом, як від-
мінність між його екзистенцією, внутрішньою реальністю, і тим поверхневим плас-
том, яким ззовні покрито це інтимне ядро його Я і який, хоча і належить йому, не 
складає його внутрішнього глибинного буття [4].

Екзистенціалізм вперше звернув увагу на те, що «Existenz» – безпосередньо-
конкретне для-себя-буття людини є щось зовсім інше, глибше і первинніше, ніж ду-
шевне (почуттєве) життя людини як область об’єктивного психологічного пізнання. 
Це безпосереднє, первинне самобуття – реальність, в якій людина виходить за межі 
«світу», тобто усієї об’єктивної дійсності, і відкриває абсолютно новий вимір буття – 
той вимір, в якому його глибини усвідомлює в собі. Саме тому істинна філософія, 
адекватна своєму завданню пізнання справжньої реальності, на думку С. Л. Франка, 
завжди спирається на живий внутрішній досвід, – досвід аналогічний тому, який на-
зивається містичним досвідом [4]. Таким чином, те, що С. Л. Франк називає духо-
вним життям,  – це внутрішня, безпосередня, здатна до саморозкриття реальність, 
відмінна від зовнішньої об’єктивної дійсності (і фізичної, і психічної).
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Варто зазначити, що багато людей (а в наш час їх, мабуть, більшість) при звич-
ному перебігу життя навіть не замислюються, що справжньою засадою їхнього буття є 
той глибинний пласт життя, який називається духовним [1, с. 93]. У них, звичайно, до-
сить добре розвинена самосвідомість, яка невіддільна від свідомості. Вони усвідомлю-
ють те, що переживають, але оскільки вся їхня увага спрямована назовні, на сприйняття 
об’єктивної дійсності, то власні глибинні переживання створюють для них часто лише 
якусь несуттєву несубстанційную тінь, яка безшумно і майже непомітно супроводить 
зовнішній плин їх життя. Коли ж вони все ж звертають увагу на глибинні внутрішні 
переживання і намагаються зрозуміти, осмислити їх, то дивляться на них ніби ззовні, 
сприймаючи їх як явища, що входять до складу об’єктивної дійсності. Прагнення піз-
нати своє душевне життя як комплекс явищ і процесів є, але при цьому в них відсутня 
самосвідомість в специфічному, іманентному сенсі цього слова. Це означає, що їх Я, їх 
самість, як абсолютно особлива, ні з чим іншим не порівнянна первинна реальність, ви-
слизає з поля їх зору. Цікаво, що в житті всіх, хто відчув свою самість, своє сокровенне 
Я, його виявлення носило завжди характер якогось раптового відкриття, а часто навіть 
одкровення, яке дарується людині, зазвичай, у зв’язку з якимись особливо глибокими і 
сильними переживаннями. Тоді раптом виявляється, що моє настільки звичне мені Я є 
не просто якийсь байдужий, нічим не виділяємий і майже непомітний супутник мого 
зовнішнього життя, а має конкретну повноту і субстанційну глибину, через яку воно 
є носієм самобутньої, прихованої від поглядів світу, таємничої і абсолютно своєрідної 
(«надсвітної» – в термінології С. Л. Франка) реальності.

Духовність завжди виступає як принцип самовдосконалення, самозростання 
людини, як вихід, прорив, трансценденція до вищих цінностей, до інших глибинних 
ціннісних інстанцій конституювання особистості, її пізнання і самопізнання. При цьо-
му мова йде про глибинний внутрішній поклик до звершення того, що не досягається 
буденними справами, що виходить за межі природного і соціально-психологічного 
порядку, загальновідомих правил та норм життя і мислення [2, с. 41].

Таким чином, з впевненістю можна стверджувати, що духовність вкорі-
нена у стан буття людини, визначає і конституює гармонійний синтез усіх рівнів її 
антропо-бутгя. Вона є тією формою життєдіяльності людини, котра задає істинний 
вектор її розвитку.
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Актуальність. Одним з найважливіших завдань психологічної науки на су-
часному етапі розвитку є вирішення проблеми формування творчої особистості, 
адже розвиток у людей творчого способу мислення давно перетворилося у соціальну 
необхідність.

Але між розумінням проблеми і практичним втіленням у навчальному про-
цесі спеціалізованих програм з розвитку творчих здібностей виникають труднощі, 
пов’язані насамперед з недостатньою визначеністю теоретичних питань, що врешті 
викликає значну кількість практичних ускладнень.

Підлітковий вік у певному розумінні є унікальним, адже багато складових 
психіки підлітка знаходяться в стадії активного формування.

Головним є те, що саме в цьому віці відбувається інтенсивний розвиток ло-
гічного мислення (стадія формальних операцій, за Ж. Піаже), що визначальним чи-
ном впливає на всі інші пізнавальні процеси та інтелект у цілому.

Мета дослідження: на основі узагальнення літературних даних дослідити пси-
хологічні особливості формування креативних здібностей школярів підліткового віку.

Об’єкт дослідження: розвиток креативних здібностей в онтогенезі.
Предмет дослідження: формування креативних здібностей школярів підліт-

кового віку.
Творчі здібності – це здібність привносити щось нове у досвід, висувати ори-

гінальні ідеї в умовах вирішення або окреслення нових проблем, усвідомлювати не-
доліки, суперечності, формувати гіпотези.

Щоб ефективно розвивати творчі здібності, які є основою здійснення твор-
чої діяльності, передусім слід з’ясувати, що ж являють собою творчі здібності.

Творчі здібності мають складну структуру. У педагогіці та психології компо-
нентний склад творчих здібностей підлягає різнобічним дослідженням. Це питання 
розглядалось у контексті вивчення спеціальних творчих здібностей, які визначають 
успішність у конкретних видах творчості: технічному, математичному, музичному, 
образотворчому тощо, а також загальних творчих здібностей, від яких залежить 
успішність у багатьох видах діяльності.
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Деякі вчені йдуть шляхом виділення не окремих компонентів творчих зді-
бностей, а й намагаються виділити їх інтегративні характеристики.

Для творчих здібностей в підлітковому характерними є наступні прояви.
Підліток має стійку потребу в знаннях, в оволодінні новими засобами діяль-

ності, прагне глибше пізнавати явища, які знов спостерігає, аналізує.
Для підлітка пізнавальна діяльність має особисте значення. Він прагне вико-

нувати різноманітні завдання творчого характеру, шукати неординарні рішення при 
розгляді різних проблем, бажає досягти успіхів у нових ситуаціях, приділяє багато 
уваги саморозвитку.

Підліток самостійно приймає рішення у значних ситуаціях, бере на себе ор-
ганізацію та керівництво діяльністю навчальних груп, вміє швидко приймати рішен-
ня, допомагає друзям.

Підліток володіє не тільки обов’язковими знаннями навчальних дисциплін, 
а й працює з додатковими матеріалами. У нього добре сформовані загальні, спеці-
альні, самоосвітні та комунікативні навички та вміння, розвинені всі компоненти 
мислення (аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, систематизація, класифікація, 
абстрагування, конкретизація). Він вміє мислити самостійно, критично, гнучко, ори-
гінально.

Підліток здатен самостійно утворювати образи, любить фантазувати, про-
понує декілька підходів щодо розв’язання задач, бачить проблеми та об’єкти в різ-
них ракурсах, використовує асоціації. Він ставить перед собою цілі, підпорядковує 
їм свою діяльність.

Висновок: Творчі здібності особистості – це синтез її властивостей і рис харак-
теру, які характеризують ступінь їх відповідності вимогам певного виду навчально-
творчої діяльності і які обумовлюють рівень результативності цієї діяльності.

Для ефективного розвитку творчих здібностей школярів підліткового віку 
важливим є визначення рівня існуючих творчих здібностей у дитини.

Творчі підлітки є менш агресивними, дратівливими й ворожими до оточуючих, 
творчо здібні підлітки більш схильні до емоційних переживань. За характером спрямо-
ваності креативні підлітки відрізняються тим, що їх мотивація досягнення в діяльності 
не є пріоритетною, на відміну від якості та оригінальності продукту творчості.
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Проблемою дослідження залежності індивідуальних особливостей людини 
від рівня прояву посттравматичної стресової реакції займались  Т. Гурекова, І. Єлі-
сєєва, Т. Кузнєцова, О. Макарова, Т. Матафонова,    М. Павлова, Ю. Шойгу та багато 
інших [1; 2; 4].

Життєдіяльність людини завжди здійснюється в певних умовах зовнішнього 
і внутрішнього середовища. Всі ці умови можна розділити на категорії: звичайні (або 
оптимальні), параекстремальні, екстремальні, паратермінальні і термінальні. Саме в 
екстремальних умовах виникають екстремальні ситуації – це змінені, незвичайні і не-
звичні умови існування людини, до яких його психофізіологічна організація не гото-
ва. На змістовному рівні до екстремальних ситуацій відносять: політичні перевороти 
реакційного типу; масові заворушення; бойові дії та ін. [1; 4].

Будь-які надзвичайні ситуації, впливаючи на психофізичний стан людини та 
її поведінку в екстремальних умовах, носять стресогенний характер, що може при-
зводити до розвитку посттравматичного стресового розладу (синдрому).

Посттравматичний стресовий розлад (ПТСР) – це непсихотична відстрочена 
реакція на травматичний стрес (такий як природні та техногенні катастрофи, бойові 
дії, тортури, зґвалтування та ін.), здатний викликати психічні порушення практично 
у будь-якої людини. Найважливішими клінічними симптомами ПТСР, згідно DSM-IV, 
є наступні: травматична подія наполегливо повторюється в переживанні одним (або 
декількома) із таких способів; постійне уникнення стимулів, пов’язаних з травмою, і 
numbing-блокування емоційних реакцій, заціпеніння (не спостерігалося до травми); 
постійні симптоми зростаючого збудження (що не спостерігались до травми) [1; 2; 4].

Пушкарьов А., Доморацікій В., Гордєєва Є. дають наступну класифікацію ста-
дій розвитку ПТСР: гостра, хронічна, відстрочена [1].

Звертаючись до фундаментальних досліджень стресу і стресових реакцій, 
слідом за Г. Аракелова відзначимо: «Для більш пізньої фази стресу, коли організм пе-
ребуває на межі норми і патології, (прикордонні стани), підходять розроблені рядом 
авторів системи групових ознак: клінічні, психологічні, фізіологічні, ендокринні, ме-
таболічні» [1; 2; 4].

Таким чином, психологічні наслідки проживання на території бойових дій 
різноманітні за змістом, формою і динаміці прояви. Закріплюючись в особистісних 
структурах і поведінці людей, вони визначають їх поведінку через багато років піс-
ля закінчення військових подій. Саме тому важливо знати індивідуальні особливості 
людини, через які можна встановити кількісні та якісні показники посттравмуючої 
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стресової ситуації в зоні бойових дій [2; 4].
Виступаючи як прижиттєве утворення людини, характер визначається і 

формується протягом усього людини життя. Дослідженням особливостей характеру 
займались Е. Кречмер, К. Леонгард, Л. Личко, М. Літвак,    Г. Шмішек [1; 2; 4].

В нашому дослідженні ми будемо використовувати класіфікацію Г. Шмішека 
та К. Леонгарда, де виділені останнім 10 типів акцентуйованих особистостей розді-
лені на дві групи: акцентуації характеру (демонстративний, педантичний, що застряє, 
збудливий) і акцентуації темпераменту (гипертимний, дістимний, тривожно-боязкий, 
циклотимний, афективний, емотивний). На нашу думку, це найповніша класифіка-
ція, яка може допомогти нам побудувати цілісне уявлення про особистість та її осо-
бливості переживання екстремальних умов. Саме виявлення тих чи інших акцентуа-
цій характеру зможе пояснити причини поведінки людини в нетипових ситуаціях та 
виявити ймовірність розвитку ПТСР.

Для діагностування посттравматичної реакції нами була використана ме-
тодика «Місисипська шкала для оцінки посттравматичних реакцій (цивільний варі-
ант), адаптація Н. Тарабріної [1].

Для виявлення характерологічних особлиствостей нами було застосовано 
опитувальник Г. Шмішека, який призначений для діагностики типу акцентуації осо-
бистості, є реалізацією типологічного підходу до її вивчення [2].

Емпіричне дослідження проводилося в Донецькій області в таких містах, як 
Горлівка, Донецьк, Дзержинськ, Артемівськ та Харцизьк. Загальна кількість опитува-
них становила 50 чоловік віком від 20 до 47 років, серед яких було 16 представників 
чоловічої статі та 34 – жіночої. Характер відносин між психологом та випробуваними 
був формальним та адекватним.

Метою діагностичного дослідження було виявити особливості прояву пост-
травматичного стресового синдрому у людей, які знаходилися в зоні бойових дій, з 
урахуванням їхніх характерологічній особливостей.

Аналізуючи результати дослідження рівня посттравматичного стресового 
синдрому, ми отримали наступні показники (див. рис.1):

Таким чином, ми бачимо, що психологічні прояви посттравматичного син-
дрому внаслідок пережитих травмуючих ситуацій у зоні бойових дій носять супер-
ечливий, але цілком зрозумілий характер. Головне протиріччя полягає в тому, що 
особи, які проживають на території бойових дій, володіють низьким рівнем пост-
травматичної стресової реакції. Дане протиріччя пояснюють характерологічні осо-

45%
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50%

Низький рівень

Середній рівень

Високий рівень

Рис.1. Рівень посттравматичного стресового синдрому у людей, які перебувають в зоні 
бойових дій
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бливості випробовуваних, де ми бачимо, що люди, які проживають в зоні бойових 
дій відрізняються високим рівнем гіпертимності та екзальтованості, середнім рівнем 
циклотимності, низьким рівнем дистимності, тривожності і збудливості.

Щоб підтвердити зв’язок між рівнем посттравматичної стресової реакції 
(розладом) та вираженністю рис характеру, ми використали методи статистичної об-
робки, а саме коефіцієнт кореляції r-Пірсона.

Отже, досліджуючи індивідуальність в характеристиках прояву 
посттравматичного синдрому в наслідок пережитих травмуючи ситуацій в зоні 
бойових дій, ми математично довели наявність зв’язку між метричними величинами, 
що дозволяє говорити про дійсний вплив вираженності рис характеру на рівень 
посттравматичної стресової реакції (розладу). Це говорить про те, що ми можемо 
зробити висновок, що гіпотеза нашого емпіричного дослідження підтвердилась 
шляхом теоретичного розгляду, діагностичного процесу та математичної обробки 
означеної проблематики.

З метою зниження рівня посттравматичної стресової реакції в осіб, які 
перебувають в зоні бойових дій було запропоновано психокорекційну програму. 
Програма розрахована на психофізіологічний відновлення, освоєння способів 
самонавіювання і м’язової релаксації, з метою регулювання свого психічного 
стану; тренування процесів уяви з метою нейтралізації афективних переживань; 
навчання релаксаційній техніці для швидкого заспокоєння; запобігання розвитку 
посттравматичного стресового розладу, які пережили катастрофу; зниження 
індивідуальної чутливості до тих об’єктів і ситуацій, які викликають у індивіда страх, 
і передбачає навчання релаксації м’язів обличчя, шиї, тіла при неодноразовому пода
нні страхітливих стимулів.

Щодо ефективності  програми можемо зробити наступні висновки стосовно 
тих змін, які відбулися в групі: психофізіологічне відновлення, освоєння способів 
самонавіювання і м’язової релаксації, з метою регулювання свого психічного стану; н
ейтралізації  афективних  переживань; навчання релаксаційній техніці для швидкого 
заспокоєння; запобігання розвитку посттравматичного стресового розладу, які 
пережили катастрофу; зниження індивідуальної чутливості до тих об’єктів і ситуацій, які 
викликають у індивіда страх, і передбачає навчання релаксації м’язів обличчя, шиї, тіла 
при неодноразовому поданні страхітливих стимулів; стимулювання позитивного пережи
вання ситуації;  оптимізації психічного стану людини; зниження рівня посттравматичної 
стресової реакції і адекватне функціонування особистості в соціальному просторі.
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Кількість дітей з відхиленнями у розвитку та поведінки, що знаходяться у па-
тологічних станах (неврози, психопатії, органічні ураження ЦНС) зростає як в Украї-
ні, так і у всьому світі внаслідок загострення соціальних, екологічних, демографічних 
проблем сучасності. Як наведено у докладі голови комітету з питань охорони здоров’я 
Т.О.Бахтеєвої, в 2010 році з 165 тис. дітей-інвалідів понад 42% мали патологію нерво-
вої системи та порушення психіки, більше 80% особливих дітей проживають у сім’ях. 
Сучасні форми навчання та виховання дітей з відхиленнями у психофізичному роз-
витку, як в освітніх закладах так і вдома, спрямовані на розвиток потенціалу дитини 
та її соціалізацію. Сім’я постає в полі корекційного впливу як основний стабілізую-
чий фактор соціальної адаптації особливої дитини.

Мета даної роботи: висвітлення особливостей соціальної обумовленості 
трансформації материнської потребо-мотиваційної сфери при вихованні дитини з 
відхиленнями психофізичного розвитку.

Для досягнення мети вирішувалися наступні завдання:
1. Розглянути чинники психологічної травми матері та їх вплив на материн-

ську потребо-мотиваційну сферу при вихованні особливої дитини.
2. Дослідити етапи переживання жінкою критичної ситуації виховання осо-

бливої дитини.
3. Визначити ознаки трансформації материнської потребо-мотиваційної 

сфери напрями соціально-психологічної реабілітації матерів особливих дітей.
Виявлені Л.С.Виготським загальні закономірності розвитку особливої дити-

ни уточнені В.І.Лубовським та сформульовані наступним чином:
– порушення сприймання, переробки, збереження та використання інформації;
– порушення мовленого опосередкування;
– збільшення термінів формування уявлень про оточення;
– ризик виникнення станів соціально-психологічної дезадаптації.
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Зазначені порушення психофізичного розвитку дитини викликають по-
рушення здатності дитини до взаємодії з матір’ю та з оточуючими, порушення 
еволюційно-очікуваних матір’ю стимулів дитини до прояву материнських функцій. 
Ситуація виховання особливої дитини постає психотравмуючою ситуацією для ма-
тері. Структуровані бесіди, спостереження за поведінкою та спілкуванням матерів 
особливих дітей одеської громадської організації “Творчий центр індивідуального 
розвитку” довели, що жінки чітко виокремлюють складові психологічної травми ма-
терів особливих дітей [2].

1. Порушення еволюційно-очікуваного образу дитини;
2. Недостатнє отримання позитивних емоцій від взаємодії з особливою 

дитиною;
3. Порушення очікувань успіху в соціальної ролі “гарної матері”;
4. Порушення існуючих раніше соціальних зв’язків, відносин, планів, 

орієнтирів, цілий та мотивів поведінки;
5. Відсутність вкрай потрібних жінці соціального схвалення та підтримки в 

нової ролі матері особливої дитини;
6. Очікування та страх негативного ставлення до себе і до особливої дитини 

згідно існуючим в суспільстві стереотипам.
В роботі Д.Майерса показано, як індивід, що сам є носієм існуючого в сус-

пільстві стереотипу, проектує власне очікування дії даного стереотипу на реаль-
ність [4]. Виокремленні чинники психотравми відображають складність та різні 
рівні впливу на особистість жінки травмуючої ситуації виховання особливої дити-
ни. Загальним у всіх чинників психотравми матері особливої дитини є їх соціальні 
обумовленість, тобто ситуація соціальної взаємодії з середовищем при вихованні 
особливої дитини постає головним фактором психотравми матері. В дослідженнях 
Т.Г.Горячової та І.А.Солнцевої підтверджено феномен патологічного злиття дитини, 
її порушень і самої ситуації, в якої опиняється мати. Важка, травмуюча ситуація ви-
кликає у жінки відторгнення цієї ситуації, яке може поширитися й на дитину. Ситуа-
ція, яка складається в житті жінки під впливом складної психотравми цілком відпо-
відає сучасним уявленням про критичну ситуацію. Ф.Е.Василюк визначає критичну 
ситуацію як “ситуацію неможливості жити, реалізовувати внутрішні необхідності 
власного життя”[1]. Дійсно, при народженні особливої дитини жінка втрачає смисл 
продовження життєвого шляху, використовуючи ті ж самі, що були раніше мотиви та 
установки, як соціальні орієнтири. Розглянемо переживання критичної ситуації на-
родження та виховання особливої дитини як шлях побудови матір’ю нових мотивів, 
цілей та смислів життєдіяльності.

Етапи переживання в критичної ситуації наглядове відображені в сучасної 
моделі особистісного екзистенційного аналізу (Г.Кондро, А.Ленглє, К.Рюль, Л.Тучч, 
Х.Телленбах). Згідно цієї моделі кожне переживання починається з афіцірованості – 
первинної емоції. Первинна емоція має силу і вітальність, які характерні для пережи-
вання і стимулюють людину до переживання. За словами А.Ленглє «переживаючи, ми 
познаємо зв’язок з життям, відчуваємо його силу, наше буття отримує з цього багато 
важливих змістов». Афіцірованість як основа переживання, забезпечує глибину проце-
су інтеорізації, який пов’язаний з сприйняттям змісту ситуації. Е.Штраус визначає що 
саме травматичне переживання підіймається до високих рівнів сприйняття реальності 
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та викликає власний особистісний відгук на зміст переживання, що закріплює пере-
живання в особистісному досвіді і сприяє створенню власної позиції по відношенню до 
пережитого. Після інтеграції переживання в свій життєвий проект у людини інтуїтив-
но з’являється питання «що із цього можливо зробити?» [3]. А.Ленглє вважає, що вну-
трішня сила, яка виникає у результаті інтеграції переживання і є началом волі, тобто 
бажання дії, яка змінне ситуацію. Для завершення дій, які змінюють ситуацію людини 
потрібний мотив, що визначує нові цілі та нові смисли її дій.

В дослідженнях Д.О.Леонтьєва, К.Левіна, Г.Мюррея, Д.Маклеланда, А.Маслоу, 
Г.Олпорта, С.Л.Рубінштейна, Р.Стагнера мотивація завжди вважалась центральним 
аспектом психології особистості. За висловлюванням Г.Олпорта «мотивація є енер-
гією особистості і тому вона з’являється нашої самою центральною, в контексті ви-
значення поведінки, проблемою» [7]. В сучасних дослідженнях поведінки особис-
тості (Ф.В.Бассин, Д.О.Леонтьєв, О.І.Рассказова, Т.М.Титаренко, Е.Басс, Р.Клингер, 
Д.Еммонс) концептуальним є положення про те, що мотивація як прагнення до цілі 
є фундаментальною ознакою живих організмів, тому мотиваційні системи займають 
центральне місце в організації поведінки [9]. В критичної ситуації психотравми від 
порушень психофізичного розвитку дитини, існуюча у матері раніше мотивація на ви-
ховання успішної дитини порушується. Згідно висновкам теорії мотивації А.Маслоу 
в травматичної ситуації мотивація визначається насамперед загрозою, яка міститься 
в самої ситуації.

В екзистенційної психології визначаються екзистенційні загрози, які міс-
тяться в критичної ситуації: загроза смерті, загроза страждання, загроза ізольова-
ності, загроза нещастя, загроза безглуздості існування, загроза відсутності вибору 
[5]. Для визначення найбільше значимої загрози для матері в ситуації народження та 
виховання дитини з порушеннями розвитку, доцільно розглянути аналіз зв’язку ви-
дових, конкретно-культурних та індивідуальних аспектів материнства, що проведено 
Г.Г.Філіповою [8]. Автор показує, що материнство має “потрійний” суб’єкт, що відобра-
жається у материнської сфері кожної жінки. Суб’єктом “першого порядку” є вид Homo 
sapiens і для потреб виду мати забезпечує розвиток дитини як людської істоти, що має 
особливості структури діяльності, потребу в емоційному санкціонуванні “Іншим” 
власних цілей та способів їх досягнення, потребу в спілкуванні, робочу модель світу, 
об’єкт прив’язаності. Якщо дитина має складні порушення психофізичного розвитку, 
мати не в змозі забезпечити розвиток дитини який відповідає вищезазначеним 
еволюційно-очікуваним умовам. Провідною емоцією матері в такої ситуації постає 
страх, що така дитина буде відвергнута видом. В дослідженнях Д.Еммонса доведено, 
що мотивація залежить від цінностей людини, тому співвідношення мотивів 
уникнення ізольованості для себе і для дитини залежить від співвідношення цінності 
дитини та інших цінностей жінки. В дослідженнях В. І. Брутмана, Г.Г. Філіппової, 
та І. Ю. Хамитової виявлено, що адекватній цінності дитини відповідає адекватний 
стиль материнського відношення, при підвищеній цінності дитини у більшості 
матерів спостерігається тривожний стиль материнського відношення, амбивалетний 
стиль виявлений у жінок, для яких цінність дитини знижена, а при недостатній 
цінності дитини частіше формується емоційно-відсторонений стиль материнського 
відношення. Зазначені дослідження підтверджують, що адекватна та підвищена 
цінність дитини каналізують формування поведінки матері особливої дитини на 
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уникнення загрози ізольованості дитини, а знижена цінність дитини спрямовую 
поведінку матері на уникнення ізольованості на себе.

Проведений аналіз етапів переживання кризової ситуації аномальності 
дитини як екзистенційної ситуації наглядове виявляє змінення особистісної сфери 
жінки в такої ситуації. Виокремлення чинників психотравми матері особливої дитини 
дозволяє виявити основні ознаки девіації материнської потребо-мотиваційної сфери 
в такому випадку.

1. Порушення еволюційно-очікуваного образу дитини викликає порушення 
стимульного забезпечення адекватної материнсько-дитячої взаємодії.

2. Дефіцитарність позитивних емоцій від взаємодії з дитиною порушує ме-
ханізми оптимального виконання жінкою материнських функцій, насамперед емо-
ційного супроводу дитини.

3. Невідповідність культурним нормам ролі “гарної” матері порушує соці-
альне забезпечення механізмів адаптації та позитивного функціювання особистості 
в нових умовах.

4. Порушення існуючих раніше соціальних зв’язків, відносин мотивів та цілей 
поведінки викликає деформації особистості матері в вигляді поведінкових дезадапта-
цій та неадекватних форм взаємодії з зовнішнім світом та з особливою дитиною.

5. Відсутність або недостатність соціального схвалення в ролі матері осо-
бливої дитини створює ситуацію відсутності визначених умов активності, що необ-
хідні в функціюванні материнської потребо-мотиваційної сфери для задоволення за-
значених дефіцітарних потреб.

6. Страх негативного ставлення до особливої дитини і до себе підсилює ізо-
льованість матері та дефіцит інформаційного забезпечення ( в т.ч. і відсутність до-
ступу до соціального досвіду) умов конструктивної життєдіяльності. Особливості 
трансформацій материнської сфери при вищезазначених її порушеннях залежать від 
психологічних властивостей матерів, які є системоутворювальними відносно індиві-
дуального стилю поведінки людини в кризової ситуації – життєстійкості та емоцій-
ного інтелекту, та від умов конкретної ситуації [6].

Можливо виділити два типи трансформації материнської сфери при відхи-
леннях психофізичного розвитку у дитини.

1. Конструктивна трансформація. Через глибинне переживання ситуації 
аномальності дитини та катарсис здійснюється розкриття внутрішнього потенціалу 
матері, у жінки створюється нова мотивація – прагнення до виховання життєздатної 
дитини та її соціалізації. Серед ознак конструктивної трансформації материнської 
сфери можливо виділити наступні:

• стійке, адекватне сприйняття кризової ситуації аномальності дитини;
• усвідомлення та прийняття ризику бути разом з особливою дитиною;
• прийняття відповідальності за особливу дитину;
• успішне моделювання адекватного стилю материнського ставлення до 

особливої дитини та оптимальних соціальних відносин за допомогою роз-
виненого емоційного інтелекту.

2. Дефіцитарна трансформація. В такому процесі жінка намагається адап-
туватися до емоційної та соціальної дефіцітарності материнської сфери, викликаної 
як аномальністю дитини так і ситуацією психотравми. Мотивацією матері особливої 
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дитини остається пасивне уникнення загрози ізольованості для себе та для дитини. 
Ознаки дефіцітарної трансформації материнської сфери:

• неадекватне сприйняття кризової ситуації, підвищення тривожності та 
сенситивності матері;

• підвищенні рівні прагнення до людей та страху бути відкинутою людьми;
• відсутність або недостатність відповідальності за дитину та контролю за 

ситуацією;
• формування тривожного або амбівалентного стилю материнського відно-

шення, як спроби подолати потік негативних емоцій та депресивного стану.
Діагностика стилю материнського відношення за допомогою опитуваль-

ника визначення стилю материнського відношення до особливої дитини ОМВ 
(О.О.Зіборова, Т.В.Дегтяренко) доводить, що у 18,6% матерів особливих дітей дефі-
цітарна трансформація материнської сфери проявляться в емоційно-відстороненим 
стилі материнського відношення [2]. В дослідженнях Е.А.Сергієнко та Г.Г.Філіпової 
доведено, що ситуативна компенсація дефіцітарності материнського відношення 
можлива. Дане дослідження процесу трансформації материнської сфери при ано-
мальності дитини та виокремлення ознак її дефіцітарності дозволяє визначити 
умови, що необхідні для перетворення дефіцітарної трансформації материнської 
потребо-мотиваційної сфери в конструктивну трансформацію.

1. Компенсація дефіцітарності материнської поведінки, потребує: корекції мо-
тивації матері особливої дитини; надання матері емоційної та соціальної підтримки.

2. Створення умов для конструктивного видозмінення материнської сфери 
при порушеннях розвитку дитини: визначення умов активної діяльності через інфор-
маційне забезпечення матерів; підвищення життєстійкості жінок в сприйнятті кри-
зової ситуації та відповідальності за особливу дитину; підвищення рівня емоційного 
інтелекту як основи для моделювання адекватного стилю материнського відношення; 
допомога у життєконструюванні, спрямованому на соціалізацію особливої дитини.

Висновки
1. Збільшення чисельності дітей з вадами психофізичного розвитку підвищує 

актуальність досліджень шляхів соціалізації особливих дітей. Створення соціально-
розвиваючого середовища у сім’ї потребує компенсації деструктивних порушень ма-
теринської сфери внаслідок психотравми матері. Вплив складної психотравмуючої 
ситуації народження та виховання особливої дитини порушує материнсько-дитячі 
відносини та соціальні установки, орієнтири та мотиви, що спрямовують поведінку 
матері особливої дитини.

2. Ситуація наявності аномалій у дитини містить екзистенційні загрози для 
матері: загрози страждання, ізольованості, нещастя безглуздості існування, відсут-
ності вибору. Аналіз кризової ситуації матері особливої дитини як екзистенційної 
дозволяє виявити етапи цієї ситуації: афіцірованість; сприйняття змісту ситуації, пе-
реживання та його інтеорізації, визначення нового мотиву діяльності – уникнення 
загрози ізольованості або прагнення до соціалізації дитини.

3. Проведене дослідження виявило два типа трансформації материнської 
сфери при наявності відхилень психофізичного розвитку у дитини. Перший тип  – 
конструктивна трансформація, ознаками якої є адекватне сприйняття кризової 
ситуації; прийняття ризику відповідальності за особливу дитину; моделювання 
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адекватного стилю материнського відношення до особливої дитини. Другий тип – де-
фіцитарна трансформація, ознаки якої – неадекватне сприйняття кризової ситуації, 
підвищений рівень афіліації, недостатня відповідальність за дитину, неадекватний 
стиль материнського відношення до дитини. Виявлені ознаки трансформації мате-
ринської сфери при порушеннях розвитку дитини визначають подолання дефіцитар-
ності материнської поведінки та створення умов для конструктивної трансформації 
материнської сфери як етапи моделювання адекватного стилю материнського відно-
шення та соціалізації особливої дитини.
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АКТУАЛЬНІСТЬ ПОСТКОЛОНІАЛЬНОГО ДИСКУРСУ  
В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ СОЦІОГУМАНІТАРИСТИЦІ

The key reasons for the actual postcolonial discourse in the modern socio-human-
istic study in Ukraine are discussed. The spring basis for the development of theoretical 
issues in the above mentioned direction of scientific research is presented. The necessity of 
theoretical and methodological development of postcolonial studies in accordance with the 
existing realities of Ukrainian society and the transformation processes following it nowa-
days is pointed out.

Розглядаються основні причини актуальності постколоніального дискурсу в 
сучасній соціогуманітарній науці України. Подається джерельна база для розвитку 
теоретичних напрацювань у вказаному вище напрямкові наукового пошуку. Вказу-
ється на потребу розвитку теоретико-методологічної бази постколоніальних сту-
дій у відповідності до існуючих реалій українського соціуму та трансформаційних 
процесів, що відбуваються з ним сьогодні.

Ключові слова: постколоніалізм, постколоніальний дискурс, постколоніаль-
на доба, Україна, українознавчі студії, соціогуманітаристика.

Keywords: post-colonialism, post-colonial discourse, postcolonial period, Ukraine, 
Ukrainian studio social humanistics.

Епоха революційних змін, в яку вступила сучасна Україна, надзвичайно го-
стро ставить перед нею цілий ряд історичних викликів, від адекватних/неадекватних 
відповідей на які залежить не лише успішне, але навіть фізичне існування української 
незалежної держави та українського соціуму як європейського феномену.

Одним із найгостріших питань, які має достатньо швидко вирішити україн-
ство сьогодні – це питання консолідації нації як умови існування окремої одержавленої 
одиниці, принципів та механізмів протікання цього процесу в умовах російської агресії 
та слабкої підтримки Заходу. Успішність української відповіді на існуючі історичні ви-
клики значною мірою буде залежати від подолання постколоніального перехідного ста-
ну існування українського соціуму та від процесу відродження російської імперії [3] .

Головною внутрішньою специфікою, яка впливає на процес реального ста-
новлення сучасної цивілізованої незалежної української держави та остаточного за-
кінчення формування модерної політичної нації на наших теренах є її постколоніаль-
ний стан. Сучасна українська соціогуманітаристики лише спорадично зверталася до 
постколоніальних досліджень [2; 5]. Цікавими у вказаному ракурсі є роботи низки 
діаспорних дослідників [1; 3; 4].

Сьогодні, особливо у ЗМІ, з’явилось чимало текстів різного гатунку, які ствер-
джують, що Єврореволюція в Україні подолала її постколоніальний стан остаточно і 
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безповоротно, і ми вступили в період пост-постколоніального існування. Якщо під-
ходити з позицій серйозного наукового аналізу, такі прогнози видаються аж занадто 
оптимістичними. Революція Гідності лише відкрила шлях до остаточного подолання 
постколоніального стану. І оскільки в українській соціогуманитаристиці питання 
специфіки, тяглості, періодизації постколоніального існування пострадянських со-
ціумів, до яких належить і Україна є суцільною лакуною, попри те, що існують роз-
різнені наукові тексти зі спробою аналізу постколоніального існування України, – це 
є однією із найменш розроблених. а в той же час, однією із найактуальніших завдань 
для всією соціогуманітаристики.

Особливістю спільнот, що існують в умовах постколоніального стану, є ціла 
низка ознак. Серед них: відсутність реальних реформ у напрямку демократичного 
цивілізованого світу; відсутність виваженого і науково обгрунтованого проекту роз-
будови власної державності, її засад, ціннісних орієнтирів; характерна ще донедавна 
(до Єврореволюції) невизначеність економічних моделей та орієнтацій розвитку (так 
звана українська двовекторність); невиробленість еліт з переважанням до недавньо-
го часу компрадорської буржуазії з наскрізно корумпованою політичною складовою; 
колоніальна ментальність; олігархічно-кланова держава, яка й до сьогодні не пере-
жила кардинальних змін; наявність частини населення, орієнтованої на колишню 
імперію СРСР, та частини, переорієнтованої на сучасну путінську Росію як еманацію 
попередньої совєтської державності; відсутність правової держави та існування ан-
типравого суспільства, в якому не діють базові для ЄС норми захисту прав людини; 
нерозвиненість громадянського суспільства, яка тільки зараз почала активно долати-
ся; існування патерналістських настроїв у частини спільноти, коли пошук вирішення 
власних проблем перекладається на державу або ж Захід; існування архаїчних форм 
мислення, несумісних із вимогами сучасного світу тощо.

Концептуально-методологічною основою даного дослідження повинні стати 
роботи відомих зарубіжних дослідників постколоніалізмів, таких як Е. Саїд, Г.Ч. Спі-
вак, Г. Бгабга, Ф. Фанон, Е. Сезер та інш [6; 7; 8]. Хоча і до цього часу і в світовій науковій 
літературі немає точного розуміння та чіткого визначення, що таке постколоніалізм. 
Це ще одна додаткова умова потреби в розвиткові цього напрямку в межах україноз-
навства. Ще і сьогодні під постколоніалізмом розуміється або ж вузьке його трактуван-
ня постмодерном як специфічної форми літературознавчої деконструкції текстів, або 
ж розширене трактування про усе, що відбулося із спільнотою після колоніалізму.

При дослідженні реального стану сучасної України чітко варто розвести ан-
тиколоніальну, постколоніальну та колоніальну критику, або ж імперський дискурс. 
При цьому варто розуміти, що тоталітарний імперіалізм (Е.Саїд) принципово не 
припускав будь-якої антиколоніальної критики, на відміну від класичного.

Особливої актуальності постколоніальний дискурс набуває у сучасній Укра-
їні, завдяки наступному:

– ще донедавна в Україні, особливо істориками, велись дискусії, чи вона була 
справді колонією, чи ні. Отже, остаточне утвердження наукової визначеної точки зору 
є нагальною проблемою для подальшого адекватного розвитку існуючого дискурсу;

– фактична відсутність постколоніальних досліджень всіх сфер життя соці-
уму, окрім літератури, тобто, існує реальна ніша, яку потрібно заповнити науковими 
дослідженнями, зокрема і тому, щоб не дати можливості заповнити існуючі лакуни 



101

Nauka, problemy, osiągniącia, innowacyjnoąą, praktyki, teoria

руйнівним міфам масової свідомості;
– абсолютна нерозробленість проблематики існуючими в Україні офіційни-

ми українознавчими центрами, від лабораторій до кафедр та інститутів;
– з’ясування, чи взагалі можлива постколоніальна критика поза постмодер-

ністською методологією, яка в українських реаліях, на думку цілого ряду відомих до-
слідників, виявилась щонайменш неефективною;

– практична користь у подоланні існуючого стану справ з усіма вище пере-
ліченими проблемами фізичного виживання української держави та нації загалом;

– перспективність розроблення окремих напрямків в межах постколоніаль-
ного українознавчого дискурсу. Наприклад, розвиток ідеї колоніальної ментальності 
та її подолання, яка в українському дискурсі зовсім не розроблена, є тільки певні на-
мітки. Цікавими у визначеному аспекті є і гендерні дослідження, які активно ведуть-
ся у сучасній Україні [2] тощо.

Таким чином, формування постколоніального дискурсу в сучасній україн-
ській соціогуманітаристиці є нагальною науковою та науково-практичною пробле-
матикою.
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В арабському світі проблема внутрішнього світу людини завжди була акту-
альною, однією з центральних тем теоретичних роздумів. Ця проблема є значущою, 
бо арабський ареал утворюють двадцять дві країни (Єгипет, Ірак, Ліван, Саудівська 
Аравія, Сирія, Йорданія, Ємен, Королівство Лівія, Судан, Туніс, Марокко, Кувейт, 
Алжир, Бахрейн, Катар, Оман, ОАЕ, Мавританія, Сомалі, Джибуті, Комори, Палес-
тина), де проживає понад триста мільйонів чоловік. Варто враховувати і те, що зна-
чна кількість арабів проживає і поза межами свого ареалу. Зокрема, в Україні –  біля 
двох мільйонів. В умовах взаємодії людей арабського світу з представниками ін-
шої віри та національності поглиблюється інтерес до формування світосприйняття 
арабів, їх релігійності. У чому багаторівневість та багатовимірність світобачення 
арабів? Який внутрішній світ криється за оболонкою вірування в Аллаха, за багато-
віковими традиціями?

Багаторівневість та багатовимірність людей не може бути усвідомлене без 
розуміння їх світосприйняття. Систематизація світосприйняття людини арабського 
світу вперше здійснена в таких книгах, як Коран, Сунна і Шаріат [1, с. 13].

Арабське суспільство є дуже релігійним, тому святі книги мають величезний 
вплив на формування світогляду та світосприйняття громадян. Наслідування свя-
щенних книг ісламу робить людей арабського світу чесними перед собою та перед 
оточуючими, порядними, справедливими, толерантними, догматичними, схильними 
до шанування своїх традицій та звичаїв, відповідальними за вчинки. Навіть ісламське 
законодавство бере за основу Коран та хадиси (промови Пророка Мухаммада) [2, с. 
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23]. Тобто можемо спостерігати процес ісламізації повсякденного та суспільного, по-
літичного життя людини арабського світу, визначення дозволеного і забороненого, 
добра і зла згідно з настановами Корана, Сунни та Шаріату [3, с. 50].

На базі багаторівневості чинників, що формують свідомість та релігійність 
людей арабського світу можна виділити відповідні віхи їх свідомості: 1. Магарівне-
вий, чи загальносвітовий пласт світосприйняття, на якому відчутний вплив політики 
та економіки різних держав. Це так званий глобальний рівень арабської свідомості, 
де особистість сприймає себе частиною світу, має змогу чи то ототожнювати себе з 
громадянами інших країн, чи знаходити свої унікальні міжнаціональні риси, чи за-
позичувати світовий досвід для своїх власних починань. 2. Макрорівневий, чи “влас-
не арабський” пласт свідомості, на якому громадянин відчуває свою приналежність 
до арабської національності, умми (спільноти). Відбувається формування розуміння 
цінностей, традиції, суспільних обов’язків, патріотизму, вірування в Єдиного Бога 
Аллаха, формування зв’язків особистості з представниками арабського світу. 3. Мі-
крорівневий, чи особистісний пласт світосприйняття, де ключовим поняттям стає 
внутрішній світ араба, його власні прагнення, потреби в самореалізації, родині, лю-
бові, приналежності тощо.

Цікаво, що ці віхи свідомості людей не можуть існувати окремо один від од-
ного. Вони повсякчас взаємодіють, формують цілісне уявлення людини про всесвіт, 
суспільство, особистість в усій їх багаторівневості та різноманітності.

З’ясовано, що важливою віхою у формуванні свідомості арабів є віра в Алла-
ха, розуміння його божественних прекрасних імен. Люди арабського світу вірять, що 
кожне з них має свій сенс і несе певну користь, що поклоняючись йому, вони можуть 
наблизитись до його високих якостей.

Розкрито багатогранність народної арабської традиції, що несе в собі досвід, 
вірування та усвідомлення світоглядних позицій десятку поколінь. Проаналізовано 
сказання Пророка Мухаммада, до яких араби намагаються прислухатися і донині.
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ФЕНОМЕН ГАРМОНІЇ У МІФОЛОГІЧНІЙ СВІДОМОСТІ

Серед безлічі проблем, які дискутуються в сучасній гуманітарній літерату-
рі, зокрема і у філософській, явищу гармонії належить особливе місце. І не дивно. 
Це зумовлено тим, що з найдавніших часів людство як цілісність і кожен людський 
індивід як окремішність прагнули такого життя, від якого можна було б отриму-
вати найбільше задоволення. А відтак відчували б максимально можливу повноту 
життя, щастя, радості, соціальної справедливості, повноту гармонійності. Таке ба-
жання людини як живої, діяльної та стражденної істоти супроводжує усе її життя, 
незалежно від того, як це життя складається, в яких умовах живе людина. Дум-
ка про те, що про гармонію буття потрібно думати лише в комфортних життєвих 
умовах, а постійні життєві проблеми не налаштовують на затребуваність гармонії 
життя, на мою думку, не витримує критики. Навіть більше, саме умови соціального, 
економічного чи політико-правового дискомфорту і загострюють проблему гармо-
нії буття. Показовою у цьому смислі є думка відомого російського філософа сто-
літньої давнини Семена Франка. Говорячи про трагічні процеси в Росії, пов’язані 
з революцією 1917  року, він зазначав: «Жахливі потрясіння і руйнування всього 
нашого суспільного життя принесли нам, а саме з цієї точки зору, одне найцінніше, 
незважаючи на усю його гіркоту, благо: вони оголили перед нами життя, яким воно 
є насправді» [4, с. 93]. І саме ця жахлива дійсність породжує питання про справжні 
основи людського життя, серед яких і уявляється явище гармонії. Тому гармонія і є 
фактично вічною проблемою людини.

Можна не сумніватися в тому, що духовні пошуки гармонії у найдавніші часи 
були, очевидно, такими ж важливими як і роздуми про сутність буття, про фунда-
мент всього сущого, про його універсальні і остаточні причини. Незважаючи на те, 
що результати таких роздумів у різних інтелектуалів давнини були різними, всі вони 
знаходились у пошуках фундаменту всього знання і всього сущого. Як зазначає відо-
мий сучасний німецький філософ Х.Хофмайстер, це був би принцип, завдяки якому 
можна осягнути все, що є і може бути уявлене в своєму «звідки» як причині і в своєму 
«куди» як цілі свого розвитку. Європейська філософія з самого свого виникнення шу-
кала цей фундамент. Її питання про архе (від грецького – начало – В. М.)... є питання 
про первісну єдність всього сущого.... [5, с. 19].

З високою долею ймовірності можна стверджувати думку про те, що з най-
давніших часів європейської духовної історії феномен гармонії знаходився якщо не в 
центрі, то принаймні в колі таких принципів. Це видно навіть з того, що сам термін 
«гармонія» з’явився в історії давньогрецької літератури задовго до формування влас-
не однойменної філософської традиції.
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Уявлення про гармонію були властиві вже давньогрецькій міфології. Так, з ві-
домого античного міфу, який наводять автори підручника з естетики, ми довідуємося 
про те, що Гармонія була дочкою бога війни Ареса та богині кохання і краси Афроді-
ти. Коли Зевс видавав її заміж за Кадма, героя і легендарного засновника міста Фіви, 
то на весіллі були присутні всі боги. Другий міф розповідає про походження світу і 
в ньому гармонія вже виступає як таке, що протилежне хаосу – одній з першооснов 
всього сущого [1, с. 67].

Як видно, наведені міфи характеризують явище гармонії по-різному. У пер-
шому з них гармонія є результатом поєднання таких сил, які, як здається на перший 
погляд, не поєднуються: з одного боку – сили війни, насильства, агресії, з іншого – 
любові і краси. У другому міфові гармонія визначається у контексті хаосу і порядку. 
Перший з них виступає як таке, яке не має якості, визначеності, як щось безформене. 
Другий ж визначається як певність, визначеність, єдність і оформленість цілого, су-
купності складових частин.

«Різночитання» гармонії у давньогрецькій міфології можна продовжити, якщо 
звернутися, наприклад, до знаменитого Гомера. Так, у «Одісеї» слово гармонію він вжи-
ває в конкретному значенні, тут вона така сама як «скріпи», «цвяхи». Адже Одісей, 
будуючи корабель, збиває його цвяхами і гармоніями. А в «Іліаді»Гомер гармонію по-
значає як «угоду», «договір», «згоду». Як бачимо, великий грек використовував термін 
гармонія як у побутово-практичному значенні, так і в контексті людських відносин.

Очевидно, що тлумачення явища гармонії давньогрецькою міфологією у 
найрізноманітніших контекстах не є випадковим. В цьому проявився ментальний ха-
рактер міфологічного світогляду стародавніх греків, розуміння того, що гармонія ви-
ступає як сутнісна характеристика всього сущого. Звідси випливає, що все, що існує 
конкретно, має нести в собі елементи гармонійності, природної вплетеності в загаль-
ний космічний порядок, якому також притаманна гармонія. Таким чином, гармонія у 
міфології стародавніх греків – обов’язковий стан всього, що існує.

Разом з тим, різноаспектне тлумачення гармонії давньогрецькою міфологією 
має й інший бік справи. Він полягає в тому, що це «різночитання» історично і генетич-
но перейшло і в давньогрецьку філософію. Недаремно один з відомих дослідників цієї 
теми В.Т. Мєщєряков зазначає, що іще в дофілософських формах свідомості виникають 
уявлення, які можна розглядати як джерела філософських ідей про гармонію [3, с. 26], 
а тому «філософи давнини, які звернулися до проблеми гармонії, навряд чи могли про-
йти повз, так би мовити, „дофілософських” поглядів на природу даного явища, які вже 
були в ту пору, повз існуючої відмінності у підходах до питання в цілому» [3, с. 27].

Говорячи про дотичність міфів та гармонії у найдавніші часи, варто зауважи-
ти таке: феномен гармонії того часу – це феномен одночасно і життєво-реальний, і 
уявний. Ці дві сторони гармонії – єдине, нерозривне ціле. Давні греки міфологічного 
періоду свого розвитку твердо знали, що гармонія – це реальний стан навколишнього 
світу (особливо світу богів і героїв), це, можливо, головний принцип буття взагалі. 
Разом з тим, дофілософські погляди на гармонію базувались на умінні людей аналі-
зувати та диференціювати світ. Реалії людського життя (а не божественного) стали 
ґрунтом для формування уявлень про ідеальний світ та людину. Вже на цьому, суто 
міфологічному етапі розвитку духу давніх греків почали викристалізовуватись різні 
уявлення про саму гармонію та шляхи її досягнення. Так, аналізуючи мистецтво пале-
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оліту, В.Т. Мєщєряков стверджував: „що всі знайдені пам’ятники можна розділити на 
дві основні групи. Для однієї з них характерні спроби знайти досконале, гармонійне 
у самій дійсності, інша ж, навпаки, ... вирішує проблему гармонії принципово іншим 
шляхом творчого конструювання гармонійного образу” [2, с. 12]. Таким чином, ще у 
міфологічний період завдяки вмінню аналізувати існуючий світ, людина навчалась 
виділяти з нього позитивні та негативні явища, використовуючи це уміння як світо-
глядний орієнтир у складному і багато в чому незрозумілому, а тому певною мірою 
ворожому світі.

Разом з тим, можна стверджувати, що феномен гармонії зіграв виняткову 
роль у становленні духовних основ людства, бо отримав свій початок ще в часи мі-
фологічної свідомості. В подальшому цей факт сприяв досить швидкому руху давніх 
греків на шляху вже суто філософського мислення світу, де гармонія стала стрижне-
вим методологічним принципом функціонування усього світу.
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Когнитивистская теория языка за последние десятилетия превратилась в 
одно из наиболее влиятельных течений в современной междисциплинарной науке, а 
лингвистическое направление когнитивной науки имеет тенденцию к перемещению 
из периферийной в центральную область наук о познании. Следовательно, интерес 
к теме когнитивной природы языка и связи со строением человеческого сознания 
только возрастает со времени возникновения когнитивной науки (cognitive science).

Наиболее ярко специфика когнитивистской интерпретации языка как ме-
ханизма, с помощью которого осуществляется понимание, проявляется в концеп-
ции метафоры, однако не сводится к последней. Метафоричность языка рассма-
тривается нами на двух уровнях: как когнитивное средство понимания (первичное) 
и объяснения (вторичное). Метафора сохраняет, тем не менее, некоторые черты, 
приписываемые ей традиционной двупространственной моделью, но в ограничен-
ном понимании, например, на уровне перевода: она является средством перенесения 
значения из одного семантического пространства в другое, но вовсе не обязательно 
из сферы буквального, эмпирически фундаментального, в производное воображае-
мое. Суть когнитивистской трансформации понятия метафоры состоит в том, что 
метафорический план выражения даже более буквален, чем референтный, посколь-
ку возвращает к тем истокам понимания речи на основе живого опыта, которые иг-
норируются в выхолощенной логической картине категоризации языка на основе 
общих понятий. Рассматривая систему категорий как набор абстрактных понять, в 
рамках которых структурируется новый опыт, получаемый человеком, классическая 
теория категоризации, основанная на теориях Аристотеля и И.Канта, приписывает 
сознанию существование не только языковых, но и ментальных универсалий. Одна-
ко когнитивная теория отрицает универсальность, константность и необходимость 
категорий, впрочем, как и их исключительно абстрактный характер.
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Иллюстрацией может служить метафорический ряд, связанный с ментальной 
терминологией, в частности, выражение мысли и другими ментальными состояниями. 
Как продемонстрировали на примере английского языка Дж.Лакофф и М.Джонсон в 
известной книге «Метафоры, которыми мы живем», ментальные метафоры не толь-
ко имеют физическую основу, но и четкую пространственную привязку [3]. Полнос-
тью подтверждают идею изображения ментальной сферы с помощью физических 
пространственных метафор и исследования других языков. Возьмем для примера рус-
ский, украинский и новогреческий языки. Русские выражения точно так же обознача-
ют пространственные направления, в том числе имеют подобные английским аналоги, 
как «вверх-вниз» для обозначения умственных качеств и настроения/чувств: «расте-
каться мыслью по древу», нравственные «опускаться», которое описывает моральное 
«падение», «низкий человек» (в значении «подлый»), «окрыленный успехом», «в при-
поднятом настроении», даже слэнговые выражения используют такие же метафори-
ческие способы трансформации, как и в литературной речи. Например, популярное 
слэнговое выражение «опустить» является точным аналогом литературного «унизить» 
и полностью сохраняет пространственное направления вниз, подтверждая таким обра-
зом идею, согласно которой одну метафору можно выразить только с помощью другой 
метафоры. В украинском языке «високі почуття» (возвышенные чувства»), «ширяти 
думкою» («воспарить мыслью»), память очень часто описывается как организованное 
пространство — «блукати лабіринтами пам’яті» («бродить лабиринтами памяти). В 
греческом языке выражение «παίρνω κατηφόρα» имеет то же значение, что и русское 
«катиться по наклонной»; украинский вариант несколько отличается — «пускатися 
берега»; греческое «κρεμώ τα μούτρα» (букв. «повесить морду») имеет русский аналог 
«повесить нос» и украинский «повісити носа», а выражение для обозначения счастья 
«στον έβδομο ουρανό» буквально дублируется и в русском, и в украинском — «на седь-
мом небе» и «на сьомому небі» соответственно.

Эмпирические исследования в области когнтитивной психологии также под-
тверждают справедливость критики лингвистами традиционной теории категориза-
ции. Как отмечает Величковский, категоризация и поиск общности и различия у де-
тей и взрослых происходит по-разному, причем очевидно, что схемы категоризации 
претерпевают существенные изменения, что получило эмпирические подтверждения 
в экспериментальной психологии, наиболее известным теоретическим результатом 
которых стало исследование семантической близости понятий, в частности, теория 
прототипов Э.Рош, использующая идею «семейного сходства» Л.Витгенштейна. Яр-
кий пример такого возрастного различия приводит Величковский в книге «Когнитив-
ная наука». В результате эксперимента по выявлению субъективных категоризаций 
животных исследуемой группой детей и взрослых была построена матрица сходства. 
Как пишет автор, объясняя существенные различия между выбором взрослых и де-
тей, «Эта процедура отчетливо выявила возрастные различия классификационных 
схем: для ребенка существенными были аффективные атрибуты «хороший» и «куса-
ется», а для взрослого — формальная принадлежность к различным биологическим 
типам и классам» [2, с.29-30].

Критериев, по которым мы может выделить различия между группами, 
множество, причем наблюдается довольно линейная по характеру закономерность, 
которую можно обосновать эмпирической природой их происхождения. Напра-
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шивается вывод о прямопропорциональной зависимости между характером полу-
ченного опыта и способностью когнитивного схватывания: чем больше различий в 
разноплановом и однообразном опыте когнитивных агентов (субъектов), тем более 
отдаленными в семантическом пространстве являются оперируемые ими понятия, и 
наоборот. Однако данное заключение не стоит истолковывать чрезмерно радикаль-
но, вплоть до признания «приватного языка» (private language). Какие бы различия 
нами не описывались, они никогда не преобладают над типичным и повторяемым: 
типичного и однообразного в нашем опыте всегда гораздо больше, чем уникального, 
поэтому наше сознание, стремящееся унифицировать и универсализировать посту-
пающую информацию а, следовательно, стремящееся нивелировать различия, не так 
часто встречает сопротивление. Тем не менее, именно балансирование на грани ти-
пичного/уникального создает возможность выделение значимого. Не удивительно, 
что кибернетика, иногда определяемая как «значимое различие», как никакая другая 
естественная наука, оказалась близка к пониманию семантической природы языка и 
мышления. Сказанное не вступает в противоречие с тем обстоятельством, что ког-
нитивистская модель формируется в оппозиции к функционалистской теории со-
знания, основанной на компьютерной метафоре, так как любое значимое различие 
проистекает из общности фундамента. Так, в частности, лингвистическая когнити-
вистика, вступившая в «лингвистические войны» с трансформационной граммати-
кой, в значительной степени обязана последней как исторически (Дж.Лакофф был в 
молодости учеником и последователем Н.Хомского), так и так и содержательно (пе-
реход от трансформационной грамматики к когнитивной семантике).

Обилие лингвистических работ, посвященных концептам и метафоре свиде-
тельствуют о том, что многими исследователями часто не осознается главная особен-
ность когнитивной науки: это не наука, использующая знания о сознании и механиз-
мах познания для объяснения существования и способов функционирования языка, 
а наука о сознании и познании, исследующая язык постольку, поскольку он является 
в рамках этой теории не средством выражения, а когнитивным механизмом пони-
мания. «Наша обыденная понятийная система, в рамках которой мы думаем и дей-
ствуем, по сути своей метафорична»[3, c.25], поэтому и цель метафоры — не в языке, 
а в мышлении. [1] Очень тонко это различие, имея в виду, правда, только перевод, 
подчеркнул У.Эко: перевести — это «сказать почти то же самое» [6], также и метафора 
всегда сохраняет связь с буквальным значением, поэтому те превращения, которые 
претерпевает смысл в процессе метафорического перенесения, никогда не должны 
выходить за имплицитно установленные исходным текстом послания рамки.

Отношение к языку как центральному механизму понимания может быть 
описано неприсущим когнитивистской традиции термином «трансцендентальность», 
тем не менее, вполне уместным в данном контексте. Трансцендентальность языка в 
когнитивистике состоит в том, что разграничивает сферу когнитивной компетенции 
(невозможность неязыкового самосознания у Д.Дэвидсона и язык как обязательное 
условие самосознания у У.Матураны и Ф.Варелы). Самосознание или «Я» определя-
ется процессуально: как постоянно обновляющаяся дескриптивная рекурсия. Таким 
образом проявляется операциональная замкнутость сознания, присущая организму 
и на других уровнях: даже наисложнейшие ее операции, такие как рефлексия, в своей 
первичной основе являются ничем иным, как рекурсивной дескрипцией.
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Лингвистическая область значения, согласно У.Матуране и Ф.Вареле, это 
такая же область социальных сопряжений, как и другие. Конструктивистская он-
тология не предпосылка, а вывод из данной теории языка: «Язык никогда никем не 
изобретался только для того, чтобы воспринять внешний мир. Следовательно, язык 
не может быть использован как орудие для открытия этого мира. Скорее, именно с 
помощью оязычивания акт познания порождает мир в той поведенческой координа-
ции, которая есть язык» [4, с.207]. Подобным образом высказывается и Дж.Лакофф в 
работе «The Contemporary Theory of Metaphor», утверждая, что метафоры — не про-
сто слова, а онтологическая карта концептуальной сферы [1].

Пережив всплеск внимания к релятивистским теориям во второй половине 
ХХ века, лингвистика позже отказалась от наиболее радикальных версий, таких, как 
гипотеза Сепира-Уорфа. Объективным основанием для критики последней являлся 
очень узкий круг эмпирических данных, не соответствующий силе теоретических до-
пущений, что создавало негативный прецедент слабо обоснованного индуктивного 
обобщения — в этом смысле обосновать противоположную идею языковых универ-
салий путем поиска соответствий, указывающих на общность в различных языках, 
игнорируя различия, оказалось в разы проще, чем идти путем поиска эмпирических 
различий, и доказывать, что последние имеют не случайно обусловленную истори-
ческую природу, а проистекают из способа организации нашего опыта[5]. Однако, 
при всей вольности допущений, сделанных Б.Уорфом, и более широко обоснованных 
Сепиром, сам новаторский подход к соотношению мышления и языка как таковых, 
которые образуют единую опытную структуру, заслуживает внимания и дальнейшего 
эмпирического обоснования, поскольку тема опыта еще далеко не раскрыта, но, тем 
не менее, все больше убедительных аргументов приводится в пользу идеи рассматри-
вать язык не просто эмпирически, а как составляющую сферы когнитивного опыта, 
поэтому данную теорию также рано сбрасывать с счетов. Как и теория аутопоэза 
У.Матураны и Ф.Варелы, некоторые допущения, высказанные в рамках гипотезы 
Сепира-Уорфа, может получить развитие в рамках современной когнитивной науки.

В дальнейших исследованиях не лишним будет сравнить когнитивистский 
подход к проблеме понимания с другими наиболее влиятельными теориями в фило-
софии. Первенство по использованию, без сомнения, принадлежит герменевтичес-
ким теориям, ведь понимание является центральным понятием герменевтики. Так-
же следует помнить о различении понимания и объяснения, служившего критерием 
разграничения естественнонаучного и гуманитарного подходов. Наконец, понима-
ние как формальное оперирование символами составляет основу компьютерного 
функционализма.
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