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orthoDoX ASSoCIAtIoNS oF thE PENZA rEGIoN  
DurING thE PoSt-SoVIEt PErIoD

after the section of the penza diocese in the territory of the penza region 
remained 27 functioning temples and houses of worship. by 1999 their quantity in-
creased to 150. in 1999 the number of priests in the penza diocese seriously increased 
and made 155 - priests and deacons, but it was still necessary for vigorous activity of 
all arrivals of area 30 [1]. 

The organization of church management during the post-Soviet period under-
goes serious changes towards streamlining. as a part of the penza diocesan management 
six departments were created: religious education and katekhization, construction, mis-
sionary service, charity and social service, communications with military departments 
and law enforcement agencies, editorial.

in penza «the center of orthodox culture» functions. by the end of the 
1990th in the region 40 Sunday schools worked. on october 23, 1998 the orthodox 
gymnasium in penza was open, and soon own building was provided to it. at many 
penza orphanages, boarding schools and nursing homes libraries of orthodox litera-
ture were organized.

two times a week on regional radio the orthodox Sources broadcast sounded, on 
local television there were religious programs «conversations about moral», «conversa-
tions of the very pastor», «conversations about religion». Since 1991 the penzenskiye 
Eparkhialnye Vedomosti newspaper again started being published. in 1998 the book «The 
List of clergymen and Laymen of russian orthodox church across the penza region, 
Shot in the years of Mass political repressions» was published.

The diocese signed contracts on cooperation by department with regional de-
partments of education and social protection, oblzdravotdely, etc.; at three large medical 
institutions there began the activity prayful rooms.

in all colonies of the penza region specially equipped prayful rooms were organized.
on January 7, 1992 in the penza region for the first time after the announce-

ment of an orthodox holiday of christmas in the day off festive celebrations took 
place. on festive church service at the uspensky cathedral there were heads of re-
gional administration. on January 7 in art gallery of k.a. Savitsky the concert of city 
chorus under the direction b.b. kashirsky, executing chant of the Divine liturgy took 
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place [2].   

interaction of church and society extended, accepting all new forms. So, at the 
beginning of 1993 tarasov’s family from the Luninsky region of the penza region trans-
ferred the privatization checks for temple restoration to the village ivanyrs [3].

in the penza region at this time representatives of administration are invited to 
diocesan meetings. So, meeting of diocesan clergy where questions of a katekhization, 
Sunday schools, «neutralizations of activity of representatives of protestant faiths and 
other pseudo-religious sects» were discussed on September 29, 1994 took place. The rep-
resentative of regional administration V.S. petrin who «recommended to clergy to come 
into contacts with administrations of areas» participated in work of meeting [4].    

in the 1990th new orthodox cult buildings in the penza region are restored and 
build up. in the region female monasteries, the Sacred and tikhvin kerensky a man’s 
monastery started functioning narovchatsky troitsk-Skanov and penza troitsk. wide 
preparatory work on opening of a man’s monastery of the Vladimir icon of the Mother of 
God near page was conducted. Forest Vyasa of the Luninsky region of the penza region.

in 1992 Mikhail arkhistratiga’s church in the village Lermontov started work-
ing. in 1994-1995 were shined wooden church to akhunakh, the blagoveshchensk 
temple-krestilnya at a cathedral in penza, church for the sake of great martyr Dimi-
trii Solunskogo in the village. Forest Vyase of the Luninsky area, belinsky’s nikolsky 
church of the region of the penza region. it were again built up temples first in the 
region built on the project of architect D.a.borunova. in 1996 church construction in 
the village berezenkakh belinsky of the area began [6]. after overhaul and restoration 
of internal furniture in 1998 in the pokrovsk church transferred to a diocese in 1989, 
church service was resumed.

on the eve of the 1000 anniversary of acceptance of christianity in russia the 
whole complex of cult buildings was transferred to the penza diocese of russian ortho-
dox church. So, the resolution of the head of administration of the penza region a.F. 
kovlyagina of March 25, 1997 №. 261 «about transfer to the penza diocesan management 
of russian orthodox church of cult buildings and structures in the city of penza» on 
which the committee on management of the state property of the penza region was rec-
ommended to transfer gratuitously to the possession of the penza diocesan management 
of russian orthodox church the former hierarchal house was accepted. administrations 
of Zheleznodorozhny district the old Savior was recommended to take measures for 
transfer to the penza diocesan management of the former temple and to render assis-
tance in release of rooms both the adjacent territory and carrying out repair work. to 
the chairman of committee on Education, to culture and mass media it was offered to 
carry out repair and restoration works in preobrazhenskiy church of penza. administra-
tions of penza and Leninsky district had to settle residents from the rooms belonging to 
the troitsk Female monastery, and from the building of the former monastic school for 
creation in it a children’s shelter. administrations of penza and oktyabrsky district were 
offered to assist diocesan management in design and a laying of the temple of  Sacred 
peter and pavel in arbekovo’s residential district.

From the second half of the 1990th there is an active return to a diocese of sub-
jects of an orthodox cult, a reburial local sacred, etc. in 1997 religious procession on trans-
fer of the tikhvin icon of the Mother of God from penza in the tikhvin man’s monastery 
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again opened kerensky took place.

in 1999 in penza and area passed the festive events devoted to the 200 anniver-
sary of formation of the penza diocese on which there was holy patriarch of Moscow and 
all russia alex ii.

This event partly served as an impulse to a reconstruction of «church and his-
torical committee of the penza diocese» which purpose consisted in writing of full history 
of the penza diocese [5].

Thus, in the 1990th there are real changes in confessional practice and religious 
policy. weakening of the party and state control and refusal of the former principles of 
the state and church relations at regional level gave opportunity to the local orthodox or-
ganizations to broaden the sphere of the influence that was expressed in integration and 
streamlining of structure of a diocese, return of russian orthodox church of churches 
and construction of new temples, folding of system of orthodox education and education, 
etc.

Sources:
1.  Dvorzhansky a.i. istoriya of the penza diocese.  book i.  historical sketch.  penza:  

rio penza diocesan management, 1999. S. 457, 461. 
2. penza diocesan sheets. 1992 . 11 January (24). p. 2.
3. penza diocesan sheets. 1993 . 9 January (22). p. 1.
4. penza diocesan sheets. 1994 . 24 September. p. 2.
5. penza diocesan sheets. 1999 . №. 4 (7). p. 42.
6. rural virgin soil. 1992 . 28 March. p. 3; 1998 . 25 September. p. 1.
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SEKCJA 11. ZArZąDZANIA. MArKEtING.(МенеДжМент. МарКетинг)

ПОД- СЕКЦИЯ 5. отраслевой маркетинг.

атуева Э.Б.,
доцент кафедры маркетинга и бизнеса  

ФГбоу вПо «дагестанский государственный технический университет», к.э.н.  
абдулкадыров М.,  

студент напр. бакалаврата Менеджмент профилю «Маркетинг»  
ФГбоу вПо «дагестанский государственный технический университет»

КроСС-МарКетинг В СиСтеМе СоВреМеннЫХ  
СБЫтоВЫХ теХноЛогиЙ

Ключевые слова/ Key words
маркетинг – marketing;
кросс-маркетинг – cross-marketing;
служба маркетинга–marketing service;
совместная реклама – joint advertising;
маркетинговое продвижение – marketing promotion.

рыночная система хозяйствования, вошедшая к нам вот уже как четверть века 
назад, конечно же, в первую очередь затронула предприятия. Стало очевидным – прошли 
те времена, когда руководители отечественных предприятий даже не задумывались о 
конкуренции, о завоевании потребителя, так как являлись порой подведомственными, 
и не было необходимости беспокоиться о получении финансовых средств для даль-
нейшего развития – их стабильно предоставляло государство.

ныне же предприятия, уже как полагается, встраивают в аппарат управ-
ления службу маркетинга, занимающуюся исследованиями рынка, товаров, конку-
рентов, потребителей и других областей, выработкой стратегий продвижения то-
вара на рынке, определением тактики и способов выживаемости фирмы в жесткой 
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конкуренции.

однако, по убеждению многих специалистов, те маркетинговые приемы, 
которые обеспечивали успех десять лет назад, сегодня уже перестали рабо-
тать. Причина кроется в резко возросшей информированности потребите-
лей, предпочитающих самостоятельно определять свой стиль жизни, а потому 
невосприимчивых к традиционным маркетинговым приемам. Поэтому идет поиск 
новых маркетинговых систем.

Если, например, на автозаправочной станции предлагают застраховать 
машину, можно не удивляться. Это нормальный рыночный ход. на языке мар-
кетологов такие перекрестные продажи называются кросс-маркетингом (cross-
marketing). Подобные технологии на российском рынке пока только стали недавно 
приковывать к себе пристальное внимание.

Суть технологии кросс-маркетинга сводится к тому, что каждый клиент 
компании «а» – это одновременно потенциальный потребитель товаров или услуг 
компании «б». и если компания «б» предложит свои товары в местах, где скаплива-
ются клиенты компании «а», то велика вероятность того, что эффективность про-
даж обеих компаний возрастет к их взаимному удовольствию. как правило, речь 
идет о смежных (сопутствующих) товарах или услугах.

на Западе кросс-маркетинг начал широко применяться десятки лет на-
зад. Солидные американские агентства недвижимости, например, зарабатывают на 
предложении сопутствующих товаров и услуг ровно столько же, сколько на прода-
же самой недвижимости. Продавая дом, агент по недвижимости рекомендует свое-
му клиенту, например, дизайнера по интерьерам. а тот в качестве вознаграждения 
за нового клиента выплачивает агенту комиссионные.

По всему миру широко распространено подобное сотрудничество авиа-
перевозчиков. классический пример эффективного кросс-маркетинга  – альянсы 
авиакомпаний с гостиницами. в данном случае речь идет не о комиссионных, а о 
предоставлении взаимных скидок. Практически каждая крупная гостиничная сеть 
и авиакомпания имеет такое соглашение.

в условиях жесткой конкуренции для успеха любого бизнеса необходимо 
добиться максимального эффекта от подчас небольших маркетинговых бюджетов. 
кросс-промоушен, или совместная реклама,  – это то решение, которое сразу при-
ходит в голову опытного маркетолога как наиболее легкий и эффективный способ 
достижения поставленной задачи.

итак, давайте более точно определим понятию кросс-маркетинг для ши-
рокой публики:

• это совместное продвижение товаров двух и более компаний, которые 
не конкурируют между собой

• перекрестное продвижение, технология продвижения компании 
(товара), когда две или более компаний реализуют совместные 
программы, направленные на стимулирование сбыта или повышение 
осведомленности.

основными достоинствами кросс маркетинга являются:
• сокращение рекламных затрат ввиду совместного проведения акций
• установление долгосрочного сотрудничества с компаниями из других 
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сфер бизнеса

• активный отклик у потребителей, т.к. они могут получить двойную пользу
• расширение сферы сбыта услуг либо товаров
• увеличение известности компаний, проводящих кросс-маркетинг, за 

счет потребителей партнёрской организации.
После выбора партнера встает вопрос о способе сотрудничества. Суще-

ствует несколько форм кросс-маркетинга, мы рассмотрим основные из них:
• совместная рекламная кампания. в этом случае компании, как правило, 

указывают своих партнёров в своих рекламных материалах, а иногда 
делают и совместные рекламные материалы. например, средство 
против накипи calgon упоминалось во многих роликах производителей 
стиральных машин.

• совместные дисконтные (бонусные) программы. Могут быть реализованы 
как в форме предоставления скидок клиентам партнёра, так и в форме 
единого дисконтного клуба, объединяющего много партнёров. например, 
компания аэрофлот реализует совместную бонусную программу с сетью 
отелей кемпински.

• совместная рекламная акция. как и в случае совместной рекламной 
кампании партнеры объединяют свои усилия в продвижении своих 
компаний (продуктов). например, компании opel и Mango (женская 
одежда) провели совместную презентацию, в ходе которой была 
представлена новая коллекция одежды и новая марка автомобиля.

Если партнер по кросс-маркетингу пользуется высоким доверием кли-
ентов, то при проведении совместной pr-акции лояльность потребителей также 
вырастает, компания получает конкурентное преимущество. однако в этом случае 
стоит быть достаточно аккуратным: существует вероятность остаться в тени при 
партнерстве с более сильным брендом. и, разумеется, необходимо обращать вни-
мание на репутацию потенциального партнера.

Так же кросс-маркетинг позволяет наладить долгосрочные отношения с 
другими фирмами, что несет множество преимуществ, в том числе полезный опыт 
и улучшение репутации бренда на рынке.

При выборе партнёра важно помнить, что:
• партнёры не должны быть конкурентами;
• партнёры должны иметь общую целевую аудиторию;
• партнёры должны быть в одном ценовом сегменте.
Яркие примеры совместного продвижения:
• продажа автомобилей + оформление автостраховки (практика многих 

автосалонов, особенно дилерских);
• продажа компьютеров + продажа новых компьютерных игр либо 

лицензионного программного обеспечения (практика многих 
компьютерных компаний);

• продажа в спортмагазинах специальной одежды для фитнес-клубов 
и спортивных залов + реклама в данных магазинах определенных 
тренажерных залов и фитнес-клубов. и, наоборот, в спортклубах  – 
реклама определенной спортивной одежды с координатами магазинов 
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(акция была разработана «агентством правильной рекламы rMG»);

• взаимные скидки авиакомпаний и отелей (практика «Sheraton palace hotel 
Moscow» и «Lufthansa airlines», которые таким образом сотрудничают по 
всему миру);

• дисконтные карты  – яркий пример кросс-маркетинга, когда по 
дисконтной карте какого-либо общества либо клуба можно получить 
скидки на самые различные услуги. например, дисконтная карта 
автоцентра предоставляет скидки на услуги: автосервиса, мойки, аЗС, 
магазина запчастей, ресторана и кафе.

По сути, кросс-маркетинг  – ничего более чем совместное использование 
коммуникационных каналов для развития рыночной ниши, при котором суммарный 
эффект превышает результаты использования тех же коммуникационных каналов 
каждым из партнеров по отдельности. Потенциальная отдача очень велика, так как 
имеется уникальная возможность развития бизнеса, используя рыночную нишу 
партнера. Это классический пример объединения ради стремления развития стра-
тегии продвижения и снижения маркетинговых издержек.
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ВнеДрение инноВаЦионноЙ разраБотКи  
КаК Этап инноВаЦионного проЦеССа

в современных условиях хозяйствования катализаторам экономического 
роста являются инновационные разработки. внедрение инновационных разрабо-
ток в современных условиях развития рыночных отношений становятся основным 
средством увеличения прибыли за счет более полного удовлетворения рыночного 
спроса и снижения производственных затрат по сравнению с конкурентами. во-
прос роли инноваций в деятельности предприятия, исследование проблем инно-
вационного развития экономики заняли одно из ведущих мест в исследованиях 
зарубежных ученых: ансоффа и., друкера П., котлера Ф., купера р.Г., Мура д., Пор-
тера М., Санто б., Твисса б., Шумпетера и., а также отечественных исследователей и 
стран СнГ: алимова о.М., банчеева в.П., Завлина П.н., илляшенка С.н., ильенко-
вой С.д., казанцева а.к., кубишиной н.С., Титова а.б., чухрай н.и. и др. [1-4].

При определении понятия «инновация» появляются такие категории, как 
«новшество», «нововведение», «инновационная разработка». Этот аспект расширя-
ет поле исследования понятия инновации и приводит к необходимости выделить 
определение инновационной разработки.

инновационные разработки, новация и нововведения выступают как проме-
жуточный результат научно-производственного цикла и по мере практического при-
менения превращаются в инновации – конечный результат. Место инновационной 
разработки в процессе создания инновации изображено на рис. 1.

Таким образом, идея есть предложением нового проекта и представлениям 
о потенциальном товаре. открытие и изобретения являются приложением нового 
знания с целью его практического применения, а уже инновационная разработ-
ка является материализацией новых идей, этих открытий, изобретений и научно-
технических образцов в процессе производства с целью их коммерческой реализа-
ции для удовлетворения определенных потребностей субъектов рынка. инновация 
в свою очередь следует после инновационной разработки и получает распростра-
нение на рынке, после того как инновационная разработка была внедрена и имела 
успех на рынке.

внедрение инновационной разработки включает этапы, начиная с фунда-
ментальных и прикладных исследований, опытно-конструкторских работ до вне-
дрения инновационных разработок на рынок. инновационная разработка рассма-
тривается как часть инновационного процесса.

инновационный процесс рассматривается как параллельное и последова-
тельное осуществление ниокр, производственной и маркетинговой деятельности; 
как этапы жизненного цикла инновации от идеи до ее разработки и распростра-
нения; как процесс финансирования и инвестирования разработки и распростра-
нение нового вида товара или услуги [1, c.557]. То есть инновационный процесс 
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означает процесс создания, внедрения и распространения инноваций. Таким об-
разом, под инновационным процессом понимается процесс превращения идей в 
инновационную разработку и внедрение ее на рынок с последующей коммерциа-
лизацией и получения прибыли.

Место инновационной разработки в процессе создания нового товара 
предприятием, можно проследить, рассматривая этапы от зарождения идеи до вы-
вода товара с рынка [4, c.29]. Следует отметить, что коммерциализация инновации 
не заканчивается созданием нового продукта, этот этап является последним в про-
цессе внедрения инновационных разработок на рынок и как один из первых эта-
пов жизненного цикла товара (рис. 2.).

По мере продвижения экономики к более наукоемкой модели развития, ин-
новационные разработки становятся своеобразным активом предприятия. Стоит от-
метить, что развитие рынка инновационной продукции, формирование новых кон-
цепций ведения бизнеса требует новой трактовки сущности понятия «инновационная 
разработка». коммерциализация, предусматривающая использование в производстве, 
продаже или обмене различных объектов интеллектуальной собственности, в том 
числе и инновационных разработок, представляет собой сферу экономических отно-
шений. Поэтому внедрение инновационных разработок должно реализовывать эти 
интересы и согласовывать их, чтобы достичь наивысшего результата и получить си-
нергетический эффект внедрения.

Рисунок 1. Инновационная разработка в процессе создания инновации  
[дополнено автором на основе [1, 2]
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[дополнено автором на основе [3]]
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СиСтеМнЫЙ поДХоД КаК оСноВа ЭФФеКтиВного УпраВЛениЯ 
проМЫШЛеннЫМ преДприЯтиеМ

По мере того, как развивается промышленная революция, рост крупных 
организационных форм бизнеса стимулировал появление новых идей относитель-
но того, как предприятия функционируют и как нужно ими управлять.

Существует теория системного подхода к организациям. однозначного по-
нятия системы не существует. в наиболее общем виде под системой понимается со-
вокупность взаимосвязанных элементов, образующих определенную целостность, 
некоторое единство [1, с.157].

изучение объектов и явлений как систем вызвало формирование ново-
го подхода в науке — системного — это подход к исследованию объекта как к 
системе, в которой выделены элементы, внутренние и внешние связи, наиболее 
существенным образом влияющие на исследуемые результаты его функциониро-
вания, а цели каждого из элементов, исходя из общего предназначения объекта.

организационная система – это определённая совокупность внутренне 
взаимосвязанных частей организации, формирующая некую целостность [2, с. 75].

Системный подход помогает установить причины принятия неэффективных 
решений, он же предоставляет средства и технические приемы для улучшения пла-
нирования и контроля.

При оценке эффективности управления как комплекса процессов необ-
ходима оценка показателей, характеризующих эффективность отдельных сто-
рон управления. оценка эффективности предполагает сравнение отдельных ва-
риантов систем управления. Поэтому при выборе показателей, определяющих 
эффективность управления, нужно учитывать их сопоставимость и соразмерность 
применительно к различным производственным условиям.

в реальной управленческой практике существует множество факторов, яв-
лений и событий, возникающих как в результате различных комбинаций элементов 
данной системы управления и их внутренних взаимосвязей, так и воздействия вне-
шней среды, влияющей на эффективность управления.

Задача позиционирования во внешней среде сводится к непрерывному по-
иску оптимального положения предприятия в общеэкономической системе потоков 
материально-технических, финансовых, информационных и трудовых ресурсов.

в целом все многообразие отмечаемых в литературе факторов мож-
но разбить на такие группы: политические, правовые, организационные, 
экономические, технические, социальные и психологические. в реальной дей-
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ствительности все эти факторы действуют не обособленно, а в тесном взаимо-
действии друг с другом[3,с. 108].

уровень эффективности управления, зависящий от целого ряда изменяю-
щихся факторов, не является постоянным, в связи с чем при решении этой проблемы 
необходимо изучить основные тенденции развития предприятия и взаимосвязи его 
экономических показателей. При исследовании эффективности определяющим являет-
ся положение об управлении как основном элементе производственно-хозяйственной 
деятельности, активно воздействующем на результаты работы предприятия, вслед-
ствие чего эффект управления выражается в его технико-экономических показателях.

оценка эффективности базируется на: критериях эффективности управле-
ния; показателях эффективности затрат на управление; обобщающих показателях 
эффективности управления; частных показателях эффективности управления; пока-
зателях соотносительности управленческих и производственных ресурсов.

определим эффективность управления на примере оао «Сочинский мя-
сокомбинат». для этого будет использоваться система показателей эффективности 
производства, которая предусматривает: обобщающие показатели экономической 
эффективности управления предприятием; показатели экономической 
эффективности использования труда; показатели повышения эффективности ис-
пользования основных фондов, оборотных средств и капитальных вложений; по-
казатели эффективности использования материальных ресурсов[4, с. 54].

основными критериями эффективного управления является определенная 
множественность показателей, характеризующих результативность работающих 
организационных систем и подсистем. конечный результат управления–эффект 
управления. Эффект  – это абсолютный показатель какого-либо результата дей-
ствия или деятельности. Система показателей эффективности производства долж-
на давать всестороннюю оценку использования всех ресурсов предприятия и со-
держать все общеэкономические показатели.

итак, общая рентабельность предприятия оао «Сочинский мясокомби-
нат» составляет: в 2010г. – 17,373% ,в 2011г. – 23, 975% и в 2012г.–27, 583, что свиде-
тельствует о стремительном росте рентабельности предприятия.

рассчитанный показатель экономии живого труда весьма наглядно 
показывает, насколько использованы резервы роста производительности труда. на 
оао «Сочинский мясокомбинат» они используются не экономно.

Таким образом, на основании проведенных расчетов, можно констатиро-
вать о наличии некоторых проблем в эффективности использования труда, что 
влияет на производительность труда на оао «Сочинский мясокомбинат». Показа-
тель фондоотдачи в 2012 г. по отношению к 2011 г. уменьшился на 1,63 руб.

Прирост товарной продукции, на предприятии, в 2010г. опережает прирост 
оборотных средств на 21,25 %, а в 2012г. наоборот прирост оборотных средств опе-
режает прирост товарной продукции на 26,65%.

Показатель относительной экономии основных фондов на предприятии 
составляет 144,4%.

относительная экономия оборотных средств, в 2012 г., на оао «Сочинский 
мясокомбинат» составляет -260967,5 тыс. руб., что свидетельствует о не экономном 
использовании оборотных средств.
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разница между фактическим количеством дней одного оборота в истек-

шем году по сравнению с базисным показывает, на сколько дней ускорилась обо-
рачиваемость. Так в 2011г. По сравнению с 2010г. оборачиваемость ускорилась на 
21,02 дня, а в 2012г. вернулась к показателю 2010года.

на предприятии оао «Сочинский мясокомбинат» в 2012  г. материальные 
затраты на 1руб. товарной продукции составили – 0,573 руб., что говорит об умень-
шении материальных затрат, т.к. в 2011 г. данный показатель составлял – 0,637 руб. 
в общем относительная экономия материальных средств на предприятии состав-
ляет 296748,4 тыс. руб.

При эффективном использовании производственных средств темпы роста про-
изводительности труда должны опережать темпы роста фондовооруженности труда.

из выше проведенного анализа можно сделать вывод, что «узкими места-
ми» предприятия оао «Сочинский мясокомбинат» являются:

1) Снижение темпа роста производительности труда на 38, 31%.
2) Снижение темпа роста объема чистой (товарной) продукции на 38,31% в 

2012 году по сравнению с 2011 годом;
3) не экономное использование живого труда, что напрямую влияет на 

эффективность производительности труда;
4) не эффективное использование основных фондов;
5) Снижение показателя фондоотдачи в 2012  году на 1,63  руб. по сравнению 

с 2011 годом.
улучшение использования основных производственных средств позволяет 

без дополнительных капиталовложений увеличить выпуск продукции, улучшить 
технико-экономические показатели производства, такие, как фондоотдача, произ-
водительность труда, себестоимость продукции, повысить качество выпускаемой 
продукции и др., т.е. позволяет повысить эффективность производства и деятель-
ности предприятия в целом.

Системный подход помог установить причины принятия неэффективных ре-
шений, он же предоставил средства и технические приемы для улучшения планиро-
вания и контроля. Применение системного подхода позволяет наилучшим образом 
организовать процесс принятия решений на всех уровнях в системе управления.
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оСноВнІ пІДХоДи До анаЛІзУ СтрУКтУри гУДВІЛУ

вивченню гудвілу як нематеріального активу та одного з показників діяль-
ності підприємства присвячена велика кількість робіт як вітчизняних, так і зару-
біжних вчених. Інтерес до вивчення даного виду активів пов’язаний зі зростанням 
впливу внутрішніх переваг та неідентифікованих нематеріальних активів на діяль-
ність суб’єкта господарювання та на перспективи його розвитку.

в результаті проведеного морфологічного аналізу літератури, в якій дослі-
джується природа гудвілу, особливості його формування та управління гудвілом 
отримали результати, на основі яких можна зробити висновок, що на думку бага-
тьох дослідників визначальними факторами формування гудвілу є: ділові зв’язки, 
престиж торгових марок, якість менеджменту та технології управління, та репута-
ція. Тому розглянемо їх більш детально:

ділові зв’язки, клієнтська база та репутація. Сукупність наявних зв’язків 
підприємства забезпечується належною роботою персоналу. від ефективності ро-
боти персоналу залежить лояльність споживачів продукції. Саме персонал здій-
снює встановлення взаємозв’язків з оточенням організації. Тому мотивація праців-
ників є однією з умов створення надійної клієнтської бази. Проте в даному випадку 
не останню роль відіграє і якість продукції, або послуг.

вплив престижу торгових марок на гудвіл підприємства пов’язаний з фор-
муванням іміджу споживачів продукції чи послуг та з відчуттям приналежності до 
того чи іншого «класу» та з престижністю, яка надається продукцією.

Якість менеджменту та використовувані методи управління, що викорис-
товуються, висококваліфікований персонал. важливими є ділові та інтелектуальні 
якості персоналу, їх вміння та кваліфікація. Проте дані характеристики невіддільно 
пов’язані з їх носієм і тому не належать підприємству. Я наслідок, навіть договірні 
відносини між підприємством та працівником не  можуть гарантувати продуктив-
ної роботи. в зв’язку з цим виникає необхідність розробляти та впроваджувати 
такі методи управління, які б спонукали персонал працювати ефективно, макси-
мально використовуючи свої знання та вміння.

Іншої думки щодо структури гудвілу дотримується  ковальов  в.  в., який 
виокремлює два елементи гудвілу (рис.1) [1]:

• внутрішньофірмовий (гудвіл у вузькому розумінні;
• міжфірмовий (ринковий).
Інший підхід до структуризації гудвілу демонструє Ф.І.  Шарков. на його 

думку гудвіл формується під впливом чотирьох констант [2]:
• фірмовий стиль. детально продуманий фірмовий стиль дозволяє досягти 

гармонічного сприйняття фірми стейкхолдерами. Фірмовий стиль сприяє 
формуванню та підтримці сприятливого мікроклімату в колективі; 



19

Тенденции  современной науки

• publicity. одним із різновидів publicity є популярність бренду, яка створює 
нематеріальну цінність для власника бренду. Тому Ф.І. Шарков пропонує 
розглядати бренд як різновид гудвілу з єдиною різницею, що не все, що 
приносить додаткові вигоди і може бути визначено у вартісному вигляді 
є брендом. 

• репутація. репутація є відображенням системи цінностей, які 
розділяються стейкхолдерами і формують відчуття довіри, надійності, 
причетності. на формування репутації впливають: якість продукції, 
поведінка персоналу, рівень обслуговування, наявність чітко визначеної 
місії існування організації, оцінка компанії у ЗМІ і т.д.

•  імідж. Імідж виникає в результаті сприйняття громадськістю 
комунікативних повідомлень, які генеруються компанією і може 
базуватися як на уявленнях та віруваннях, так і на фактах. Правильно 
сформований імідж збільшує об’єми реалізації продукції, покращує 
положення фірми на ринку. 

наведені вище підходи дозволяють лише частково ознайомитися з тими 
структурними елементами, які формують на гудвіл. Це створює загальну думку 
про діяльність компанії. Проте дані підходи не дозволяють сформувати методо-
логічну базу для оцінки гудвілу як нематеріального активу та джерела зростання 
ринкової вартості компанії. Тому подальшого вивчення потребує механізм форму-
вання гудвілу та його окремих елементів.

Література:
1. ковалев в.в. корпоративные финансы и учет: понятия, алгоритмы, 

показатели: учеб. пособие / в.в.  ковалев, вит. в.  ковалев. – М.: Проспект, 
кноруС, 2010. – 768 с.

2. Шарков Ф.и. константы гудвилла: стиль, паблисити, репутация, имидж и 
бренд фирмы: учеб. пос./ Ф.и. Шарков. – М.: дашков и ко, 2010. – 272 с.

Рис. 1 Структура гудвілу



20

Trendy współczesnej nauki 
ПОД- СЕКЦИЯ 6. Педагогическая психология.

Кашкарьова Л.р.
кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології 

бердянського державного педагогічного університету (україна)
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актуальність. Стратегія освіти вимагає від учителя вміння простежувати 
динаміку особистих досягнень кожного учня у засвоєнні знань, розробляти науково 
обґрунтовані рекомендації щодо поліпшення цього процесу, вчасно запроваджува-
ти корекційні методики, тобто здійснювати моніторингові процедури. Сучасні до-
слідження проблем моніторингу вивчають: рівень розвитку моніторингу в межах 
загальноосвітніх навчальних закладів (а.  вілохін, а.  Ісаєва, Г.  Сігеєва, в.  кальней, 
С.  Шишов, дж.  уілмс та ін.); організацію поточного контролю системи набутих 
знань, умінь і навичок учнів (в. аванесов та ін.); оцінювання навчальних програм 
(д. кемпбелл та ін.); управління якістю освіти (М. Поташник, д. Матрос, д. Полев, 
н. Мельникова та ін.); удосконалення організації освітнього процесу (л. Мойсеєва 
та ін.) тощо. незважаючи на різноманітні напрями, всі дослідження ґрунтуються 
виключно на педагогічних засадах та не висвітлюють можливостей широкого ви-
користання для цього психологічних знань.

Сутність досліджуваного явища. у нашому дослідженні вперше у вітчиз-
няній науці обґрунтовано теоретичні засади вирішення проблеми здійснення 
контролю за динамікою розумового розвитку учнів загальноосвітньої школи і роз-
роблено новий підхід до її розв’язання через організацію психолого-педагогічного 
моніторингу навчальних досягнень школярів. Під таким моніторингом ми розу-
міємо організацію, збирання, обробку та розповсюдження інформації про процес 
розумового розвитку учнів в результаті засвоєння ними навчального матеріалу та 
формування на основі цього їх компетентності як загальної здатності до повно-
цінної життєдіяльності в умовах сьогодення, що базується на знаннях, досвіді, цін-
ностях і здібностях.

Ефективне навчання вимагає виявлення та врахування навчального потенці-
алу кожного учня, тобто його здатності до засвоєння знань та придбання навичок і 
умінь. реальні навчальні можливості школяра складаються з психолого-педагогічних 
компонентів та об’єктивних і суб’єктивних умов його учбової діяльності. усі ці факто-
ри складно врахувати у повсякденній навчально-виховній роботі.

Ми пропонуємо вимірювати потенційні навчальні можливості кожного 
учня, під якими розуміємо індивідуально-своєрідну комбінацію його пізнавальних 
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психічних процесів, а також наявні у нього знання, навички та уміння. Потенційні 
навчальні можливості учня можуть бути дещо вищими від його реальних навчаль-
них можливостей.

опис експериментальної методики.
дослідження проводилося протягом чотирьох років. Експериментальною 

базою були загальноосвітні школи №5, №6 та №13 міста бердянськ Запорізької об-
ласті. дослідженням було охоплено 392 учня та 48 учителів вищезазначених шкіл.

Ми сконструювали методику визначення потенційних навчальних можли-
востей учнів основної школи, яка містить серію адаптованих тестів, що враховують 
особливості підліткового віку. Процедура застосування методики розроблена з 
урахуванням специфіки навчально-виховного процесу загальноосвітніх шкіл, роз-
рахована на 1,5  години і може проводитись як шкільним практичним психологом, 
так і вчителем.

Ми довели, що для визначення рівня потенційних навчальних можливос-
тей учнів достатнім можна вважати наступний мінімум вимірюваних показників: 
1) пізнавальні психічні процеси (обсяг довільної уваги, продуктивність словесно-
логічної довільної довготривалої пам’яті, продуктивність словесно-логічного мис-
лення, гнучкість мислення); 2)  загальнонавчальні вміння (швидкість читання, 
швидкість письма); 3)  спеціальні навички й уміння (фізичні, художні, трудові, му-
зичні); 4) пізнавальні інтереси до наук (природничих, гуманітарних, точних); 5) рі-
вень попередніх навчальних досягнень [3].

у ході пілотажного дослідження ми перевірили методику на прогностичну 
валідність; стандартизували інструмент (стимулюючий матеріал) та шкалу вимі-
рювання рівня розвитку пізнавальних психічних процесів школярів.

Протягом трьох навчальних років ми досліджували психологічні засади 
моніторингу навчальних досягнень учнів основної школи, апробували на практиці 
різні його елементи та етапи. Ми дійшли висновку, що моніторинг має здійснюва-
тися як система, яка за структурою містить низку взаємопов’язаних та взаємоо-
бумовлених етапів: теоретико-методичний, діагностичний, аналітичний, корекцій-
ний і контрольний.

Перший, теоретико-методичний етап  – це теоретична та методична під-
готовка вчителів до проведення психологічної діагностики, яку здійснює шкільний 
практичний психолог.

другий, діагностичний етап  – це безпосереднє психодіагностичне дослі-
дження основних компонентів потенційних навчальних можливостей учнів, яке 
проводять класні керівники.

Третій, аналітичний етап – це визначення експертною комісією (класні ке-
рівники, учителі та практичний психолог) рівня потенційних можливостей кожно-
го школяра до навчання на основі результатів тестування, анкетування, спостере-
жень за учнями та врахування рівня їх попередніх навчальних досягнень.

аналітична робота триває впродовж навчального року, оскільки класні ке-
рівники, вчителі та практичний психолог здійснюють поточний аналіз відповіднос-
ті актуального рівня навчальних досягнень учнів рівню їх потенційних навчальних 
можливостей за результатами першого семестру та підсумкового оцінювання.
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четвертий, корекційний етап також має місце впродовж усього навчаль-

ного року. корекції підлягають: по-перше, пізнавальні психічні процеси; по-друге, 
пізнавальні інтереси; по-третє, самооцінка учнів.

П’ятий, контрольний етап психологічного моніторингу  – це висновки щодо 
ефективності розумового розвитку учнів основної школи на основі їх фактичних на-
вчальних досягнень за підсумками навчального року, до яких приходять учасники 
навчально-виховного процесу на чолі з адміністрацією школи, аналізуючи результати 
моніторингу під час їх обговорення на педагогічній раді. Ці висновки враховуються 
при плануванні майбутньої навчально-виховної діяльності педагогічного колективу на 
наступний навчальний рік та прогнозуванні її результатів [2].

результати експериментального дослідження.
дослідження показало, що психолого-педагогічний моніторинг, який відобра-

жає розумовий розвиток учнів, може бути здійснений лише на основі аналізу відпо-
відності рівня реальних навчальних досягнень школярів рівню їх потенційних можли-
востей до навчання. реальним рівнем навчальних досягнень учнів основної школи, на 
відміну від формального, ми вважаємо той рівень навчальних досягнень (початковий, 
середній, достатній, високий), у межах якого знаходиться 80-100% оцінок, отриманих 
школярами за результатами навчальної діяльності за певний період.

дослідження виявило достатньо високий рівень прогностичної валідності 
сконструйованої нами методики діагностування потенційних навчальних можли-
востей учнів основної школи (навчальні досягнення 72,0% учнів відповідали їх по-
тенційним навчальним можливостям, визначеним за допомогою цієї методики).

За даними нашого трирічного дослідження адекватно до своїх потенційних 
навчальних можливостей навчається близько 70,0% учнів основної школи. Ці учні 
повністю реалізують свій навчальний потенціал, що дозволяє констатувати, що їх 
розумовий розвиток відбувається ефективно.

Майже 30% учнів основної школи навчається неадекватно до своїх потен-
ційних навчальних можливостей. З них менша частина (близько 12,0%) навчається 
вище від визначених у них експертною комісією потенцій. Причинами цього мо-
жуть бути: неправильне визначення потенційних можливостей цих школярів екс-
пертною комісією в результаті недостатнього досвіду у справі комплексної інтер-
претації діагностичних даних; по-друге, необ’єктивне, а саме завищене оцінювання 
навчальних досягнень цих учнів з боку вчителів; по-третє, об’єктивне підвищення 
потенційних можливостей самих підлітків у процесі навчання, що може свідчити 
про прискорення їх розумового розвитку.

Значно більше учнів (близько 18%) навчається нижче від своїх потенцій-
них навчальних можливостей. Ці учні не повністю реалізують свій навчальний по-
тенціал та, відповідно, не використовують резерви свого розумового розвитку. для 
них ми розробили та апробували корекційну програму, в рамках якої проводилася 
робота з розвитку та корекції пізнавальних інтересів, самооцінки та пізнавальних 
психічних процесів.

на базі 5-х класів ЗоШ №5  було проведено формуючий експеримент з роз-
витку пізнавальних психічних процесів учнів. Під час експерименту була апробована 
розроблена нами серія тренінгових корекційно-розвиваючих вправ-завдань, яка ви-
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явилася ефективною для підвищення продуктивності словесно-логічного мислення 
(100% учнів експериментального класу проти 61,9% учнів контрольного класу), смис-
лового запам’ятовування (75,9% учнів експериментального класу проти 28,6% учнів 
контрольного класу) та обсягу довільної уваги (80,0% учнів експериментального класу 
проти 42,9% учнів контрольного класу). навчальні досягнення учнів експерименталь-
ного класу за результатами підсумкового оцінювання з більшості предметів виявилися 
в цілому вищими, ніж в учнів контрольного класу [1].

результати експерименту підтвердили висунуту нами гіпотезу, що ці-
леспрямований розвиток пізнавальних психічних процесів сприяє їх вдоско-
наленню, на основі чого підвищуються потенційні навчальні можливості учнів, 
що позитивно впливає на їх навчальні досягнення. Це дає можливість учителям 
свідомо контролювати процес розумового розвитку школярів та впливати на 
його динаміку.

у результаті проведеної науково-теоретичної та дослідно-експериментальної 
роботи ми дійшли наступних висновків:

1. розумовий розвиток кожного учня основної школи можна контролю-
вати на основі систематичного психологічного дослідження його потенційних на-
вчальних можливостей та постійного психолого-педагогічного моніторингу його 
навчальних досягнень.

2. динаміка фактичного розумового розвитку школярів залежить від їх по-
тенційних навчальних можливостей, тобто індивідуально-своєрідної комбінації 
пізнавальних психічних процесів та наявних знань, навичок і умінь, які сприяють 
оволодінню новими знаннями та досконалішими навичками й уміннями. Потен-
ційні навчальні можливості учнів за рівнями можна поділити на низькі, середні, 
достатні та високі.

3. Систематичний контроль за динамікою фактичного розумового роз-
витку учнів основної школи можна здійснити тільки на основі аналізу відповід-
ності рівня реальних навчальних досягнень кожного школяра рівню його потен-
ційних можливостей до навчання. у цьому і полягає основний зміст психолого-
педагогічного моніторингу навчальних досягнень учнів.

4. Психологічними механізмами моніторингу навчальних досягнень учнів 
основної школи є сукупність цілеспрямованих послідовних психологічних дій 
педагогічного колективу в процесі його проведення та оптимальні психолого-
педагогічні умови його організації.

5. на процес розумового розвитку учнів основної школи можна ціле-
спрямовано впливати через організацію спеціальних занять-тренінгів, спрямо-
ваних на інтенсивний розвиток пізнавальних психічних процесів школярів. Це 
сприяє поліпшенню їх потенційних навчальних можливостей, що, у свою чергу, 
позитивно впливає на їх навчальні досягнення, тобто активізує розумовий роз-
виток.

6. основними умовами здійснення психологічного моніторингу навчаль-
них досягнень учнів основної школи є:

• усвідомлення членами педагогічного колективу на чолі з адміністрацією 
школи важливості контрольованого супроводу розумового розвитку 
кожного учня, свідоме ставлення до проведення моніторингу;
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• теоретико-методична підготовленість шкільного практичного психолога 

до просвітницької, організаційної та консультативної роботи з учителями 
під час здійснення моніторингу;

• психологічна та теоретико-методична підготовленість класних керівників 
до проведення психологічної діагностики потенційних навчальних 
можливостей учнів;

• психологічна та теоретико-методична підготовленість учителів школи до 
здійснення комплексу діагностичних, аналітичних, корекційних заходів 
у загальній системі моніторингу;

• загальна зацікавленість учнів школи в об’єктивних результатах 
визначення рівня розвитку власних пізнавальних психічних процесів, 
позитивне і відповідальне ставлення до проведення процедури 
психодіагностування, прагнення до самовдосконалення;

• загальне доброзичливе і зацікавлене ставлення батьків учнів до роботи 
педагогічного колективу із здійснення психологічного супроводу 
розумового розвитку школярів, готовність брати участь у корекційних 
заходах.

Здійснене дослідження не вичерпує всіх аспектів поставленої проблеми. 
автором розкрито підхід, який дозволяє подивитися на навчальні досягнення шко-
лярів під кутом їх психологічного змісту, тобто як результату та основи розумово-
го розвитку, та запропоновано один із шляхів здійснення психолого-педагогічного 
моніторингу навчальних досягнень учнів, який сприятиме особистісно орієнтова-
ному навчанню. необхідне подальше осмислення методико-теоретичних питань 
проблеми психологізації всього навчально-виховного процесу та конкретних шля-
хів її впровадження у практику роботи загальноосвітньої школи.
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проБЛеМа проФеССионЛаЬного СтаноВЛениЯ ЛичноСти 
В отечеСтВеннЫХ иССЛеДоВаниЯХ

в данной статье предпринята попытка представить результаты теорети-
ческого анализа основных  понятий, соответствующих разным этапам професси-
онального становления личности; раскрыть психолого-педагогические аспекты 
влияния профессионального образования на особенности профессионального 
становления индивида.

ключевые понятия: профессиональная ориентация, профессиональное са-
моопределение, профессиональные планы и перспективы, профессиональное об-
разование и самообразование,  профессиональное продвижение, профессиональ-
ная карьера, профессиональное становление, профессиональная самореализация, 
профессиональное развитие.

исследование профессионального становления личности является много-
плановой и актуальной проблемой в сферах науки и образования. изучением этого 
вопроса занимались  к.С. абульханова-Славская, б.Г. ананьев,  М.Я. басов, л.Ю. 
боликова, Е.М. борисова, Е.и. рогов, и.П. Смирнова, Ю.а. Шурыгина, н.Ф. уфим-
цева и др. Так, например, Э.Ф. Зеер понимал под профессиональным становлением 
индивидуально своеобразный путь личности с начала формирования представле-
ния человека о профессиях  до завершения профессиональной биографии [7]. ана-
лиз психолого-педагогической литературы показывает, что  профессиональный 
путь личности состоит из ряда стадий, расположенных в определенной после-
довательности. Т.в. кудрявцев выделяет следующие стадии профессионально-
го становления: возникновение и формирование профессиональных намерений 
(предварительный этап); профессиональное обучение (подготовительный этап); 
активное освоение профессии и нахождение себя в производственном коллективе 
(этап адаптации); полная реализация личности в профессиональном труде (этап 
профессионализации) [7]. учреждения профессионального образования, являю-
щиеся  непосредственными участниками  процесса профессионального становле-
ния личности, помогают успешно реализовать задачи каждой из названных стадий. 
Полноценное системное профессиональное образование  создает условия для реа-
лизации человека себя как личности, как профессионала, придает ему социальную 
и профессиональную мобильность, закладывает основу для способности конкури-
ровать на рынке труда.

одним из важнейших условий успешного профессионального становле-
ния личности на предварительном этапе является профессиональная ориентация, 
определяемая как информационная и организационно-практическая деятельность 
семьи, образовательных учреждений, государственных, общественных и ком-
мерческих организаций, обеспечивающих помощь населению в выборе профес-
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сии с учетом индивидуальных интересов личности и потребностей рынка труда 
[5, с.222]. данная деятельность позволяет личности определить дальнейшую об-
разовательную и профессиональную траекторию, сформировать относительно 
целостную картину профессионального будущего (профессиональную перспек-
тиву), разработать конкретную программу достижения профессиональных целей 
(профессиональный план). именно на предварительном этапе профессионального 
становления личности начинает формироваться избирательное отношение челове-
ка к миру профессий в целом, а также к конкретной профессии. однако, по мнению 
Е.а. климова профессиональное самоопределение не сводится к одномоментно-
му акту выбора профессии и не заканчивается завершением профессиональной 
подготовки по избранной специальности, оно продолжается на протяжении всей 
профессиональной жизни человека [4, с. 25 - 30]. Профессиональное самоопреде-
ление, определяется как поиск человеком «своей» профессии, собственной про-
фессиональной роли в ней, определение для себя профессиональных позиций и 
перспектив, позволяет личности профессионально развиваться [2, с. 54-56]. на 
предварительном этапе профессионального становления личности значительное 
место отводится учреждениям профессионального образования. наряду с учреж-
дениями дошкольного и школьного образования, целенаправленная работа, про-
водимая учреждениями начального, среднего и высшего профессионального об-
разования  в рамках профориентации, позволяет потенциальным абитуриентам 
осознанно выбрать образовательный маршрут, а также, при необходимости, вне-
сти коррективы в свой профессиональный план. Поэтому представителям профес-
сионального образования необходимо уделять особое внимание качеству и разно-
образию работы по профориентации. Система мероприятий по подготовке моло-
дежи к выбору профессии должна базироваться на принципах преемственности 
между образовательными учреждениями, целесообразности,  эргономичности.

на подготовительном этапе начинает осуществляться профессиональное 
образование – это социально и педагогически организованный процесс трудовой 
социализации личности, обеспечивающий ориентацию и адаптацию в мире профес-
сий, овладение конкретной специальностью и уровнем квалификации, непрерывный 
рост компетентности, мастерства и развития способностей в различных областях 
человеческой деятельности. Профессиональное образование создает условия для 
дальнейшего профессионального становления, профессионального развития и 
профессиональной самореализации личности [5, с. 223]. Е.в. Зиминяя понимает 
под  профессиональной самореализацией социализирующий путь гармоничного 
развития специалиста, начинающийся с получения профессионального образо-
вания, и совершенствования профессионального роста в процессе выполнения 
профессиональных ролей и обязанностей, которые являются неотъемлемым атри-
бутом раскрытия и осуществления личностного профессионального потенциала. 
на подготовительном этапе возрастает степень участия учреждений профессио-
нального образования в профессиональном становлении и профессиональной 
самореализации личности. Содержание образования позволяет студентам приоб-
рести профессиональные знания, умения и навыки, необходимые для выполнения 
определенного вида работы по конкретной специальности. важное место при этом 
отводится учебно-производственным практикам, позволяющим студентам и уча-
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щимся применить полученные знания, повысить уровень профессиональной по-
дготовленности и квалификации. особое внимание хотим обратить на роль учреж-
дений высшего профессионального образования в профессиональном становле-
нии личности. высшие учебные заведения готовят    высококвалифицированных 
компетентных специалистов, достигших определенных профессиональных высот, 
легко поддающихся обучению, быстро адаптирующихся к новым требованиям и 
способных применить свои знания в новых условиях. Такие возможности у сту-
дентов развиваются благодаря уникальной форме подачи информации в вузах, на-
правленной не просто на механическое запоминание, но и на развитие способнос-
тей к аналитическому мышлению, что открывает неограниченные возможности 
для дальнейшего самосовершенствования.

на последующих этапах происходит активное освоение профессии и на-
хождение себя в производственном коллективе, а также полная реализация лич-
ности в профессиональном труде. на этапе адаптации осуществляется вхождение 
в профессиональную деятельность, определяемую как социаль но значимую дея-
тельность, выполнение которой требу ет специальных знаний, умений и навыков, 
а также профессионально обусловленных качеств личности. на этапе адаптации 
происходит дальнейшая профессиональная самореализация личности. однако 
данный процесс может осуществляться  с разной степенью успешности.  По мне-
нию Т.д. Марцинковской, о.о.  богатыревой, основным критерием успешности 
профессиональной самореализации может служить карьерный рост  и профес-
сиональное продвижение специалиста [1]. Профес сиональная карьера рассматри-
вается как профессиональное продвижение, профессиональный рост, переход от 
одних ступеней профессионализма к другим [6]. на этапах адаптации и профес-
сионализации специалист продолжает свое дальнейшее профессиональное раз-
витие, определяемое как изменение психики в процессе освоения и выполнения 
профессионально-образовательной, трудовой и профессиональной деятельнос-
ти. Профессиональное развитие происходит на протяжении всего длительного 
процесса профессионального становления личности, в результате чего можно го-
ворить о  профессионализации субъекта деятельности, его «формообразовании» 
адекватному содержанию и требованиям конкретной профессиональной дея-
тельности. Процесс профессионального становления обога щает психику, напо-
лняет жизнедеятельность человека особым смыслом, придает профессиональной 
биогра фии значительность. но, как всякий развивающийся процесс, профессио-
нальное становление сопровожда ется деструктивными изменениями: кризисами, 
стаг нацией и деформациями личности. Эти деструктивные изменения обуслов-
ливают прерывность и гетерохронность (неравномерность) профессионального 
развития личности, носят нормативный и ненормативный харак тер[3, с.30-32]. 
Профессиональное становление обязательно со провождается случайностями, 
непредвиденными об стоятельствами, которые иногда кардинально меняют тра-
екторию профессиональной жизни человека. в данном случае может оказаться  
уместным сотрудничество специалиста с учреждениями профессионального об-
разования с целью уточнения дальнейшего профессионального маршрута, про-
хождения профессиональной подготовки или переподготовки, получения про-
фессиональной консультативной помощи.
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ПОД- СЕКЦИЯ 6. Педагогическая психология.

гретченко С.М.
львівський національний університет імені Івана Франка

пСиХоЛогІчна оЦІнКа еФеКтиВноСтІ СоЦІаЛЬноЇ реКЛаМи

Метою соціальної реклами є привернення уваги та зміна ставлення сус-
пільства до «гарячих» соціальних проблем, а в довготривалій перспективі  – фор-
мування нових соціальних цінностей та моделей позитивноспрямованої поведін-
ки. розглядаючи ефективність соціальної реклами, дослідники зазначають [1], що 
ключова проблема рекламного впливу на цільову аудиторію полягає у переході від 
обізнаності («знаю, що так треба/не треба робити») до дії («починаю діяти у відпо-
відності з отриманою інформацією чи установками»).

Стан активності суб’єкта, готовність діяти за певним соціальносхваленим 
кліше, яке пропагується рекламою і передбачає вирішення певних соціальних про-
блем, формується на основі психологічної установки реципієнта рекламного по-
відомлення.

виходячи з цього, для забезпечення ефективності соціальної реклами не-
обхідно подбати про високий рівень мотиваційної сили в рекламі, на основі якої 
формуються ціннісні орієнтації цільової аудиторії.

Сучасні біхевіористичні теорії психології споживача говорять про те, що змі-
на поведінки окремої людини, суспільства або організації пов’язана з проходженням 
декількох етапів. По-перше, перехід від відсутності знань про предмет рекламного 
повідомлення до поінформованості цільової аудиторії, що викликає стурбованість і 
бажання довідатися більше. По-друге, на основі набутих знань вироблення певних на-
вичок, які підсилюють мотивацію до зміни поведінки і формують позитивне ставлення 
та готовність до активності згідно з новими цінностями. По-третє, закріплення і про-
пагування соціальноочікуваної поведінки в колі друзів, знайомих і колег [2].

у цьому контексті ефективність впливу соціальної реклами на цільову 
аудиторію визначається рівнем сформованості позитивно спрямованої поведінки 
особистості, що є постефектом спримання рекламного повідомлення.

кутлалиев а. і Попов а. описують необхідність діагностики комунікатив-
ної та економічної ефективність реклами. Зокрема, економічна виявляється через 
вплив реклами на результати продажів і застосовується для комерційної реклами. 
у випадку з соціальною рекламою для оцінки комунікативної ефективності засто-
совують такі критерії, як особливості впливу на сприйняття, відчуття, увагу, емоції 
(всіх видів), пам’ять, мотивацію [2,c.93].

клименко І.в. описує соціальну рекламу як особливий різновид комуніка-
ції, що являє собою процес донесення інформаційного повідомлення від джерела до 
отримувача за допомогою відповідних каналів, засобів, методів та прийомів. Ефек-
тивність реклами при цьому залежить від взаємоузгодженості усіх складових кому-
нікативного ланцюга та відсутності «комунікативних бар’єрів», які унеможливлюють 
або викривляють сприймання рекламного повідомлення, що надходить від комуні-
катора (джерела рекламного повідомлення) до реципієнта (цільової аудиторії).
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Поняття «комунікативних бар’єрів», уникнення або подолання яких є умо-

вою успішності соціальної реклами, передбачає їх класифікацію на чотири групи: 
1) технічні бар’єри (шуми, фільтри, перешкоди); 2) соціально-культурні (результат 
належності комунікатора та реципієнта до різних соціальних, етнічних, політич-
них, професійних груп); 3) бар’єри розуміння (стилістичні, логічні, фонетичні, гра-
матичні, семантичні та семіотичні бар’єри кодування і декодування інформації); 4) 
психологічні (передусім, захисні бар’єри; «фільтр довіри–недовіри» описані Порш-
нєвим б. Ф., що залежить від авторитетності джерела [3]; «реактивний супротив», 
досліджений дж. у. бремом, який виникає при сприйманні директивної реклами з 
обмеженнями, настановами і постулатами «правильної» поведінки, які трактують-
ся як потенційна загроза свободі; «механізми витіснення», описані С.Е. Сергеевим у 
контексті соціальної реклами, що основана на залякуванні, актуалізації негативних 
емоцій та декларації негативних наслідків певних моделей поведінки).

Шевандрін н.І. зазначає, що «комунікативний бар’єр  – це форма психо-
логічного захисту від стороннього психічного впливу, що проводиться в процесі 
обміну інформацією між учасниками спілкування» [4]. у контексті такого підходу 
реципієнт за багатьох обставин перетворюється на опонента, який не бажає зміню-
вати щось у власному світогляді та поведінці.

на думку в. вайнера та а. балашової [5], ефективна соціальна реклама 
має такі особливості: а) позитивна (не «проти», а «за», навіть якщо «за відсут-
ність» чогось); б) має «людське обличчя» (в центрі уваги не предмет, а людина); в) 
спирається на соціальноcхвалені норми та дії, цінності і стереотипи, що склалися; 
г) не провокує протиріч між різними соціальними групами (віковими, гендер-
ними тощо)  – об’єднує, впливає на більшість, зміцнює зв’язки між групами; д) 
сприяє формуванню бережного ставлення до національних традицій, культурної 
та природної спадщини; е) на відміну від комерційної реклами, що закликає до 
споживання чогось, може закликати до відмови від споживання чогось в інтер-
есах самого споживача (з метою покращення здоров’я, безпеки тощо); є) визначає 
умови та способи для безпосередньої участі громадян у позитивних соціальних 
процесах (від збереження окремих видів флори і фауни до збереження генофон-
ду країни), тобто відповідають на питання «як?», пропонуючи кілька варіантів: 
зроби так сам, допоможи іншим, розкажи, як можна допомогти іншим; ж) формує 
не негайну і одномиттєву дію, а сталу і часто пролонговану соціальноблагополуч-
ну поведінку.[4,106-107]

Експертні оцінки успішності соціальної реклами для цільової аудиторії по-
казали доцільність розробляти рекламні повідомлення, які мають на меті висвіт-
лення і вирішення вагомих соціальних проблем, за такою послідовністю: по-перше, 
актуалізація проблеми; по-друге, формування шкали цінностей (за зразком “гар-
но – погано”); по-третє, поштовх замислитися; по-четверте, адресність (тобто, куди 
конкретно можна звернутися); по-п’яте, доступність[3].

на нашу думку, місією соціальної реклами є cтворення моделі суспільної 
поведінки людей за рахунок привернення уваги соціуму до актуальних проблем, 
зміни емоційно-ціннісного ставлення до них, формування нових когнітивних схем, 
які переростають у поведінкові. Тобто, у кінцевому результаті, вплив соціальної 
реклами полягає у тому, щоб:
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• з одного боку, підняти проблему як «гарячу» у суспільстві, розкрити 

нове персоналізоване бачення цієї проблеми, у центрі якої не негативні 
наслідки, а позитивна альтернатива вирішення або уникнення її;

• з іншого боку, сформувати установку цільової аудиторії діяти орієнтовано 
на успіх (подолання проблеми), мотивувати людей до зміни проблемної 
ситуації.

виходячи з цього, можемо визначити психологічні критерії ефективності 
соціальної реклами, які допоможуть оцінити дієвість і доцільність рекламних роз-
робок на рівні концептуальної ідеї. Такими критеріями, на нашу думку, є:

 ♦ Персоналізована актуальність проблеми, яку ми піднімаємо. для того, щоб 
реципієнт соціальної реклами трактував проблему як «гарячу» для себе, реально 
дотичну до його власного життя, не достатньо підтвердити її гостроту статистичними 
даними за останні роки у світі, країні чи регіоні; ці дані будуть вказувати на масштабність, 
але не на персональний зв’язок з конкретною людиною, оскільки спрацьовує «ефект 
третьої особи» [5] («це стосується інших, а не мене»); для уникнення цього варто 
використовувати у рекламних повідомленнях найбільш актуальні емоції, потреби і 
цінності, які переживає людина з цільової аудиторії саме «тут і зараз», керуватися тим, 
що для неї особисто є найдорожчим. наприклад, слоган рекламного повідомлення 
на пачці цигарок про те, що щороку від раку легень, зумовленого палінням, помирає 
…% людей, емоційно бентежить (а відповідно, впливає на моделі поведінки) чоловіків-
курців менше, ніж слоган про те, що паління у вас може викликати імпотенцію.

«внутрішня» глобальність проблеми. Географічний і соціальний обсяг 
проблеми (те, чи вона торкається лише конкретно нашого регіону, чи країни, кон-
тиненту, землі загалом; чи стосується вона усіх соціальних прошарків, чи кон-
кретного контингенту людей) є не стільки важливим для реципієнта реклами, як 
масштабність проблеми у його персональному житті (тобто зв’язок її з усіма сфе-
рами  – професійною, соціальною тощо, здатність цієї проблеми переноситись на 
усі інші галузі його життя). наприклад, людину, що зловживає алкоголем, змусить 
задуматися не те, яка частка населення страждає цією ж проблемою, а те, що саме 
алкоголізм руйнує його сім’ю, позбавляє його роботи і відвертає друзів.

Психологічна глибина проблеми. Соціальна реклама має сприяти усвідом-
ленню того, наскільки глибоко (фундаментально) закладена причина проблеми, а 
відповідно, наскільки багато вагомих сенсів в житті від неї залежить. Потрібно по-
казати, що корінь навіть «найповерхневішої» проблеми стосується глибоких пси-
хічних передумов, і саме тому така проблема істотно впливає на якість життя лю-
дини і її оточення та на почуття щастя у ньому.

орієнтація реклами на конкретну цільову аудиторію і відсутність супер-
ечностей в адресації рекламного звернення. Соціальна реклама, що висвітлює одну 
і ту ж проблему, але звернена до різних цільових груп, наприклад, в одному ви-
падку  – до безпосередніх носіїв соціальної проблеми, які володіють найбільшим 
потенціалом виправити її, а в іншому  – до тих людей, які взаємодіють з ними і 
потенційно можуть сприяти її вирішенню, має бути абсолютно різною. наприклад, 
буде суттєво відрізнятися за концептуальним наповненням реклама для хлопців-
підлітків, що ризикують своїм життям, стріляючи петарди, і для їх батьків, які не-
суть відповідальність за дії неповнолітніх.



32

Trendy współczesnej nauki 
Психологічна адекватність вибраних рекламних засобів особливостям 

людини з цільової аудиторії, яка її сприймає  – використання саме тих засобів, які 
будуть найбільш дієвими для конкретної проблеми, в конкретному випадку, для 
конкретних людей. для розробки психологічно адекватних засобів впливу у рекла-
мі необхідно дослідити:

• ефективність образів, кольорів, символів, форм, звуків, фраз/
висловлювань/написів у рекламному повідомленні,

• емоційні «зачіпки» реклами, які спровокують реакцію реципієнта,
• елементи, здатні утримати увагу реципієнта на рекламі якомога довше,
• рівень запам’ятовуваності рекламної ідеї.
Мотиваційна сила реклами, або впливовість, тобто те, наскільки сильно ре-

кламне повідомлення може «зачіпити» особистість на трьох рівнях:
на мисленнєвому рівні – наскільки це рекламне повідомлення може зміни-

ти модель мислення людей щодо проблеми і розширити ракурс бачення проблеми, 
наскільки потужну філософську концепцію вона демонструє, чи може ця рекламна 
ідея «реконструювати» світогляд людей і стандартний хід думок; наскільки новіт-
ній підхід вона втілює.

на емоційно-ціннісному рівні – які за пріоритетністю для конкретних лю-
дей цінності пропагує реклама, які емоційні переживання вона викликає і чи до-
статньо їх, щоб запустити процеси дій; наскільки вагомих на даний момент почут-
тів стосується; і чи залежить від ідеї/проблеми, висвітленої в соціальній рекламі, 
життєві сенси людини.

на поведінковому рівні  – здатність реклами змінити поведінкові стандар-
ти цільової аудиторії, запустити алгоритм дій, зробити людей готовими проявляти 
активність для вирішення проблеми, дотримуючись ієрархії цінностей; мотивуван-
ня приймати життєві рішення для вирішення проблеми.
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Ключевые слова: личностный потенциал / personal potential, жизнестой-
кость / hardiness, ценностные профессиональные ориентации / valuable professional 
orientation, удовлетворенность жизнью / satisfaction with life, самоорганизация / 
self-organization.

условия современного динамического мира говорят нам о необходимости 
совершенствования, приумножения собственных возможностей и способностей, 
но при этом адекватную оценку себя и своей деятельности. личность психолога 
является важнейшим инструментом в его работе, поэтому студенты психологи-
ческих факультетов, уже на этапе профессионального вузовского становления, 
должны обладать некоторыми качествами и компетенциями, необходимыми им в 
дальнейшем. Предполагается, что именно в данной социальной группе большое 
значение будут играть их личностные особенности.

в данном исследовании была предпринята попытка анализа компонентов 
личностного потенциала, так как с помощью них люди могут осознавать свои спо-
собности и выстраивать поведение в соответствии с ними и поставленными за-
дачами.

Методологическими основаниями нашей работы является концепция 
д.а. леонтьева, в рамках которой личностный потенциал рассматривается 
как интегральная характеристика индивидуально-психологических особен-
ностей личности, лежащая в основе ее способности исходить из устойчивых 
внутренних критериев и ориентиров в своей жизнедеятельности и сохра-
нять стабильность деятельности и смысловых ориентаций на фоне давлений 
и изменяющихся внешних условий; характеристика, отражающая «меру пре-
одоления личностью заданных обстоятельств, в конечном счете, преодоле-
ние личностью самой себя.

Методом исследования является тестирование с помощью следующих ме-
тодик: Шкала базисных убеждений (бу; методика ронни Янов-бульман, перевод и адап-
тация о. кравцовой), опросник «Самоорганизации деятельности» (оСд; Е.Ю. Ман-
дрикова); шкала «удовлетворенность жизнью» (уЖ; Э. динер); опросник «Якоря 
карь еры» (Як; Э. Шейн); шкала «Самодетерминации личности» (к. Шелдона и Э. 
деси, модификация Е. осина); методика дифференциальной диагностики рефлек-
сивности; опросник удовлетворенности жизнью и качества жизни.

в качестве методов обработки и анализа данных использовались методы 
математической статистики. расчеты осуществлялись с помощью компьютерных 
программ «StatiStica 6.0» и «Microsoft Excel».
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выборку составили студенты четвертого курса факультета психологии 
Томского государственного университета (n=23) в возрасте 18-22 лет.

результаты исследования показателей личностного потенциала 
представлены в таблице (табл.1).

результаты демонстрируют нам то, что студенты успешно справляются 
с ситуациями стресса, сохраняя при этом внутреннее равновесие. в целом, они 
удовлетворены своей жизнью и событиями, происходящими в ней. выборы в 
собственной жизни они могут осуществлять как в соответствии с собственными 
внутренними критериями, так и в соответствии с авторитетным мнением других. 
Сниженные показатели по опроснику Як демонстрируют нам невыраженность 
определенных профессиональных ценностно-смысловых ориентаций у студен-
тов. Так же снижены показатели по опроснику оСд, что говорит нам о том, что 
студенты не склонны планировать собственную ежедневную активность, им мо-
жет не хватать волевых усилий закончить дела до конца, однако это позволяет им 
быстро перестраиваться на другую деятельность, не застревая на текущей.

корреляционный анализ выявил наличие достоверных взаимосвязей меж-
ду различными компонентами личностного потенциала (рис.1).

у студентов-психологов показатель жизнестойкость коррелирует с по-
казателями методики «Самодетерминации личности» (самовыражение, выбор, 
общая самодетерминация личности), опросника «удовлетворенности жизнью 
и качества жизни» (активность в свободное время, общение, общая удовлетво-
ренность и качество жизни), со шкалой бу (ценность я, доброта людей), а так 
же имеет обратную корреляцию с показателем ориентация на настоящее оСд 
(r=-0,415;p≤0,04). Это может носить свое отражение, как в повседневной жизни 
студентов-психологов, так и в учебной деятельности. они жизнестойкие, уме-

Таблица 1 
Показатели личностного потенциала

Показатели Valid N Mean Min. Max. Std. Dev.
ОСД: Планомерность 23 **13,64 4 24 6,98
ОСД: Целеустремленность 23 **31,74 15 42 7,44
ОСД: Настойчивость 23 **17,74 6 32 7,66
ОСД: Фиксация 23 **15,00 5 26 5,53
ОСД: Самообладание 23 **7,36 3 16 4,80
ОСД: Будущее 23 **7,16 2 14 3,10
ОСД: Суммарный показатель 23 **98,03 53 129 19,81
Жизнестойкость 23 *119,11 70 158 23,70
Якоря карьеры: Служение 23 **5,00 3 7 1,03
Якоря карьеры: Вызов 23 **3,53 2 6 1,20
Якоря карьеры: Предпринимательство 23 **3,46 1 6 1,63
Якоря карьеры: Свобода для 23 **4,65 2 7 1,31
Якоря карьеры: Свобода от 23 5,03 3 7 0,93

Примечание: * обозначены высокие показатели по методикам относительно нормы,  
** – низкие.
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ющие самовыражаться и имеющие собственное мнение. их устраивает то, как 
они проживают свою жизнь.

хотелось бы обратить особое внимание на полученные корреляции меж-
ду показателями опросника «Самодетерминации личности» и опросника «Само-
организации деятельности». Самовыражение коррелирует с целеустремленностью 
оСд (r=0,427;p≤0,04), кроме того с настойчивостью (r=0,513;p≤0,01). выбор кор-
релирует с общей самоорганизацией деятельности (r=0,466;p≤0,02), настойчивос-

Рисунок 1
Структура корреляций параметров личностного потенциала

Примечание: Сплошными линиями обозначены прямые корреляционные связи, 

пунктирными – обратные.

Треугольником обозначен опросник Самоорганизации деятельности: OSD_P – планомерность; 

OSD_C – целеустремленность; OSD_N – настойчивость; OSD_F – фиксация; OSD_Sa – само-

организация; OSD_Nast – ориентация на настоящее; OSD_Sum – общий балл

Параллелограммом обозначена методика Дифференциальной диагностики рефлексивности: 

R_Sr – системная рефлексия; R_S – самокопание; R_F–фантазия

Ромбом обозначен опросник Жизнестойкости: J – жизнестойкость

Овалом обозначен опросник Удовлетворенности жизнью и качества жизни: UK_U – удовлет-

воренность жизнью; UK_F – физическое здоровье; UK_Em –эмоциональные переживания; 

UK_A – активность в свободное время; UK_O – общение; UK_Sum – общий балл

Прямоугольником обозначен опросник Якоря карьеры: YK_S – служение; YK_Y – вызов; 

YK_P – предпринимательство; YK_Sd – свобода для; YK_Sot – свобода от Квадратом обозна-

чен опросник Самодетерминации личности: SD_A – аутентичность; SD_S – самовыражение; 

SD_V – выбор; SD_Sum – общий балл

Кругом обозначена Шкала базисные убеждения: BU_B – благосклонность мира; BU_D – добро-

та людей; BU_Spr – справедливость мира; BU_Cont – контролируемость мира; BU_Sl случай-

ность мира; BU_Cen – ценность я; BU_Sam – самоконтроль; BU_Ud – удача
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тью (r=0,474;p≤0,02), целеустремленностью (r=0,542;p≤0,008), планомерностью 
(r=0,437;p≤0,03). общая самодетерминация коррелирует с целеустремленностью 
(r=0,515;p≤0,01), настойчивостью (r=0,446;p≤0,03). достаточно плотная струк-
тура взаимосвязи между этими показателями говорит нам о наличии целей, на-
стойчивости в их осуществлении, осознанности их выбора, а так же возможности 
выражения себя посредством всего вышеперечисленного.

Показатели опросника «Якоря карьеры» имеют, в основном, единичные 
корреляции с показателями нескольких методик. Служение Як имеет корреляцию 
с показателями системная рефлексия опроника «дифференциальной диагности-
ки рефлексивности» (r=0,525;p≤0,01), общая самоорганизация деятельности оСд 
(r=0,414;p≤0,04). вызов Як имеет обратную корреляционную связь с показателем 
справедливость мира шкалы «базовых убеждений» (r=-0,449;p≤0,03). Предприни-
мательство Як имеет положительную корреляцию с показателями фантазия опро-
сника «дифференциальной диагностики рефлексивности» (r=0,415;p≤0,04), актив-
ность в свободное время опросника «удовлетворенности жизнью и качества жиз-
ни» (r=0,459;p≤0,02), самоконтроль шкалы «базовых убеждений» (r=0,429;p≤0,04). 
Свобода от Як имеет положительную корреляцию с показателем доброта людей 
опросника «базовых убеждений» (r=0,429;p≤0,04). Ценностные профессиональные 
ориентации опрошенных студентов выглядят достаточно интересно с точки зрения 
нашего исследования. ориентированные на служение и помощь людям студенты 
имеют особенность смотреть на себя и других со стороны. Студенты с ориента-
цией на вызов, на победу, считают, что некоторые события в мире несправедливы. 
Предпринимательская ориентация делает возможным оторваться от реальности и 
иметь в голове какую-либо идеальную цель.

Связь некоторых показателей шкалы «базовых убеждений» с другими ме-
тодиками указывалась ранее, дополнительно хотелось бы обратить особое внима-
ние на обратную корреляционную связь, выявленную между показателем случай-
ность мира бу и показателями целеустремленность оСд (r=-0,468;p≤0,02), общая 
самоорганизация деятельности оСд (r=-0,495;p≤0,01), активность в свободное 
время бу (r=-0,469;p≤0,02). Студенты, убежденные в случайности событий, про-
исходящих в мире, будут менее целеустремленными, не имеющими желания осу-
ществлять контроль над собственной деятельностью и возможно не удовлетворены 
качеством собственного свободного времяпрепровождения. обратную корре-
ляционную зависимость имеют также показатели контролируемость мира бу и 
физическое здоровье опросника «удовлетворенности жизнью и качества жизни» 
(r=-0,427;p≤0,04). Помимо этого имеется корреляционная связь между показателем 
справедливость мира бу и показателями планомерность оСд (r=0,438;p≤0,03), на-
стойчивость оСд (r=0,568;p≤0,005), общая самоорганизация оСд. Студенты, счи-
тающие мир справедливым, будут более упорно достигать своих целей.

Показатель общей удовлетворенности жизнью опросника «удовлетво-
ренности жизнью и качества жизни» имеет корреляционную связь с показателем 
планомерность оСд (r=0,453;p≤0,03). обратную корреляционную зависимость 
имеет показатель физическое здоровье и показатель системная рефлексия опро-
сника «дифференциальной диагностики рефлексивности» (r=-0,500;p≤0,01), а так 
же показатель эмоциональные переживания и показатель самокопание опросни-
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ка «дифференциальной диагностики рефлексивности» (r=-0,502;p≤0,01). Здесь же 
укажем на наличие связи показателя самокопание опросника «дифференциальной 
диагностики рефлексивности» и показателя фиксация оСд. Студенты, возможно, 
сосредоточены на себе и своем здоровье, что вызывает эмоциональные пережива-
ния.

Полученные данные демонстрируют достаточно плотную структуру лич-
ностного потенциала у студентов-психологов, что говорит нам о взаимосвязи и 
взаимовлиянии его показателей. важно заметить, что наиболее вписанной в общую 
структуру является жизнестойкость. Жизнестойкость, являюсь одной из важней-
ших характеристик личности, а в особенности личности психолога, определяется 
убежденностью в ценности своего я и в том, что окружающий мир добр. кроме 
того, жизнестойкость связана с общением и убежденностью в том, что люди во-
круг добры. Таким образом, жизнестойкость определяется такими важнейшими 
профессиональными качествами как коммуникабельность, доверие к миру и к 
себе, эмпатия. характерными чертами для студентов-психологов будут: жизнес-
тойкость, удовлетворенность жизнью, коммуникабельность, гибкость.

вышеперечисленные характеристики дают основание утверждать о на-
личии взаимосвязи между такими показателями как самодетерминация, самоор-
ганизация, рефлексивность, жизнестойкость, удовлетворенность жизнью и якоря 
карьеры.

особенностями личностного потенциала студентов-психологов, как соци-
альной группы, являются: жизнестойкость, удовлетворенность жизнью в различных 
ее аспектах, ценностно-профессиональная ориентация на служение, устойчивость 
внутренних критериев и ориентаций личности, гибкость в деятельности.
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SEKCJA 23. FILoZoFIą. (ФиЛоСоФСКие наУКи)

ПОД- СЕКЦИ Я  2.история.

райхерт К. В.
старший преподаватель кафедры философии естественных факультетов 

одесского национального университета имени и. и. Мечникова

о значиМоСти ШКоЛЫ «аннаЛоВ» ДЛЯ МиШеЛЯ ФУКо

во введении к сборнику «история и ремесло историка во Франции 1945 – 
1995  годов», которое было написано Жаком ле Гоффом и николя руссельё можно 
прочитать следующее: «Превращение французской историографии в социальную 
науку связано не только с кризисами, которые потрясали Францию в послевоен-
ное время (период виши, антисемитизм, война в алжире) и вынуждали изучать 
общественные механизмы, но и с шоковым влиянием на французских историков, 
которое исходило из смежных дисциплин: от клода леви-Строса, чей структура-
лизм служил одновременно и острием и предохранительной решёткой; от Жоржа 
дюмезиля, чья акклиматизация теории трёх функций в истории позволила осво-
бодить концепции индоевропеизма от ядовитой и псевдонаучной миазмы; от Ми-
шеля Фуко (к которому можно добавить историка, теолога и философа Мишеля 
де Серто), который благодаря своим размышлениям об обновлении истории сам 
становится историком и вскрывает работу историков и эпистемологические осно-
вы их работы; от норберта Элиаса, который питает и оправдывает усилия много-
численных французских историков, помещающих культурную историю в центр 
своих размышлений; от карло Гинзбурга, джованни леви и группы итальянских 
историков, объединённых под единым знаменем микро-истории, которые демон-
стрируют французским адептам исторической антропологии весь потенциал и всю 
ограниченность письма, располагающего историю в ином масштабе пространства 
и времени» [34, р. 13–14].

однако было и ответное действие со стороны французской историографии. 
николай Евгеньевич копосов указывает, что «история была (а отчасти и остаётся) 
во Франции важнейшей академической дисциплиной, а историография в стиле 
Школы “анналов” долгие десятилетия являлась, как говорил Пьер нора, главной 
статьёй французского интеллектуального экспорта» [3, c. 8]. лидеры Школы «ан-
налов», так или иначе, оказывали заметное влияние на успех тех или иных направ-
лений французской социо-гуманитарной науки. Ярким примером этого может слу-
жить французский социолог и философ Пьер бурдьё: «Центральность бурдьё для 
французской интеллектуальной жизни не в последнюю очередь объяснялась той 
поддержкой, которую – особенно на ранних этапах карьеры – ему оказывал патри-
арх Школы “анналов” Фернан бродель.1 влияние бурдьё за пределами социологии 
также было во многом связано с интересом к его творчеству таких видных истори-
ков, как Жорж дюби, роже Шартье и другие» [3, c. 8].

1  Существует и такая точка зрения, что М. Фуко был одним из представителей Школы «анналов» [1, 
с. 111]
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Также видные французские гуманитарии и философы имели за честь пу-

бликоваться в ведущем французском историческом журнале «анналы», в честь ко-
торого и называют школу французских историков, которые работают в русле так 
называемой «новой исторической науки» (La nouvelle histoire). Здесь примерами 
могут служить публикации ролана барта [12–17; 19], Жана-Франсуа лиотара [35] 
и Мишеля Фуко [32].

в настоящей работе будет рассмотрен вопрос о значимости Школы «анна-
лов» для Мишеля Фуко. другими словами: будет изучена роль Школы «анналов» (но-
вой исторической науки) в становлении и развитии философии Мишеля Фуко.

Такая постановка вопроса неслучайна: проблема взаимоотношений Школы 
«анналов» и М. Фуко затрагивалась такими исследователями, как Питер бёрк [26, 
p. 102], андре бюргьер [25, p. 195–218], Митчелл дин [27, p. 7–22] и Томас р. Флинн 
[29, p. 3–30]. 2например, у П. бёрка можно прочитать следующее: «в интеллекту-
альном развитии Мишеля Фуко, например, французская “новая история” сыграла 
значительную роль. Фуко двигался параллельно третьему поколению “анналов”. 
как и историки этого поколения, он занимался расширением предмета истории. То, 
что Фуко называет “археологией” или “генеалогией”, как минимум, имеет семейное 
сходство с историей ментальностей. оба подхода выказывали большой интерес к 
долговременным тенденциям и относительно недостаточный интерес к индивиду-
альным мыслителям» [26, p. 102].3

обращение М. Фуко к истории является результатом его философского ра-
зочарования, скорее даже критики философии. однако, даже обратившись к исто-
рии, М. Фуко оставался философом. М. Фуко исходил из двух актуальных для него 
философских позиций: ницшеанского скептицизма и французской рациональной 
эпистемологии. у ницшеанского скептицизма М. Фуко заимствовал идею реляти-
визма условий истины, особенно условия эквивалентности между позициями зна-
ния и позициями власти. Французская рациональная эпистемология позволила М. 
Фуко отбросить историю идей. в целом М. Фуко сформировал критический реля-
тивизм, который привёл его к реконструкции тех моментов истины, которые пред-
ставляли интерес в плане конституирования новых дискурсивных тотальностей 
(научных текстов, теологических или законодательных высказываний и так далее) 
и институализации их принципов в социальных практиках. работа над массивами 
текстов и документов потребовала от М. Фуко заимствования некоторых техник 
историков. Это объясняет позитивный приём книги М. Фуко «история безумия в 
классическую эпоху» [6] историками.

Первым из историков, кто разглядел значимость книги «история безумия 
в классическую эпоху», был Филипп арьес, который не принадлежал к самой Шко-
ле «анналов», но, по сути, инициировал переход «новых историков» от социальной 
истории М. блока и исторической психологии л. Февра к истории ментальностей: 
«однажды мне принесли толстую рукопись (manuscrit): философскую диссерта-
цию об отношениях между безумием и неразумием в классическую эпоху, автора 
которой я не знал. Я прочитал её и был потрясён. Сколько труда мне стоило, чтобы 

2  Существует и такая точка зрения, что М. Фуко был одним из представителей Школы «анналов» [1, с. 111]
3  любопытно, что интеллектуальные биографы М. Фуко джордж Миллер [4] и дидье Эрибон [9] це-
ликом проигнорировали эту тему.
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протолкнуть её» [11, p. 145]. издание «истории безумия в классическую эпоху» 
сделало М. Фуко и Ф. арьеса друзьями на всю жизнь; оба умерли в 1984 году.

на выход книги «история безумия в классическую эпоху» позитивно от-
кликнулись Морис бланшо [20], Мишель Серр [38–39], Жак деррида [28] и ролан 
барт [18]. Последний заметил, что люсьену Февру пришлась бы по вкусу книга 
М. Фуко, «так как он возвращает истории часть “природы” и превращает в факт 
цивилизации то, что считается обычно фактом медицины  – безумие» [18, p. 915]. 
Это замечание любопытно тем, что таким образом р. барт, не будучи историком и 
представителем Школы «анналов», связал М. Фуко с одним из основателей Школы 
«анналов» и так называемой «исторической психологией» л. Февром.

однако самой большой неожиданностью был позитивный приём «истории 
безумия в классическую эпоху» непосредственно историками Школы «анналов». в 
номере журнала за июль-август 1962 года «анналы», в честь которого и была названа 
Школа «анналов», вышли подробный отзыв на книгу М. Фуко и заметка к нему.

отзыв был написан секретарём редакции журнала «анналы», учеником л. 
Февра робером Мандру. Свой отзыв р. Мандру начинает с совета, суть которого 
сводится к тому, чтобы понять книгу М. Фуко, необходимо сначала прочитать пре-
дисловие к книге л. бинсвангера «Сон и экзистенция» (traum und Existenz), напи-
санное М. Фуко, «в котором сон исследуется как способ познания, в определённом 
смысле параллельный к познанию через пробуждённый разум» [36, p.762]. далее р. 
Мандру констатирует: «Подобно сновидению, безумие рассматривается автором 
как способ познания, другая и та самая истина; то, что в современном мире безумие 
существует только в художественных формах от нерваля до арто, тревожит авто-
ра. он яростно протестует против такого вытеснения» [36, p.762]. в конце отзыва р. 
Мандру говорит: «Эта книга помещает автора в эпицентр исследований, не остав-
ляющих равнодушными ни самого автора, ни его читателей» [36, p.771].

далее следует заметка Фернана броделя, редактора журнала «анналы»: «Я 
бы хотел в дополнение к отзыву, помещённому ранее, ещё раз обратить внимание 
на оригинальность и пионерскую природу книги Мишеля Фуко. Я вижу в ней не 
только исследование коллективной психологии, но и тему, которую историки затра-
гивают не так часто и обращение к которой после люсьена Февра мы ожидаем с не-
терпением. Я вижу и приветст вую в ней особую приверженность к выявлению трёх 
или четырёх аспектов проблематики, взятой во всей её амбивалентности, отраже-
ния которой в материальном не всегда стоит искать (эту нить следует тянуть с боль-
шой осторожно стью), но которая, тем не менее, является амбивалентностью, как и в 
случае любого коллективного феномена. Цивилизационная истина погружается во 
тьму противоречивых мотиваций, осознанных и бессознательных. Эта великолепная 
книга пытается проследить своевременно специфический феномен: безумие, а имен-
но  – каким таинственным движением ментальные структуры цивилизации могут 
быть; как они отпускают часть себя, отсекают её и, обращаясь к своему прошлому, 
проводят границу между тем, что подлежит сохранению, и тем, что они намерены 
от ринуть, отодвинуть, забыть. Эта трудная задача требует гиб кого ума, способности 
не замыкаться в истории, философии, психологии, социологии. ни один метод тут не 
подходит: эта задача не всякому таланту по плечу» [23, p. 771–772].

любопытно, что Ф. бродель, лидер второго поколения Школы «анналов», 
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прочитывает «историю безумия в классическую эпоху» в терминах метальных 
структур, то есть компонентах исторической реальности, несводимых к коллектив-
ному разуму и играющих такую значимую роль, как и материальные структуры. 
Такая интерпретация вполне могла сыграть на руку М. Фуко, который видел в «но-
вых историках» своих стратегических союзников. в любом случае это позволило М. 
Фуко в 1964  году опубликовать в журнале «анналы» статью, посвящённую книге 
Жана-Пьера ришара «воображаемая вселенная Маларме», в которой уже видны 
зачатки его археологии [32].

важно, что в ряде интервью 1960-х годов М. Фуко чётко даёт понять о 
своей связи со Школой «анналов» (новой исторической наукой) и своём от-
ношении к ней. Так, в интервью 1969  года он говорит: «Я полностью против 
концепции истории, которая берёт в качестве своей модели разновидность 
долговременной и одновременной эволюции, некоторую мифическую жизнь. 
историки сейчас хорошо знают, что массивы исторических документов можно 
комбинировать в соответствии с различными рядами (series), у которых нет 
одинакового направления и которым не соответствует одинаковый тип эволю-
ции. история материальной цивилизации (агрокультурные техники, жилища, 
орудия труда, средства передвижения) не раскрывается таким же образом, как 
история политических институтов или история денежных колебаний. То, что 
Марк блок, Февр и бродель сделали для истории, кратко можно описать, я ду-
маю, как историю идей, знаний и мыслей в целом. Поэтому пока можно писать 
историю прогрессивного паралича или историю мысли Пастера, можно и под-
ниматься на такой уровень, которым раньше пренебрегал исторический анализ 
медицинского дискурса в XiX веке или в наше время. история не должна быть 
историей открытий и ошибок, не должна быть историей влияний и аутентич-
ностей (как традиционная история идей), а должна быть историей условий, ко-
торые сделали возможным появление, функционирование и трансформацию 
медицинского дискурса» [31, p. Viii].

в другом интервью М. Фуко говорит о четырёх базовых аспектах «новой 
исторической науки» [30, p. 20]:

новые историки поднимают трудную проблему периодизации, указывая 
на то, что традиционный метод, превозносящий политические революции, не всег-
да был лучшим способом выделять вещи.

«любая периодизация выделяет в истории определённый уровень событий 
и, наоборот, любой слой событий требует собственной периодизации». Следова-
тельно, необходимо разграничить разные периодизации в соответствии с выби-
раемым уровнем. «Таким образом, можно согласиться с комплексной методологией 
разрыва непрерывности».

«Старая оппозиция между науками о человеке и историей (между струк-
турой и изменением) исчезает: изменение может быть объектом анализа в рамках 
структуры и, таким образом, исторический дискурс оказывается заселённым ана-
лизом, заимствованным у этнологии, социологии и наук о человеке».

«вводится в исторический анализ ещё большее число типов отношения и 
форм связи, чем когда принимается универсальная каузальность, с помощью кото-
рой прежние историки хотели определить исторический метод».
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однако, несмотря на то, что М. Фуко явно склонен рассматривать Шко-

лу «анналов» как своего стратегического союзника, подход Фуко к истории явно 
расходится с подходом к истории, который принят в новой исторической науке. 
в 1950  году Ф. бродель отверг «всеобщую историю» (l’histoire générale) как ком-
бинацию множества нарративных историй, пересечений «исключительных судеб» 
великих людей [24, p. 11] в пользу «тотальной истории (l’histoire totale) человека во 
всех его проявлениях» как существа в плане истории, открытого для социальной 
реальности и изучения науками о человеке [24, p. 21]. впоследствии Ф. бродель по-
менял «тотальную историю» на «историю глобальную» (l’histoire globale) [14, p. 93] 
и связал последнюю с «серийной историей» (l’histoire seriale) Пьера Шоню [24, p. 
91–104]. «Серийная история» П. Шоню нужна была Ф. броделю как подтверждение 
его «времени большой длительности» (longue durée), подхода к изучению истории, 
отдающего приоритет долгосрочным историческим структурам над событиями, 
то есть над «событийной историей» (l’histoire événementielle): с помощью «серий» 
(series) как «когерентных непрерывных рядов» упрощалась работа с данными по 
экономическим и агрокультурным (колебание цен, время и количество урожая), 
биосоциальным (смертность, рождаемость, продолжительность жизни) и религи-
озным (ритуалы, праздники) феноменам.

М. Фуко не приемлет идею «тотальной (глобальной) истории» Ф. броделя, 
его интересует «всеобщая история», которую он представляет в виде установления 
отношений между рядами (series): «отныне проблема состоит в том, чтобы консти-
туировать эти ряды: определить для каждого из них его элементы, зафиксировать 
его границы, выявить специфичный для него тип отношения, сформулировать 
его закон и сверх того описать связи между различными рядами, чтобы создать 
таким образом ряды рядов (séries de séries), или “таблицы”» [5, c. 43]. «Проблема, 
определяющая задачу всеобщей истории,  – заключается в том, чтобы определить, 
какая форма отношения может быть правомерно установлена между этими раз-
личными рядами; какую вертикальную систему они способны образовать; каковы 
возникающие между ними отношения корреляции и доминирования; в результа-
те чего могут происходить смещения, появляться различные формы темпораль-
ности и остаточности; в каких разных совокупностях могут быть одновременно 
представлены определённые элементы; короче говоря, не только какие ряды, но и 
какие “ряды рядов”, или, иными словами, какие “таблицы” можно образовать» [5, 
c. 48]. и далее М. Фуко противопоставляет свою «всеобщую историю» «тотальной 
(глобальную) истории» Ф. броделя: «Глобальное описание стягивает все феномены 
вокруг единого центра – принципа, значения, духа, видения мира, формы совокуп-
ности; тогда как всеобщая история, скорее наоборот, разворачивает пространство 
рассеивания» [5, c. 48–49]. однако М. Фуко не останавливается на этом; он пока-
зывает, что не существует принципиального различия между «временем большой 
длительности» как долгосрочной исторической структуры и событием. история 
не отрицает событие, а определяет свои ряды, устанавливает вид анализа, кото-
рый вскрывает эти ряды, открывает закономерности и границы возможного, кар-
тографирует варианты. То, что проблематизируется, не фокусируется на событии, 
а объясняет событие «с помощью действия причин и эффектов в бесформенном 
единстве великого становления» [33, p. 68].
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итак, М. Фуко со своей «всеобщей историей» находится в оппозиции к Ф. 

броделю с его «тотальной (глобальной) историей». однако М. Фуко находится ещё 
и в оппозиции к широко используемому третьим поколением Школы «анналов» 
термину «ментальность».

Так как я не ставлю своей задачей детальное исследование употребления 
термина «ментальность» (mentalité) Школой «анналов»4, то я обрисую здесь в об-
щих чертах, что же имеют в виду под «ментальностью» в целом представители 
данной Школы. «новые историки» считают ментальности интеллектуальным ме-
ханизмом, структурирующим способы восприятия или рассуждения, ряд общих 
концепций и состояние чувствительности / восприимчивости, которое позволя-
ет людям общаться с помощью эмоций. коллективное измерение ментальностей, 
конституирующее единство эпохи, носит функциональный характер. оно создаёт 
«климат» среди людей, пространство коммуникации, в пределах которого они мо-
гут разворачивать свои стратегии, выражать свои конфликты и так далее.

казалось бы, аналогом термина «ментальность» в концепции М. Фуко 
можно считать термин «эпистема» (epistemé), введённый в книге «Слова и вещи» 
[7] М. Фуко. однако эпистема эпохи ограничивает мышление, а не создаёт усло-
вия для него, как это делает ментальность. Эпистема производит одновременно 
знания и условия истины. Это даёт людям средства понимания социального мира, 
в который они втянуты причинами принятия этого мира. более того, нет никакой 
дистанции между причинами принятия порядка мира и способностью суждения 
людей, нет никакой буферной зоны, где возможны были бы выражения сомнений 
людей или их несогласия, так как сама эпоха налагает на людей свои представления 
о мире и критерии их оценки. Эквивалентность между состоянием истины и со-
стоянием общества объясняется М. Фуко с помощью отношения, постулируемого 
между фигурами власти и фигурами знания. Это  – именно постулирование, а не 
демонстрация.

возможно, различие между «ментальностью» Школы «анналов» и «эпи-
стемой» М. Фуко также кроется в различии позиций истолкования и объяснения 
явлений. Так, я полагаю, Школа «анналов» занимает онтологическую позицию, то 
есть она решает проблему «что существует, или что реально» [37, p. 35], поэтому 
она пытается изучать «структуры» («ментальность» одна из них), «конъюнктуры», 
«повторяемости». Такая позиция требует построения онтологически сверхопреде-
лённой теории и метода, который позволял бы с помощью заранее заданных пра-
вил и процедур отделять то, что существует, что реально, от того, что не суще-
ствует, нереально. Школа «анналов», как раз, стремится к созданию метода (или 
квази-метода) исторического исследования.

М. Фуко занимает эпистемологическую позицию. Эпистемологию больше 
интересует вопрос «как?», а не вопрос «что?», характерный для онтологии. кроме 
того, в отличие от онтологии, которая онтологизирует свой объект, эпистемология 
свой де-онтологизирует. Эпистемология интересуется вопросами происхождения 
систем значений именно в тех формах, в которых они возникли, и именно при тех 
условиях, при которых они стали возможны. Такая позиция требует от исследова-
4  Подробнее об употреблении термина «ментальность» можно прочитать в: [2; 8].



44

Trendy współczesnej nauki 
теля эпистемологически сверхопределённого мышления и использования аналити-
ческих стратегий5 [37]. именно тем, как стала возможна эпистема (эпистемологиче-
ское поле дискурса / le champ épistémologique), и интересуется М. Фуко. Поэтому он 
и задействует в своём историческом исследовании такие стратегии, как археология, 
генеалогия, анализ технологий себя, анализ диспозитивов в частности и телеологи-
ческий структурированный поиск (recherché) в целом.

кратко резюмируя сказанное ранее, следует отметить следующее: М. Фуко 
приветствует взгляд на историю, которого придерживается Школа «анналов», и 
даже симпатизирует ей, однако он идёт своим путём в исследовании истории. Там, 
где Школа «анналов» видит «тотальную (глобальную) историю», М. Фуко видит 
«всеобщую историю». Там, где Школа «анналов» исследует «ментальность», М. 
Фуко исследует «эпистему» (эпистемологическое поле дискурса). Там, где Школа 
«анналов» использует метод, М. Фуко использует аналитические стратегии.
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ФиЛоСоФии о ХаоСе

Систематизированы представления мыслителей стоицизма, скептицизма, 
эпикуреизма, гностицизма и неоплатонизма о хаосе. Выделены основные концепты 
эллинистическо-римской философии о должном отношении к хаосу
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исследовательской проблемой, которая выступила причиной написания 
данной статьи, является отсутствие в историко-философской литературе чёткой 
картины того, какие представления о хаосе имели мыслители эллинистическо-
римского периода развития античной философии. Этот период невозможно обой-
ти вниманием, изучая эволюцию философских взглядов о хаосе. идеи мыслителей 
данного времени выступили завершающим этапом развития философской мыс-
ли древней Греции и древнего рима, подводя своего рода итог представлениям 
цивилизации античности о хаосе и, в то же время, были тем интеллектуальным 
фоном, на котором происходило формирование первых представлений о хаосе у 
представителей нарождающейся новой цивилизации  – цивилизации христианско-
го Запада.

актуальность историко-философского изучения эволюции представлений 
о хаосе и о должном отношении к нему состоит прежде всего в том, что получен-
ные результаты такого исследования могут помочь выработать соответствующее 
нашему времени обоснованное и продуманное отношение к хаотическим фено-
менам, которые, по утверждению учёных, характерны для многих уровней нашей 
действительности.

отметим, что хотя философии эпохи эллинизма и древнего рима посвя-
щено множество фундаментальных работ, тем не менее, идеи представителей этого 
периода о хаосе и о должном отношении к нему изучались спорадически. Среди ав-
торов, которые затрагивали проблематику, вынесенную в заглавие нашего исследо-
вания, можно, например, отметить таких учёных, как дж. диллон [4], Г. кнабе [7], а. 
лосев [8], Т. Сидаш [14], однако, они не уделяли этой теме специального внимания. 
в частности, в историко-философской литературе остаётся нерешённым вопрос 
о специфике представлений мыслителей эллинистическо-римской философии о 
должном отношении к хаосу.

Цель настоящего исследования – восполнить указанные лакуны, установив 
и систематизировав взгляды представителей стоицизма, эпикуреизма, скептициз-
ма, гностицизма и неоплатонизма касательно хаоса и должного отношения к нему.
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Прежде чем перейти непосредственно к изложению результатов данного 

исследования, необходимо отметить, что в предыдущих своих научных работах мы 
обосновали, что в ранней философской мысли античности было разработано три 
варианта решения вопроса, как следует относиться к хаосу. идеи анаксагора вы-
ступили своего рода исходным пунктом формирования в дальнейшем философ-
ской стратегии рационального упорядочения хаоса. Поэтический образ хаоса у Ге-
сиода и философские идеи Эмпедокла указали путь для разработки мыслителями 
последующих эпох философской стратегии упорядочения хаоса посредством ир-
рациональных проявлений. Представления анаксимандра и Гераклита санкциони-
ровали появление в более поздние периоды философской мысли фаталистической 
стратегии взаимодействия с хаосом.

Эти три подхода ждала различная судьба в дальнейшем развитии философ-
ской мысли античности. наиболее влиятельной была рационалистическая тради-
ция, заложенная анаксагором. Среди её продолжателей был, например такой вы-
дающийся философ, как Платон. что же касается завершающего эллинистическо-
римского периода философии античности, то мысли его представителей о хаосе 
являются темой настоящего исследования.

начнём наше рассмотрение со стоиков. на первый взгляд, когда стоики 
говорят о многочисленных превратностях судьбы, которые сопровождают челове-
ческую жизнь, они имеют в виду именно хаос. однако, исходя из учения стоицизма, 
все эти суровые испытания представляются чем-то хаотичным лишь глупцу. По 
убеждению стоиков, все мнимые неожиданности закономерны  – они направляют-
ся разумом и способны быть постигнуты разумом. для стоиков разум и Судьба  – 
это одно и то же.

Согласно учению представителей стоицизма, ни о каком противодействии 
хаосу не может быть и речи. Задача мудреца состоит прежде всего в том, чтобы по-
нять, что всё происходящее с ним является разумным, справедливым и непреодо-
лимым. в результате такого рода понимания, мудрец будет подчиняться необходи-
мости добровольно, не испытывая никаких треволнений, то есть достигнет чаемо-
го стоиками состояния  – «апатии». рассмотрим представления стоиков о хаосе на 
примере философии Марка аврелия.

С точки зрения этого философа хаоса не существует, а во всём происхо-
дящем есть некая высшая разумная закономерность: «изначально определено и 
увязано было мировым целым всё, что с тобой случается» [9, с. 20]. Философ не-
однократно в своих «размышлениях» задаётся вопросом о том, что было бы, если 
бы мир действительно был хаосом. и он неизменно отметает возможность хаотич-
ности мира.

например, Марк аврелий гипотетически рассматривает возможность та-
ких альтернатив: «либо стройный миропорядок, либо груда, мешанина». в ходе 
данного рассмотрения римский философ однозначно даёт понять, что по его убеж-
дению не может быть такой ситуации, при которой «в тебе есть некий порядок, а 
в мировом целом одна беспорядочность» [9, с. 20]. в другом месте философ рас-
суждает: «либо мешанина, и сплетение, и рассеянье, либо единение, и порядок, и 
промысел. Положим, первое. чего же я тогда жажду пребывать в этом случайном 
сцеплении, в каше?» [9, с. 30]. указывая на то, что ему представляется абсурдной 
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идея о хаосе, философ подчёркивает, что случайность происходящих событий  – 
лишь мнимая.

По убеждению Марка аврелия, всё происходящее имеет чёткую законо-
мерность, которая является не чем иным, как справедливостью [9,  с. 18]. Причём 
философ полагал, что организует эту справедливость всемогущий разум: «как 
часть в целом ты возник и в породившем тебя исчезнешь. вернее, превратившись, 
будешь принят в его осеменяющий разум» [9, с. 18].

что касается скептиков, то они в полном соответствии со своей философ-
ской позицией удерживались от догматического утверждения о существовании 
или не существовании хаоса, критикуя имеющиеся мнения о хаосе, указывая на их 
недостаточную обоснованность.

Так, Секст Эмпирик излагает слова Гесиода о первичности хаоса, полагая, что 
автор «Теогонии» назвал хаосом «Место, которое вмещает всё, поскольку без него не 
могли возникнуть ни земля, ни вода, ни остальные стихии, ни весь мир. и если даже мы 
устранили бы мысленно всё, то не уничтожится место, в котором всё было, но останет-
ся, имея три измерения: длину, глубину, ширину» [13, с. 318]. Секст Эмпирик критикует 
подобные взгляды, в частности говоря, что желание прийти к выводу о существовании 
места на основании частей места – это «совершенное ребячество».

надо отметить, что позиции относительно хаоса, которую критикует Секст 
Эмпирик, придерживалось немало философов античности. в частности, аристо-
тель в «Физике» пишет, что «Гесиод правильно говорит,

делая первым хаос… как если бы существующим вещам надлежало снача-
ла предоставить пространство, ибо он, как и большинство людей, считал, что все 
предметы находятся где-нибудь и в каком-нибудь месте. Если дело обстоит таким 
образом, то сила места будет поистине удивительной и первой из всех прочих сил, 
ибо то, без чего не существует ничего другого, а оно без другого существует, не-
обходимо должно быть первым: ведь место не исчезает, когда находящиеся в нем 
вещи гибнут» [2, с. 124]. отметим, правда, что аристотель знает и о другом модусе 
понятия «хаос», используя это слово также в качестве синонима «находящегося в 
беспорядке». в этом смысле он говорит в «Политике» о том, что «в большинстве 
случаев законы в своей значительной части находятся, так сказать, в хаотическом 
состоянии» [1, с. 592].

Тем временем, Секст Эмпирик подчёркивает, что тот, кто не согласится о 
существовании целого, не допустит и существования частей целого. Поскольку ча-
сти чего-либо есть то самое, чего они суть части, то говорящий: «Если есть части 
места, то есть и место», на самом деле говорит: «Если место есть, то место есть». 
Секст Эмпирик называет такого рода подход нелепым, поскольку искомое берется 
ради подтверждения себя самого как несомненное [13, с. 318].

о хаосе как беспорядке скептики много говорили в своих рассуждениях 
о противоречивости существующих мнений людей. Правильным отношением к 
такого рода беспорядку, по мнению скептиков, должно стать воздержание от вы-
сказывания догматических утверждений, что является необходимым условием до-
стижения мудрецом искомой атараксии.

иную философскую позицию по отношению к осмыслению хаотических 
феноменов демонстрируют представители эпикуреизма. они признают существо-
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вание хаотических феноменов и предлагают своё видение того, как нужно человеку 
строить своё отношение по отношению к хаосу.

Проанализируем учение Эпикура о случайности. о случае этот философ 
говорит именно как беспорядке, хаосе. об этом можно судить, например, из его 
критики утверждения «людей толпы» о том, что случай является богом. Эпикур от-
брасывает это мнение на том основании, что «богом ничто не делается беспорядоч-
но» [16, с. 213]. То есть, случай для него – это хаотический феномен. По убеждению 
Эпикура, человек способен нечто противопоставить такого рода хаосу.

отметим, что интерес к хаосу сыграл важную роль в становлении Эпикура 
философом. как известно, Эпикур обратился к философии именно потому, что 
учителя словесности не смогли ответить на его вопрос, что значит слово «хаос» у 
Гесиода [5, с. 369] . однако, занявшись философией, Эпикур не становится продо-
лжателем разработанных ранее в античной философии идей о должном отношении 
к хаосу. он не говорит о необходимости упорядочения хаоса, также он не стано-
вится и сторонником фаталистических идей. Эпикур предлагает свои собственные 
идеи о должном взаимодействии с хаотическими феноменами, суть которых за-
ключаются в стратегии избегания хаоса, в отграничении человека от него.

Философ полагает, что наличие в нашей жизни случайности вовсе не гово-
рит о том, что мы фаталистически зависим от неё. По его мнению, было бы ошиб-
кой считать, что случай дает людям добро или зло для счастливой жизни  – ведь 
случай только «доставляет начала великих благ или зол» [16, с. 213], а у человека 
есть все возможности распорядиться этими началами по своему собственному 
усмотрению.

Эпикур не призывает бороться со случайностью. Философ говорит лишь 
о том, что данный человеку разум позволяет ему достичь атараксии путём после-
довательного «уклонения от неудовольствия». Если человек достаточно умён, он 
отграничит себя от беспорядка. как утверждал Эпикур: «Случай редко мешает му-
дрецу», поскольку все важные дела мудреца устраивает разум [16, с. 215]. Таким 
образом, по мнению эпикурейцев, тем средством, которое способно обеспечить 
человеку удаление от хаоса, является его разум.

Переходя к рассмотрению представлений о хаосе гностиков, необходи-
мо отметить, что в гностицизме очень непросто выделить единые доктринальные 
основы. Тем не менее, мы берёмся утверждать, что ряд гностических систем гово-
рит не о необходимости упорядочения хаотических феноменов, как, например, го-
ворили учения анаксагора [15, с. 505] или же Платона, а предлагают стратегию уда-
ления от хаоса. в этом концептуальном моменте мы констатируем определённый 
изоморфизм постулируемого отношения к хаосу у двух чрезвычайно непохожих 
направлений эллинистическо-римской философии – эпикуреизма и гностицизма.

рассмотрим идеи об удалении от хаоса на примере учения, изложенного 
в известном гностическом тексте «Пистис София». Пистис София в одноимён-
ном повествовании противопоставляет хаос чаемому Свету. она проклина-
ет своих недоброжелателей такими словами: «да останутся они во Тьме и не 
увидят Свет. Пусть глядят они в хаос во все времена, и пусть они не глядят в 
вышину». Г. Йонас справедливо отмечает, что вся трагедия Пистис Софии, все 
несчастья, испытанные ею в мире хаоса, имели свой источник в первичном её 
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заблуждении, когда свет, который она узрела внизу, показался ей «Светом Све-
та», за которым она и сошла в глубину [6, с. 442]. По убеждению гностиков, хаос 
и истинный Свет антагонистичны.

вместе с тем, в указанном гностическом тексте не идёт речь о необходи-
мости преодоления хаоса. Там повествуется о том, что Свет способен вывести из 
хаоса, отделить от него тех, кто достоин. Пистис София молит не о том, чтобы хаос 
был упорядочен. она говорит о другом: «ныне же, о, Свет, не оставь меня в хаосе, 
пока исполняется всё моё время. не покидай меня, о, Свет».

особое значение в вопросе отграничения от хаоса гностики придавали 
причастности сокровенному знанию. Пистис София молит: «Я уповаю на тебя, о, 
Свет. не оставь же меня в хаосе; спаси меня и надели знанием твоим». в другом 
месте она говорит: «Ты же спасёшь меня, о, Свет, знанием твоим».

Традиционно рассмотрение эллинистическо-римской философии за-
вершают учениями неоплатоников. Среди представителей этого философского 
направления были мыслители, которые указывали на недопустимость призна-
ния существования хаоса, однако, были и неоплатоники, которые попытались 
осмыслить его суть.

к первым можно отнести, например, Саллюстия, который обращает наше 
внимание на этические препятствия в вопросе осмысления хаоса. он категориче-
ски заявляет, что мир является упорядоченным, поскольку «непозволительно слу-
шать», что он мог бы быть хаосом [12, с. 407].

а вот Прокл считал возможным говорить о хаосе. он привлекает к осмыс-
лению первоначального хаоса концепты орфических учений, толкуя хаос как анти-
тезу эфиру, то есть пределу. для него хаос  – это прежде всего «беспредельное». 
Прокл пишет: «беспредельное есть хаос, поскольку последний способен вместить 
в себя любую силу и всякую беспредельность, он объемлет все остальное беспре-
дельное и оказывается своего рода наибеспредельнейшим из беспредельного» [11, 
с. 528]. Показательно, что, по убеждению Прокла, хаос – это не только беспредель-
ное, но и исток любой беспредельности: умопостигаемой, умной, душевной, теле-
сной и материальной [11, с. 527].

Также необходимо остановиться на рассмотрении «акосмии» [3, с. 144], о 
которой пишет дамаский, говоря о том чине умопостигаемого, который «халдей-
ские оракулы» называли «сверхкосмической бездной». Термин «акосмия» указыва-
ет на отсутствие упорядоченности у этой «бездны», перекликаясь, естественно, с 
этимологией древнегреческого слова «хаос». и в то же время дамаский пишет, что 
данная «бездна» является «чем-то, что лучше любого космоса; она представляет 
собой единство, подражающее, если позволено так выразиться, всесовершенному 
акосмическому слиянию» [3, с. 144].

известную позицию о хаосе высказывает Плотин, который подчёркивает, 
что причиной хаоса является материя. По его убеждению, «вина же во всем непри-
глядном лежит на безобразной и косной материи, вносящей в мировую гармонию 
сумятицу и хаос. а потому и зло неистребимо, что оно вечно не-сущее и небытие, 
лишь временно упорядочиваемое эйдосами духа» [10, с. 80].

Тем не менее, не смотря на наличие указанных концептов о хаосе, мы всё 
же не считаем возможным говорить о наличии у неоплатоников некой артикули-
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рованной позиции о должном отношении к хаосу. нами не были найдены прямые 
и однозначные подтверждения для этого.

итак, на основании вышеизложенного мы пришли к следующим вы-
водам. Эллинистическо-римская философия не разработала единого учения о 
хаосе и должном отношении к нему, предоставив широкую палитру идей. наи-
более последовательно отрицали существование хаоса стоики. Скептики ука-
зывали на недостаточность аргументов как у тех, кто говорит о наличии хаоса, 
так и у тех, кто его отрицает. что касается неоплатоников, то те представите-
ли этого философского направления, которые считали возможным говорить о 
хаосе, предложили различные теории, уточняющие суть хаотических феноме-
нов. Прежде всего тут можно выделить представления Прокла о хаосе, как о 
беспредельном, учение дамаския об акосмии, а также позицию Плотина о роли 
материи в существовании хаоса. 

отдельно необходимо сказать об учениях эпикурейцев и гности-
ков. Представители этих двух столь различных философских направлений 
эллинистическо-римской мысли предложили изоморфные идеи о должном от-
ношении к хаосу. а именно, они предлагают философскую стратегию удаления 
от хаоса, которая не подразумевает ни отрицания хаоса, ни претензий на его 
упорядочение, ни фаталистического убеждения в отсутствии способностей у 
человека преуспеть в своём взаимодействии с хаосом. Такой подход к проблеме 
хаоса был новым для античной мысли, не имея аналогов в предшествующие 
периоды развития античной философии.
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ПОД- СЕКЦИ Я 5. Философия образования.
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ФІЛоСоФІЯ оСВІти через призМУ УнІВерСитетУ ЯК ВирІШеннЯ 
проБЛеМ наВчаннЯ

у сучасному світі, що знаходиться у третьому тисячолітті, відбуваються 
складні, багатогранні процеси в соціальному, економічному і духовному житті кра-
їн, націй, етносів та народів. Перед людством все частіше постають завдання – осяг-
нути таємниці світу, природи, буття, вирішити проблеми творчого, планетарного 
масштабу: екологічні, ядерної безпеки, формування єдиного інформаційного поля, 
виходу на рівень сучасного досягнення цивілізації та культури.

Зазначенні об’єктивні процеси гостро обумовлюють необхідність глибин-
них трансформацій стилю та форм знань, переходу від корпоративної, блокової 
свідомості людства до розуміння єдності життя на Землі, системного, інтеграційно-
систематичного аналізу соціальної та духовно-культурної практики і на основі 
цього прогнозування та творення майбутнього. Парадигмою у цьому на сьогодні є 
освітня діяльність, а особливо філософія освіти.

адже філософія освіти  – це особлива галузь філософії, що має предметом 
дослідження практично всі складові освітньої діяльності, а також осмислення осві-
ти та виявлення її сьогоденних проблем у суспільстві. При цьому вона відображує 
обсяг знань, їх структуру, нову методологію мислення, підходи до вирішення про-
фесійних задач та практичний зміст освіти [10, с. 34].

відповідно до цього, освіта у свою чергу, є сукупністю знань, які здобу-
ваються у процесі навчання і цей процес засвоєння здійснюється за допомогою 
системи закладів та установ [4, с. 148]. Перш за все до цієї системи закладів та уста-
нов належить університет, що сягає своїм коріння ще у середні віки, бо саме в цей 
час почали створюватись перші навчальні заклади у Європі, тому дане поняття 
походить від латинського слова «universitas» ‒ уся сукупність і від однокорінного 
слова «universum» як перекладається українською мовою « всесвіт, загальне буття», 
тобто термін «universitas» вживався для позначення корпорації вчителів та учнів, 
що складалися в межах вищої школи з універсальною програмою навчання. Згодом 
уже самі школи такого типу почали називатись університетами. Тому університет 
повинен прищеплювати людині здатність до універсального осмислення світу, до 
самостійного навчання і самовдосконалення протягом усього життя. Також, що 
дуже важливо, саме філософія, завдяки своєрідній природі цього типу духовного 
освоєння світу, відіграє визначальну роль у реалізації ідеї університету в тому 
вигляді, в якому ця ідея затвердилась в європейській культурі.

При цьому дійсний університет ‒ це творча, просвітницька й освітня 
модель буття, а справжній університет ‒ це завжди деякий освітній мікрокосмос, 
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який потенційно дорівнює макрокосмосу. адже не випадково слово «університет» 
споріднене із словом «всесвіт»,  – з цього випливає цілісний дух університету та 
його творча універсальність, структура та характер діяльності [12, с. 429].

отже, університет ‒ це давня і водночас сучасна форма навчального 
закладу вищої якості, що дає людині високий рівень освіти, практичних вмінь і 
навичок з опанованого фаху. разом з цим університет являє собою творчий дух, 
дух гуманізму, освіченості і культури, а також це новаторство, що об’єднується з 
науковими досягненнями сучасного рівня.

З цього приводу згадаємо блискавичну думку джона Генрі ньюмена, щодо 
визначення поняття університету, яка відображається у книзі «Ідея університету» 
та трактується як: «Якби до мене звернулися із проханням якомога стисліше і 
популярніше розтлумачити, що таке університет, свою відповідь я розпочав би 
описом первинної функції як studium generale, себто «школи універсальної освіти». 
… у найпростішому та первісному вигляді університет ‒ це школа різноманітних 
знань, яку створили вчителі з цілого світу. … Завдяки особистому спілкуванню він 
є місцем комунікації, циркуляції думки в масштабах цілої країні» [3, с. 89]. Тобто 
джон Генрі ньюмен вважає, що університет ‒ це місце взаємодії, де важливою є 
сама розмова, яку невпинно проводить університет, відтворюючи розуміння 
кожним новим поколінням свою сутність та призначення.

а ось хосе ортега-і-Гассет, у праці «Місія університету» визначає дане 
поняття так: «університет, в першу чергу, представляє собою вищу освіту … 
первинна та центральна функція університету ‒ викладання головних культурно-
значущих дисциплін. … нам слід мати три складові університетської освіти: 1. 
Передання культури; 2. навчання професій; 3. наукові дослідження і плекання 
нових науковців» [7, с. 52].

Таким чином, з вище сказаного виходить, що університет має ще з давніх 
часів свою особливу місію, яка відіграє ключову роль у здобуті освіті. адже ще 
відомий німецький філософ карл Ясперс у своїй книзі «Ідея університету» зазначав: 
«Ми обговорюємо чотири завдання університету: перше ‒ дослідження, навчання 
й здобування певних професій, друге ‒ освіта й виховання, третє ‒ базоване на 
спілкуванні духовне життя, четверте ‒ космос наук. … Ці завдання він реалізує 
своєю ідеєю: університет ‒ це водночас дослідницький і навчальний заклад, царство 
освіти, життя, що базується на спілкуванні, космос наук. кожне з завдань набуває 
тим більшої сили, сенсу, ясності, чим вагомішим є їхнє взаємопроникнення. в 
принципі, одне завдання не можна відділити від іншого, не спровокувавши при 
цьому розпаду субстанції університету чи занепаду й спотворення суті цих 
завдань. усі завдання зумовлюють життєздатність ідеї університету як цілого» [5, 
с. 113-114].

Інші завдання джон Генрі ньюмен показує у праці «християнство та 
наукові пошуки. лекції для студентів Школи природничих наук», де відзначає: 
«людська діяльність … не може мати вищої та благороднішої мети, ніж 
створення університету. дати життя та процвітання дійсному університетові ‒ 
це, безперечно (якщо лише ми вірно розуміємо значення слова «університет»), 
одна з найвеличніших і за складністю, і за значенням справ, якій з повним правом 
присвячувати себе найблискучіші розуми і найщедріші благодійники. університет, і 
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це в ньому найголовніше, покликаний навчати всього, чого лишень можна навчити 
безвинятково у всіх галузях знань, він охоплює вищі прояви людської думки, безкраї 
обсяги людських пошуків. немає завдання, яке видавалося б йому надто значним 
чи надто неохопленим, надто відстороненим чи, навпаки, надто конкретним, надто 
невизначеним чи надто точним. втім, університет я ставлю настільки вище зовсім 
не з цієї причини, адже вважати університетом будь-який навчальний заклад, що 
зміг об’єднати у собі різні види знань, було б, висловимось прямо, порожніми 
балачками … настільки високе значення я надаю університетові не тільки тому, що 
його роль зовсім не зводиться до того, аби увібрати та розмістити … всі мистецтва 
та науки, всю історію та філософію. кожній науці, яку він приймає у своє лоно, 
університет відводить її законне місце, визначає її межі та права, встановлює та 
регулює стосунки між нею та іншими галузями знань, здійснює взаємодію між 
ними. … дійсно, університет покликаний без страху, без забобонів, без компромісів 
відкривати свої двері всім, хто входить, якщо лишень входять заради істини; … а 
також створювати атмосферу, яка повністю б сприяла розвитку думки та ерудиції в 
їх найоригінальніших та запам’ятовуваних формах, в їх найяскравіших та всебічних 
проявах. Тим самим основне завдання університету ‒ звести множинне в єдине, і 
досягає він цього не за допомогою письмових статутів, а завдяки далекоглядності, 
мудрості, витримці і терпінню, завдяки діям, що ґрунтуються на глибокому 
розумінні предмета та пильній нетерпимості до будь-якого прояву агресії та 
фанатизму» [4, с. 37].

Також з цього приводу звернемося до німецького вченого вільгельма фон 
Гумбольдта, який у своїй праці «Про внутрішню та зовнішню організацію вищих 
навчальних наукових закладів у берліні» (1809), котра містить розділ про «Зміст 
поняття вищих наукових навчальних закладів», зазначає, що у більшості випадків 
під словосполучення вищих наукових навчальних закладів розуміють університети, 
академії наук та мистецтв тощо та відповідно до цього формуються їхні функції. 
З цього приводу він зазначає так: «вони немов вершина, місце скупчення усього, 
що безпосередньо стосується моральної культури нації. Завдання цих закладів ‒ 
опрацювати науку у найглибшому, найширшому сенсі даного слова та передати 
духовному вихованню вже опрацьований матеріал. … університети не повинні 
відігравати для держави роль гімназій чи спеціалізованих шкільних закладів. 
адже університет не є лише додатком чи однорідним, на щабель вищим від школи, 
елементом» [1, с. 25-26]. оскільки, на думку вільгельма фон Гумбольдта освіта ‒ 
це більше ніж чисте присвоєння знань ‒ індивідуальність та особистість, а також 
процес індивідуалізації, через який людина може навчатися своїм особистостям.

не можна також поза увагою залишити ще одну вдалу думку німецького 
вченого Германа хайпеля, який був президентом конфедерації ректорів Західної 
німеччини, щодо місії університету. він відзначив про завдання університету 
у праці «Правила та завдання університету» та наголошує про це так: «Той, хто 
хоче зрозуміти університет … має врахувати, що університет являє собою місце, 
де проводяться дослідження, тому що університет ‒ це вища школа. … університет 
як універсальність, як єдність різноманітних наук, поділених на факультети, являє 
собою … об’єднання вчителів та учнів, корпорацію з певними прагненнями щодо 
свободи, які пред’являються державі. … Свобода ‒ ось справжній обов’язок та 
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дійсне завдання університету» [18, с. 58].

адже саме свобода у сучасних європейських університетах панує на 
сьогоднішній час, але крім цього, вважають вчені, що передусім університет повинен 
давати освіту, яка повинна задовольняти потреби людського духу. вона зобов’язана 
допомагати людям виробляти відповідну особисту філософію й почуття цінностей; 
виховувати смак до літератури, музики та мистецтва; створювати здатність 
аналізувати проблеми й приходити до розумних висновків.

Тим самим, олівер рейзер це завдання університету відображає у своїх 
сучасних дослідженнях підкреслюючи, що перш за все провідну роль у цьому 
відіграє професійний педагог, бо саме він повинен усвідомлювати загальну 
філософію освіти й свідомо намагатися окреслити теорію освіти, адекватну новому 
світу, що зараз з’являється. у такій філософії повинні сполучатися три основні 
підходи [16]:

• психологічна теорія людської особистості, якій треба «давати освіту»;
• соціальна теорія про суспільство, яке ми намагаємося створити або 

зберегти, як гідне вмістилище розповсюджуваних ідеалів культури;
• світогляд або космологія, теорія про місце людини у всесвіті, де вона 

виступає як глядач і як актор.
Також олівер рейзер вважає, що з зростанням числа спеціальних галузей 

знання , коли нас буквально завалює лавина інформації й відомостей, прийшов час 
всерйоз взятися за з’ясування того, що ж все це знання означає. Якщо університет 
буде не в змозі синтезувати універсальні основи сучасного навчання, він не зможе 
виконувати свою історичну роль і пропонувати універсальні принципи освіченим 
індивідуумам, що тягнуться до блага гідного життя. Ця невідкладна потреба ви-
магає точної констатації й визнання, якщо ми хочемо свідомо знайти розв’язання 
проблеми.

Головною метою «успіху в навчанні», на думку олівера рейзера, є пролиття 
світла на чотири головних питань людського існування [16]:

1) Що таке людина?
2) Що являє собою фізичний всесвіт (космос), у якому людина живе?
3) у ході яких еволюційних процесів рід людський оформився в матриці 

природи, так що людина змогла стати тим самосвідомим і творчим 
індивідуумом, яким є зараз?

4) Знаючи про космос і про людську природу, який найкращий вид суспільства 
можна запропонувати для прогресивної само-еволюції людини?
у пошуку відповідей на ці питання й даючи студентам стимули й дані, не-

обхідні для формулювання власних відповідей, викладачі не будуть вдавати із себе 
експертів з інтеграції. разом із зацікавленими студентами викладацький склад буде 
шукачем синтезу.

виходячи з вище сказаного, можна зробити висновок, що філософія осві-
ти необхідна у нашому суспільстві. через це, потрібно створювати викладацько-
навчальні програми, при цьому пов’язувати раціонно-дидактичні аспекти один з 
одним. на даний час в університетах неабияку процентну ставку в учбових послугах 
відводять посаді викладача. Саме викладач повинен мати професійні якості, щоб 
формувати вміння та навички у студентів, які необхідні в подальшому житті. При 
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цьому, що навчальний заклад не можна звинувачувати у всіх недоліках суспільства, 
однак саме він є соціальним інститутом, що відповідає за підготовку культурних, 
гуманних людей, які натомість будуть ухвалювати адекватні рішення і втілювати їх 
у життя. адже як зазначив ректор оксфордського університету Френсіс кернкрос: 
«університети ‒ це мозкові фабрики. вони повинні стати джерелом «світлих голів» 
для країни, яка намагається конкурувати на міжнародній арені в умовах ххІ сто-
ліття. університети випускають або повинні випускати ‒ молодих людей, які вмі-
ють задавати питання, аналізувати, розуміти і спілкуватися. І ці принципи повинні 
бути незмінними, незалежно від того які дисципліни викладають там» [14, с. 164].

ЛІтератУра
1. вільгельм фон Гумбольдт Про внутрішню та зовнішню організацію вищих 

наукових закладів у берліні / вільгельм фон Гумбольдт //Ідея університету: 
антологія / упоряд.: М. Зубрицька, н. бабаляк, З. рибчинська; відп. ред. М. 
Зубрицька. ‒ львів, 2002 ‒ С. 25-29.

2. википедиЯ: Свободная энциклопедия: [Електронний ресурс] ‒ режим доступу: 
http://ru.wikipedia.org/wiki

3. джон Генри ньюмен христианство и научные изыскания. лекция для Школы 
естественных наук / джон Генри ньюмен // отечественные записки. ‒ 2003. ‒ 
№6 (15) [Электронный ресурс] ‒ режим доступа: http://strana-oz.ru

4. джон Генрі ньюмен Ідея університету / джон Генрі ньюмен //Ідея університету: 
антологія / упоряд.: М. Зубрицька, н. бабаляк, З. рибчинська; відп. ред. М. 
Зубрицька. ‒ львів, 2002 ‒ С. 37.

5. карл Ясперс Ідея університету/ карл Ясперс. // Ідея університету: антологія 
/ упоряд.: М. Зубрицька, н. бабаляк, З. рибчинська; відп. ред. М. Зубрицька. ‒ 
львів, 2002 ‒ С. 113-114.

6. Петрушенко в. л. Тлумачний словник основних філософських термінів / в. л. 
Петрушенко. – львів : націон. ун-т «львівська політехніка», 2009. – 264 с.

7. хосе отрега-и-Гассет Миссия университета / хосе отрега-и-Гассет. // 
отечественные записки. ‒ 2002. ‒ №2 [Электронный ресурс] ‒ режим доступа: 
http://strana-oz.ru

8. christian Gefert bildungsziele, kompetenzen und anforderungen. perspektiven 
für die Entwicklung von bildungsstandards in philosophischen bildungsprozessen, 
in philosophie und bildung. beiträge zur philosophiedidaktik ⁄ Ekkehard Martens, 
christian Gefert, Volker Steenblock. ‒ Münster: Lit, 2005. ‒ S. 135-146.

9. Draken k. Das Sokratische Dialog im unterricht / Draken k. // information 
philosophie. – № 2. ‒ hamburg, 2003. – 360 s.

10. Duden Das herkunftswörterbuch: Etymologie der deutschen Sprache / Duden. ‒ 4. 
auflage. ‒ beltz: weinheim, 2007. ‒ 872 s.

11. Fuhrmann M. bildung. Europas kulturelle identität / Fuhrmann M. ‒ Stuttgart: 
reclam, 2002 ‒ 398 s.

12. heinrich Schmidt philosophisches wörterbuch / heinrich Schmidt / neu bearb. von 
Georgi Schischkoff ‒ 22. aufl. ‒ Stuttgart, 1991 ‒ 517 s.

13. keller a.J. kleines padagogisches wörterbuch. Grundbegriffe-praxisorientierungen-
reformideen / keller a. J., novak F. – Freiburg; basel; wien: herder, 1993. – 400 s.



59

Тенденции  современной науки
14. Luvlie L. Educating humanity: bildung in postmodernity / Luvlie, L., Mortensen, 

k.p. & nordenbo, S.E. // Journal of philosophy of Education. ‒ 36(3), Special issue, 
2002. ‒ 405 s.

15. richard Shusterman philosophie als Lebenspraxis. wege in den pragmatismus ⁄ 
richard Shusterman. ‒ berlin: akademie-Verlag, 2001. ‒ S. 3.

16. Seitz k. bildung in der weltgesellschaft / k. Seitz. – Frankfurt a. M., 2002. ‒ 267 s.
17. wahrig G. Deutsches wörterbuch. Mit einem «Lexikon der deutschen Sprachlehre» / 

G. wahrig. – Guterslon; Munchen: bertelsmann Lexikon Verlag, 2001. – 1451 S.
18. willke h. atopia. Studien zur atopischen Gesellschaft / h. willke. – Frankfurt a. M., 

2001. ‒ 310 s.



60

Trendy współczesnej nauki 
ПОД- СЕКЦИ Я 5. Философия образования.

романцов Сергій,
викладач кафедри музичного виховання і хореографії  

МдПу ім. б.хмельницького

ФІЛоСоФСЬКо- пеДагогІчнІ заКоноМІрноСтІ ХУДожнЬо-
тВорчого розВитКУ МоЛоДШиХ ШКоЛЯрІВ на занЯттЯХ 

ХореограФІЄЮ

Мистецтво хореографії має значні можливості у вихованні школярів, осо-
бливо молодшого шкільного віку, оскільки танець, а також пов’язані з ним ігри, 
вправи з рухами, співом, образотворчим мистецтвом, розвивають розумові й фі-
зичні сили дітей, їхні почуття й уяву, що зараз є актуальною проблемою у зв’язку 
зі станом психічного і фізичного здоров’я школярів, що зумовлено природними і 
соціальними закономірностями естетичного розвитку особистості.

вказаною проблемою художньо-естетичного виховання у загальноос-
вітніх та позашкільних навчальних закладах займаються Масол  л.  М., Ганну-
сенко н.  І., комаровська о.  а., ничкало С. а., оніщенко о.  І., рагозіна в.  в. та 
інші вчені. але аналіз наукової літератури з проблеми естетичного вихован-
ня і практичної діяльності дитячих хореографічних гуртків засвідчує, що гли-
бинні, філогенетично-розвиваючі можливості навчально-виховного процесу 
в онтогенезі майже зовсім не використовуються. І практично вся традиційна 
конструкція шкільного життя орієнтується на придушення і покріпачення тієї 
фундаментальної нейродинамічної основи, з якої беруть свої джерела тілесно-
моторне й психічне життя дитини. Тому актуальним завданням філософії осві-
ти є вияв, вивчення й обґрунтування закономірностей естетичного розвитку 
особистості школярів, розробка на цій основі теорії художнього виховання як 
спеціально організованого педагогічного процесу на заняттях хореографією. 
Тобто сучасний підхід до розуміння проблеми художнього виховання не пови-
нен обмежуватись питаннями доступними, на перший погляд, для всіх вчителів, 
питаннями методики викладання та вікової психології: дедалі наполегливіше 
він наголошує не на технології, а на здобутках, на пізнанні глибинних джерел 
художньо-творчого розвитку особистості.
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набуті знання попередніх поколінь переконують у необхідності підви-

щення ефективності художньо-творчого розвитку особистості в дитячому віці, бо 
нинішній розвиток суспільства ще гостріше поставив перед нею ті самі проблеми, 
про які писали з давніх часів філософи, педагоги такі як аристотель, новер Ж .Ж., 
Песталоцці  І.  Г., Сковорода  Г.  С., ушинський  к.  д. Творчий розвиток особистості 
— є відповідний результат її активності, яка іде від її душі, за словами Сковоро-
ди  Г.  С.,— рухомості неперервної, «вона або бажає чогось, або уникає чогось; ба-
жаючи, любить, уникаючи, боїться». Якраз виховні можливості хореографічного 
мистецтва мають пряме відношення до цих слів, на нашу думку, і можуть вже на 
перших сходинках вказаного розвитку допомогти розкрити творчий потенціал ди-
тини, що привертало увагу багатьох вчених-філософів, соціологів, психологів, фі-
зіологів, мистецтвознавців, педагогів. Природі творчості присвячено роботи,. бех-
терева в. М, рубінштейна С. л., Якобсона П. М., Фрейда З., Маслоу а, Еріксона Е., 
Єрємєєва а. Ф., Пригоди Т. М., бахтіна М.М, батая Ж.  та інші.

досліджуючи глибини вказаної проблеми, Пригода  Т.  М. починає екскурс 
з наступного: «...уся історія, культура, мистецтво, релігія, філософія — це пошуки 
шляху повернення єдності, первинної цілісності, втраченого лона, загубленого раю 
і «золотого віку»  [10,257], чим допомагає нам зрозуміти сутність художньої твор-
чості. бахтін  М.М  , досліджуючи образ «мене самого», виділяв я-для-себе, я-для-
іншого, інший-для-мене, бо « оболонка душі позбавлена самоцінності та віддана на 
милість и милування іншого. невисказане ядро душі може бути відбите тільки в 
дзеркалі абсолютного співчуття « [3,410-411].

образ є тією особливою ланкою «між» людиною і світом, яка їх трансфор-
мує, перетворює, змінює. у такому сенсі відношення набуває «двомовного» вира-
ження, котре, як пише богданов к. а «відсилає нас, по суті, вже не до досвіду мови, 
а до пpaвербaльнoгo досвіду мовчання» [4, 255—256]. для батая Ж. «я» є «безумною 
недостовірністю», що не пов’язана з якимось глибинним існуванням, але без якої 
людини не було б»  [2, 131]. Філософ виходить на думку, що точний образ танцю 
стає ключовим для з’ясування, окреслення образу людини і світу.

Танець — хореографічне явище, власне людський рух, вид письма, як по-
замовний засіб вираження смислу в тексті (у сенсі ніцшеанського «танцюючого 
мислення»), пластичний образ. Така різноманітна інтерпретація феномену танцю 
вказує на його специфічну природу і сутність [10, 259].

узагальнюючи різні гіпотези походження танцю, можна вважати, що 
танцювально-ігрові дійства виділилися із синтезованих ритуалів, присвячених 
міфологічним сюжетам. Першими були тотемні танці, не менш енергійні й силь-
ні, аніж первісні полювання. реальність сприймалася цілісно, без чіткого розмеж-
ування між внутрішнім і зовнішнім світом. Світ ще не відчужений. Пізнаючи сили 
суворої природи і свої власні неприборкані пориви, людина палеоліту усвідомила, 
вловила творчу силу ритму. Саме ритм переважав у ранніх формах танцю.

Єрємєєв  а.  Ф. пише, що, у відомому сенсі, дія такого роду нагадує по ха-
рактеру передачу художньо-образної інформації в танцях і музиці (у тому числі і 
пісні). рух танцюючих, ритмічна і мелодійна побудова музики є ніби факелом, який 
змушував запалювати думки і почуття. наша душа стає ареною, на якій розігру-
ється вся драма: надія змінюється страхом, а страх знову відступає під енергійним 
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напором радості утвердження життя. ритм не дає нам зійти з тропи на половині 
дороги, він підкорює собі, підганяє, нагнітає почуття, більше і більше виганяє з від-
чуттів і думок все зайве, підкорюючи одному всеохоплюючому відчуттю-повноті 
життя, злиттю з ним, радості тому, що ти живеш, що повний сил, що ти молодий, 
здоровий, що все підвладне тобі. Святкові пляски відрізняються все більше зроста-
ючим темпом і ступінню інтенсивності. Якщо говорити сучасною мовою, ми пови-
нні ще раз констатувати, що мистецтво з моменту зародження тяжіло до відкритих 
моделей. Тобто до такого відтворення життя, при якому частина інформації (іноді 
значна її частина) не отримувала значного втілення, а зоставалася за кадром, у під-
тексті. [6,193-194]

в освоєнні людством різноманітних граней свідомості етапу думки-
форми, можливо, передував етап думки-енергії у вигляді «невербального відчут-
ного ритмомислення, у якому особлива чутливість до відчуттів внутрішніх ритмів 
об’єктів, очевидно, відігравала ведучу роль», — вважає Герасимова  и. а.[5, 52]. у 
танці «я-відсутність», а не «я-присутність», тобто схоплені, фіксовані образи «я» 
перeтвopюютьcя у я, а «світ» — у світ. Екстатичне, надмірне «я» звільняється від ви-
значаючих оболонок і форм. «Я»- не-в-собі. І танець завжди на цій межі полишен-
ня. «Я» повертає світу я, образи розчинюються у тотальній нерозрізненості творчої 
стихії. «біля воріт раю ніхто не говорить «я» [14, 248]. Танцювальний рух ніби ви-
штовхує абстрактне, штучне, свідоме себе «я» у світ своїх атрибутів, надаючи йому 
конкретного і пластичного досвіду тілесності.

Танець — найбільш живе н найбільш смертне мистецтво. у танці тіло най-
швидше піддається відчуженню і відторгненню у світ невтілених форм» (Мамар-
дашвілі М. к.). Танець як рух і як мистецький твір існує лише завдяки своїй само-
втраті та самозапереченню. Зафіксований, схоплений танець перестає бути мисте-
цтвом. [10, 261].

Тому такий образ є найближчим до першообразу, першоструктури, про-
образу. Пластичний образ окреслює «небайдужий», виражально-пластичний стан 
між первісною нерозрізненістю, первинною тотожністю всіх явиш та оформленим, 
естетичним буттям взагалі та мистецькою реальністю зокрема. Це стан, який має 
неоднозначні, потенційні, мінливі характеристики. Тобто пластичний образ є пев-
ним етапом у становленні мистецьких форм і в утвердженні людини, яка реалізує 
себе у мистецько-естетичній діяльності, виражаючи власну сутність. у зв’язку з фі-
логенезом і віковою психологією дитини у загальноосвітній школі з самого початку 
необхідно використовувати вікову тактику педагогічного впливу.

Існує чимало прикладів, коли у молодшому підлітковому віці наступає пе-
ріод, коли бурхлива дитяча творчість вичерпує можливості виражати у художньо-
му образі свій світогляд. на нашу думку, це пов`язано із завершенням першого із 
п’яти десятилітнього періоду життя людини. Так дже ву пише  [9], що з відомими 
п`ятьма першоелементами світу співвідносяться світові рівні - енергії вітру, тепла, 
спеки, вологи, сухості та холоду.

в організмі дитини відбувається інтенсивний розвиток м`язово-зв`язкової 
системи, яка підпорядковується енергії вітру. використовуючи домінуючу енергію 
вітру дитини, ми гармонізуємо її енергетику, досягаємо рівноваги, реалізуємо за-
кладену природою творчу потенцію. І треба цілеспрямовано створювати сприятли-
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ві умови для розвитку талантів кожного. ускладнення при використанні традицій-
ної методики викладання хореографії виникають через те, що кожна особистість 
розвивається індивідуально але в той же час існують загальні, родові закономір-
ності, і не підлягають засобам прямого впливу, розрахованим на фахову школу. 
художньо-творчий розвиток залежить від того, як росла і виховувалась дитина. 
Тут слід наголосити на необхідності гуманістичних змін у теорії і методиці викла-
дання хореографії у загальноосвітній школі, які б розвивали особистість, а саме: 
максимальне врахування природи дитини, її вікових, індивідуальних та фізіологіч-
них (генетичних) особливостей. Єдність цих аспектів допоможе нам у теоретично-
му і практичному обґрунтуванні вибору методів, форм, засобів і видів діяльності, 
необхідних для стимулювання складної за структурою художньо-творчої актив-
ності дітей на тій чи іншій стадії розвитку.

наше дослідження показало, що на початку латентного періоду, дитина 
найбільш сприйнятлива до технологічного етносу своєї культури і своєї тотожнос-
ті з ним. художнє сприймання й творчість органічно вплітались в духовно-магічну 
діяльність первісних мисливців. усі присутні у ритуальному обряді нанесення 
малюнків, виконання танців, пісень ставали співучасниками «все, що розкривав 
танець, відбувалося разом з ними»  [6,113]. два цих процеси на першому етапі ви-
ступають спорідненими частинами єдиного синкретичного комплексу.

дослідження еволюції первісного мистецтва  [7, 108-110] дозволило нам 
розробити філософію розвитку художньо-творчої активності молодших школярів 
у процесі сприймання мистецтва. для розуміння умов нормального розвитку  [1,8] 
й пов`язаних із ним нормальних засобів виховання ми докладно вивчили наскаль-
не первісне мистецтво кам`яної Могили на Півдні україни, де наочно простежили 
синкретичний зв`язок цього мистецтва + зачатка всієї духовної культури і осно-
вною діяльністю первісної людини.

результати дослідження грота бика для нашої філософсько-педагогічної 
проблеми, визначили, що мистецтво не виділялося у свідомості первісної люди-
ни як окремий вид діяльності, і не мало видового розподілу. обряд являв собою 
полiфункціональну, синкретичну форму реалізації деяких соціальних потреб. крім 
задоволення потреби в ілюзорному, магічному захисті людей, обряд задовольняв їх 
пізнавальну, емоційно-експресивну, навчально-виховну та естетичну потребу  [11]. 
він органічно поєднував компоненти як образотворчого мистецтва (малюнки, 
скульптури тварин, їх маски), так і танцювально-музичного.

археологічні дані, етнографічні спостереження свідчать про те, що значна 
частина малюнків тварин на стінах печер, а також їх скульптурні зображення ви-
користовувалися первісними людьми не просто для сприймання, а для обрядових 
церемоній синкретичного характеру, де люди активно заохочувалися до тогочасної 
духовної культури. отже, первісна церемонія обґрунтовує початкову схему побудови 
нашої моделі сприймання для активізації процесу художньої творчості. Така модель 
сприймання підтверджується педагогічними порадами ушинського  к.  д. вчителю 
початкової школи: «Якщо ви хочете, щоб дитина засвоїла що-небудь міцно і надовго, 
задійте у цьому засвоєнні якомога більшу кількість її нервів... За умови такого при-
ємного сприяння всіх органів у засвоєнні ви переможете найлінивішу пам`ять»  [13, 
252]. Сприймання художнього образу з декількох каналів (образотворче мистецтво, 
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музика, художнє слово, театралізація), з опорою на особистий досвід школярів з 
емоційно-естетичного освоєння навколишнього життя, пов`язане зі всіма предмета-
ми шкільного курсу, підвищує рівень їх художньо-творчої активності.

Як показали експериментальні дослідження, така активність значно зрос-
тає, якщо вчитель добре обізнаний в усіх видах мистецтва, вміє організувати ес-
тетичне сприймання навколишньої дійсності на інших уроках та у позаурочній 
роботі.

на матеріалі кам’яної Могили просліджується достатньо довгий період 
розвитку наскального мистецтва (з Xii тисячоліття до н. д. по Vii століття н. д.). 
Приклади пізнього палеоліту (Печера, печера ласко у Франції, капова печера у ро-
сії - 25-12  тис. років до н. е.) свідчать про яскравий, живописно-натуралістичний 
характер світосприймання первісних мисливців, але не входять у порівняння з 
більш стилізованими неолітичними малюнками кам’яної Могили.

Тематика і зміст петрогліфів землеробів і скотарів значно багатша порів-
няно з мистецтвом мисливців, але малюнки стають усе більш графічними, стилізо-
ваними, схематичними, що свідчить про інтенсивний розвиток мислення людей, їх 
світогляду [11]. Скотарі, землероби у порівнянні з мисливцями стають сильніши-
ми: їх життя перестало так залежати від випадку, а отже перестало бути складовою 
нерозчленованого обрядового дійства. останнє, в свою чергу, все більше розгалу-
жується, з’являються нові специфічні форми й засоби їх вираження, так виникають 
види мистецтва. але вони все ще виконують практично духовну функцію освоєння 
світу.

Слід наголосити, що еволюція первісного мистецтва починалася так само, 
як і закінчувалася, скупою лiнійно-графічною манерою виконання, зображення 
окреслювалося безперервною контурною лінією. Як бачимо, найпізніший і най-
більш ранній періоди наскального мистецтва схожі між собою  [8]. аналогічно до-
мислимо і в генезисі танцю і побудуємо філософію щодо естетичного виховання, 
ефективного художньо-творчого розвитку молодших школярів і необхідних вказа-
них філософсько-педагогічних закономірностей на заняттях хореографією:

• використання взаємозв’язку онто- і філогенетичних складових;
• включення в процес різних видів художньо- творчої діяльності;
• врахування закономірних можливостей латентного періоду, що виступає 

субстанцією хореографічної роботи з дітьми вказаного віку;
• ефективним методом створення художнього образу через «мімесис», що 

ми дослідили у первісному ритуалі;
• підбір репертуару відбувається адекватно до етапу розвитку особистості 

творчого учня, художньо-творчої культури, її віковими особливостями;
• організація процесу сприймання молодшими школярами високохудожніх 

творів художників,кіно, пов’язаними з танцювальним мистецтвом.
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Криза МораЛЬниХ ЦІнноСтеЙ  
У переЛоМнІ МоМенти ІСторІЇ

Переломні моменти людської історії, пов’язані з катастрофою кумирів і 
ілюзій, різко актуалізується пошук філософської та теоретичної думки для вирі-
шення нагальних проблем, а також для обгрунтування нових орієнтирів і ціннос-
тей. а саме: як будувати свої відносини з природою, суспільством, один з одним, 
якими знаннями і цінностями при цьому керуватися? осягнути суть світогляду, 
вичленувати складові його компоненти, дослідити роль філософії в ньому - зна-
чить, зрозуміти механізми формування нових світоглядних підстав. без нових ідей 
неможливо поява нових соціальних відносин і пріоритетних цінностей. Перш ніж 
здійснювати перевороти в соціальному житті, економіці, необхідні радикальні пе-
ревороти в свідомості людей. криза ідеалів викликає необхідність переосмислен-
ня традиційних цінностей, пошук нових ідеалів, значущих для людини. у періоди, 
коли розпадається зв’язок часів, починається трагічне, тривожне існування люди-
ни, виникає буття на переломі.

у ці історичні моменти не обійтися без філософії. необхідність пошуку но-
вих світоглядних структур ставлення до природи, суспільству, загальнолюдським 
цінностям в XXi столітті відбилася в назві XX Світового філософського конгресу 
«Пайдея: філософія у вихованні людства». конгрес проходив у серпні 1998 р. у м. 
бостоні (СШа). Грецьке слово «Пайдея» означає гармонійний розвиток, виховання, 
повернення до минулого.

Філософи можуть зробити багато чого у вихованні людства. Як жити в гар-
монії, існувати в рамках багатства і бідності, захоплення і тривоги, як врятувати 
людство від глобальних проблем? всі філософи світу вітали в різні часи розум.

Пошук нових світоглядних ідей йде на тлі небувалих подій світової циві-
лізації. Перед людством стоять проблеми, що вимагають глибокого філософського 
осмислення.

Проблема екологічної виживаності людства. Починаючи з епохи Просвіт-
ництва, швидко розвивається техногенна цивілізація поставила людство на грань 
життя і смерті. З виникненням потужного технологічного тиску на біосферу штуч-
на середовище (середовище проживання людини) вимагає все більше речовини 
природи для свого відтворення.

 Проблема збереження цілісності особистості. Цивілізація підірвала такі 
традиційні структури, як передача вічних цінностей від батьків і дідів (цінність 
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праці, жива контроль суспільства за етичною поведінкою людини і т. д.). Постійні 
занурення людини в різні соціальні відносини, де від нього вимагається виконання 
відповідних ролей, призводять до постійних стресів, до втраті цілісності особис-
тості.

найглибша усвідомлення загальнолюдських цінностей допоможе виріши-
ти проблему збереження людини як особистості. Потрібні нові критерії та підходи 
для успішного діалогу людини з людиною, орієнтовані на плюралізм думок, тер-
пимість, толерантність, злагода, які забезпечать формування нових світоглядних 
структур.

обгрунтування цих нових світоглядних цінностей і є одним із завдань 
сучасної філософії. Філософія як раціональне теоретичне ядро   світогляду займає 
центральне місце в гуманітарній підготовці сучасного учня, у формуванні його 
світогляду. вивчення філософії орієнтоване на освоєння глибинного спадщини 
світової та вітчизняної філософської думки, пізнання буття, природи, людини, 
різних соціальних реалій, сприяючи тим самим розширенню горизонту бачення 
учнями сучасного світу і власної життєвої позиції, розв’язанню особистих 
смисложиттєвих питань.

Економічна та політична криза, що торкнулася практично всіх сфер 
життєдіяльності українського суспільства детермінує виникнення суперечностей і 
в сфері організації державної влади, зокрема, в сфері ефективності влади як цілісної 
системи з точки зору якісних показників її організації; обумовлює деградацію 
морально-етичних цінностей; створює ситуації, за яких відбувається приниження 
індивідуальності, виховання поневоленої людини, не здатної на виявлення всіх 
своїх творчих здібностей. однак, саме особистість, її інтереси і прагнення, ціннісні 
орієнтації і цілі повинні виступати своєрідним мірилом організації державної 
влади. 

Процеси, що протікають на сучасній світовій економічній сцені, хвилюють 
сьогодні вчених, політиків, бізнесменів, актуалізуючи питання про передумови та 
причини кризи, негативні наслідки планетарного масштабу, шляхи його подолання 
та виходу на новий виток розвитку. враховуючи безпрецедентність сучасної кризи, 
розгортання його в непорівнянних з великою депресією умовах, необхідно виявити 
філософсько-методологічні підстави цього процесу, механізми інституційних 
перетворень сучасного суспільства, статус моральних цінностей, ліберальних догм 
і принципів і т. п., ., що, безсумнівно, вимагає міждисциплінарного нелінійного 
підходу

у переломні моменти історії, як це відбувається в сучасну епоху глобальної 
кризи, загострюється філософсько-методологічна рефлексія в різних її вимірах – 
від повсякденності до науки, від локального до глобального, від національного до 
світового рівня, бо виникає проблема радикального перегляду системи цінностей, 
переконань, історично сформованих стереотипів загальновизнаного знання, соці-
альної дії, а значить, світоглядних підстав і пріоритетів людини і людства в цілому. 
без нових ідей неможливо поява нових соціально-економічних відносин і стратегій 
виходу з криз.

Глобальна фінансово-економічна криза багато в чому є кризою системи 
духовних цінностей, нехтування ними на догоду матеріальних цінностей і моделі 
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процвітання, про що писали починаючи з 80-х рр.. хх ст. д. белл, Е. Тоффлер, в. С. 
Стьопін, в. л. Іноземцев та ін Підкреслювалося, що орієнтація на пріоритети мате-
ріального багатства і вигоди не вирішує всі проблеми західного суспільства.

Заклики до перегляду сформованих у лоні західної цивілізації системи цін-
ностей з установками на матеріальні блага, силового ставлення до природи, лю-
дини, суспільства, необхідності їх адаптації до потреб і запитів постіндустріаль-
ного інформаційного суспільства не були почуті і реалізовані. більше того, влада 
матеріального над духовним, особистісного збагачення «впливових» світу цього 
і окремих держав через засоби масової інформації ставали відповідним кличуть 
орієнтиром для масового суспільства.
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«не ФорМат» етичниЙ аСпеКт ІСнУВаннЯ

Якщо змоделювати модель людини  – студент, який навчається в вищому 
навчальному закладі, кожен день спілкується з батьками, з академічною групою і 
студентським середовищем, з викладачами в рамках цього ж університету. але ця 
людина, будь-то дівчина, будь-то хлопець, є не форматом.

Під не форматом будемо розуміти людину, що психічно має деякі відхилен-
ня, які відповідають мінімуму норм для сприйняття навколишнього світу, але сама 
людина не завжди розуміє навколишнє середовище, тому діє і говорить зовсім не 
те, що було б очікувано в цій ситуації зі сторони середовища. Ще один недолік цієї 
людини є комплекс не повноцінності.

кожен день «не формату» приходитися комутувати з навколишнім середови-
щем. але вже вона виділяється, є іншою, є не такою. чи прийме середовище таку люди-
ну. чи повинна така людина вчитися. чи буде до неї добре відноситись одногрупники. 
Як їй знаходити порозуміння з викладачем? Яке саме ставлення повинно бути до неї? 
Якими етичними категоріями повинна керуватися сама людина, студентське середови-
ще , батьки і викладачі для того. Як привести свої дії до тієї оптимальної точки, щоб не 
формат вважав себе «серед своїх». І чи потрібно це взагалі робити?

народившись, люди сприймає навколишній світ, оцінює його в силу свого 
сприймання. у фізичному і психологічному плані індивід розвивається за норма-
ми, критеріями яких були виведені більшістю, і сприймаються суспільством як за-
довільно. але чому людина, будучи цілеспрямованою, доходить до тієї форми вза-
ємовідносин, що пригнічує, ототожнює або хоча б саму малість виказує своє не 
порозуміння до тієї людини, що відрізняється від оточуючих.

Які саме формуються відносини між «не форматом» і більш конкретним се-
редовищем: «не формат» – «формат» (студент – студент); «не формат»–суспільство 
(академічна група, коло друзів, особисте спілкування дівчина/хлопець, тощо); «не 
формат» – оточуючий світ (проїзд в маршрутці, похід до театру, прогулянка в пар-
ку, похід у магазин тощо). Який повинен бути аспект моральності у цих відносинах 
як з одної сторони, так і іншої.
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чи праві були батьки, коли, бажаючи кращу долю своєму чаду, відправили 

навчатися «не формата» у вуЗ, знаючі заздалегідь ступінь сприйняття своєї вже 
дорослої дитини. чи повністю вони розуміють, на які жертви «не формата» при-
зведуть такі зміни навколишнього середовища. чи реалії сучасного світу не дозво-
ляють робити по інакшому?

хто же такий не формат у студентському середовищі. Це людина, що мис-
лить дещо інакше, ніж основна частина. дії людини або занадто вірогідні, або зо-
всім не передбачливі. Студентське середовище, не є найжорстокішим у плані со-
ціуму. вищі навчальних заклади повні цікавих і талановитих людей, що приносять 
інновації у сучасність. але в сукупності воно є конкурентним, з великими пазу-
рами вибиваючи собі місце під сонцем. чи буде «не формат» розуміти ці основи 
взаємовідносин? чи буде він пристосовуватися? чи буде йому комфортно у тому 
коконі, який він собі вимостив? чи буде йому подобатися знаходитися у такому 
середовищі, не маючи змогу до кінця зрозуміти більшість вчинків студентів.

до таких вчинків можна віднести жарти збоку студентів до «не формату», ма-
ленькі підстави і явні грубощі. чи морально поступають студенти? Що збуджує сту-
дентське середовище бути каталізатором для «не формату»? чи можна вивести алго-
ритм для створення комфортного середовища серед студентів для «не формату»?

Серед існуючих форм взаємовідносин між двома людьми є користь. чим 
більша користь, тим краще відношення того, хто вбачає розмір цієї користі. ко-
ристь може виражатися у розумових здібностях другої сторони, у контактах та 
знайомих, вміння робити те, в що йому більшості потребує, але в цьому не розумі-
ється (наприклад, системне обслуговування комп’ютерних мереж і персонального 
комп’ютера). чи є добрими чи поганими дії збоку студентів у взаємовідносинах?

Якщо «не формат» знайде людину, яка буде схожа на нього, то він зможе 
здружитися з нею і отримати друга. в такому випадку, в своєму мікросвіті, два «не 
формата», вже будуть не такими не прийнятними, як поодинці. «не формат» дуже 
прив’язується до такої людини. коли ж вона уходить, «не формат» переживає вели-
кий стрес ф замикається в собі.

Як повинні себе вести з «не форматом» викладачі. чи буде «не формат» хо-
дити на всі заняття? чи буде він все розуміти і вчити? чи повинні вони проявляти 
інше ставлення до «не формату», чи вести себе так само як із іншими.

Як будуть відноситися до «не формату» оточуючий світ. коли дошкільна дити-
на починає їздити на громадському транспорті сама, навколишні не оминуть це своєю 
увагою. Тоді дитині здається, що їй приділяють занадто багато уваги з боку оточуючих. 
Так і «не формат», хоч з ззовні він здається таким ж як і всі, але все ж своїми діями, 
швидкістю мислення і поведінкою видасть себе. чи сприймуть випадкові пасажири 
«не формата» як свого. чи будуть вони справедливі до нього? Так і будь якому громад-
ському місці «не формат» буде виділятися, тим почувати себе «як не в своїй тарілці», 
зкованим, некомфортним. чи може це призвести до конфлікту і агресії з боку «не фор-
мату»? чи це ще збільшить комплекс неповноцінності?

в тому чи іншому випадку все починається з сім’ї. Якщо батьки чи бабуся 
навчать «не формата» пристосовуватися, то він знати алгоритм, як бути «як всі». в 
іншому випадку «не формату» стане дуже не комфортно, і якщо він не проявить 
зусилля, то просто піде з навчання, як би на нього не давили батьки.
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