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Передмова

ПЕРЕДМОВА

Шановні читачі!
Враховуючи позитивні відгуки щодо плідної співпраці редакційних колегій українського науко-

вого журналу «Освіта регіону: політологія, психологія, комунікації» (http://www.social-scien ce.
com.ua/) і польсько-українського наукового журналу «Nauki Społeczno-Humanistyczne/ Соціально-
Гуманітарні Науки / SocialandHumanSciences» (http://sp-sciences.io.ua/), ми вирішили продовжити
цю практику і надалі.

Як відомо, видавцем журналу«Освіта регіону: політологія, психологія, комунікації» є Університет
«Україна» (президент — проф. Петро Таланчук, академік Національної академії педагогічних наук),
а видавцем польсько-українського наукового журналу «Nauki Społeczno-Humanistyczne / Соціально-
Гуманітарні Науки / SocialandHumanSciences» є польська фундація «Інновація» (президент — проф.
Войцех Помикало, голова редколегії польської «Педагогічної енциклопедії»).

Об’єднує ці два наукових журнали (як співзасновник) Всеукраїнська асоціація політичних наук
(ВАПН), яка є професійною громадською спільнотою університетських викладачів і науковців су -
спільно-політичних дисциплін України.

Особливістю такої польсько-української співпраці є перехід на міжнародні стандарти офор-
млення публікацій і, відповідно, нові вимоги до якості міждисциплінарних підходів до висвітлення
наукової проблематики, окресленої суспільно-політичною спрямованістю нашого журналу.

Отже, ми запрошуємо всіх наших читачів і авторів до подальшої співпраці, бажаємо вам нових
наукових відкриттів, ґрунтовних монографій, цікавих статей і, звичайно, успішно захищених док -
торських і кандидатських дисертацій!

З повагою,

ВАЛЕРІЙ БЕБИК, 
доктор політичних, кандидат
психологічних наук, професор,
головний редактор
українського наукового журналу
«Освіта регіону: політологія, 
психологія, комунікації» 

ВОЙЦЕХ ПОМИКАЛО,
доктор педагогічних, кандидат
філософських наук, професор,
головний редактор
польсько-українського наукового
журналу «Nauki Społeczno-
Humanistyczne» 



Розділ І
ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ І ПРОЦЕСИ

ПОЛІТИЧНІ КОНФЛІКТИ:
ПРИРОДА ВИНИКНЕННЯ ТА МЕТОДИ ЇХ УРЕГУЛЮВАННЯ

УДК 32.019.5
Дмитренко, Микола,
доктор політичних наук, професор,
Національний педагогічний університет
імені М. П. Драгоманова (Україна, м. Київ),
професор,
e-mail: mdmytren@gmail.com

Анотація:
Стаття присвячена дослідженню сутності конфліктів та методів їх урегулювання, що є одним із

найбільш актуальних завдань сучасного вітчизняного суспільствознавства. Від розуміння природи виник-
нення, їх розвитку та методів врегулювання залежить сутність державотворчих процесів та шлях роз-
витку суспільства. Щоб справляти на конфлікт певний вплив, необхідно принаймні розуміти істинні
витоки та причини його виникнення, знати закономірності розвитку й бути здатним прогнозувати мож-
ливі наслідки. Кожен конфлікт виникає лише за наявності його об’єкта. Неправильне розуміння об’єкта
конфлікту або його підміна посилюють конфліктну ситуацію. Проте слід розрізняти поняття «об’єкт»
і «предмет» конфлікту, адже конфлікти виникають з приводу якогось об’єкта, але основна їхня сутність
виражається в предметі конфлікту. Тому й вирішення або врегулювання конфлікту пов’язано, у першу
чергу, з усуненням не його об’єкта, а його предмета — це форма цілеспрямованого впливу на різні компо-
ненти конкурентної взаємодії сторін, більш складний і витратний тип свідомого конструювання дійс-
ності, в який потрібно вкладати більше сил, енергії і ресурсів для досягнення мети.

Ключові слова: політичні конфлікти, виникнення конфлікту, урегулювання конфлікту, вирішення
конфлікту, управління конфліктом. 

POLITICAL CONFLICTS:
ORIGIN AND METHODS OF RESOLVING THEM

Dmytrenko, Mykola,
doctor of political sciences, professor,
National pedagogical university 
of the name of М. P. Drahomanov (Ukraine, Kyiv),
professor
e-mail: mdmytren@gmail.com

Summary:
The article is aimed to research the essence of conflicts and methods of resolving them, that is the most actual task

of modern home social science nowadays. The essence of state creative processes and the way of society development
depends on understanding the nature and the origin of conflicts and methods of resolving them. To influence the conflict

Політичні інститути і процеси
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it is necessary, at least, to understand its real sources and the origin, to learn its development law and be able to foresee
the possible consequences. Every conflict arises because of the object existence. The wrong understanding of the conflict
object or its substitution strengthens the conflict situation. However, it is necessary to distinguish a term «object» and
the «subject» of the conflict, as the conflict arises because of an object but its essence is expressed in the subject. Thus,
the conflict resolving is connected mostly, with the removal of its subject, not the object — that is the way of influencing
different components of parties competitive cooperation, and also there is more difficult and expensive type of conscious
constructing reality, which takes more energy and sources for achieving the aim.

Key words: political conflicts, conflict origins, resolving conflict, conflict management.

Уся історія людської цивілізації пов’язана з великими й малими конфліктами. Спроби розглянути
сутність конфліктів у науковій площині робилися з давніх часів. Ще Геракліт стверджував, що кон-
флікти природно властиві людському життю і є умовою його розвитку. Епікур у ІІІ ст. до н. е. висунув
ідею про необхідність людей жити в мирі, тому що війни тільки породжують соціальне зло [1].
Філософська школа Стародавнього Китаю причину конфлікту вбачала в недосконалості системи
управління. А щоб знизити конфліктну напругу в суспільстві, необхідно враховувати інтереси на-
роду в процесі управління державою [2]. Аристотель стверджував, що держава має бути інструмен-
том примирення людей, людина поза державою агресивна і небезпечна [2]. Н. Макіавеллі вважав,
що головні конфліктні інтереси — це інтереси власності. У політичних конфліктах виділялися ним
конкретні інтереси, які могли змінити політичні відносини.

Свого часу аналіз причин і передумов політичних конфліктів зробив англійський філософ
Ф. Бекон. Головною причиною виникнення конфліктів він визнавав тяжке становище народних
мас, яке було особливо характерне для періоду первісного нагромадження капіталу. Серед інших
причин також називав помилки правителів і соціальну заздрість. Засобами запобігання політичних
конфліктів Бекон вважав усунення їх матеріальних чинників і політичне маневрування.

Жан-Жак Руссо вважав, що джерелом конфліктів у сучасному суспільстві є недоліки в його ор-
ганізації, помилки і забобони людей, насамперед, їх прихильність до приватної власності. Найваж-
ливішим інструментом відновлення природних для людей відносин миру і злагоди має стати
створювана ними за взаємною угодою демократична держава, що спирається переважно на нена-
сильницькі, виховні засоби, які найбільшою мірою відповідають сутності людини.

Т. Гоббс у своїй книзі «Левіафан» первинний стан людського суспільства оцінював як «війну всіх
проти всіх». Він вказував на три основні причини конфлікту: суперництво, недовіру, жадобу слави
[3]. Слідуючи настановам Т. Гоббса, розвиненим у працях Ф. Ніцше і 3. Фрейда, прихильники цієї
концепції розглядають агресивні прояви в поведінці людини не як патологію й відхилення в її при-
роді, а як природний стан, диктований цією природою. На їхню думку, саме тому, прагнучи до віч-
ного, людство неминуче повертається до війни [4].

Американський теоретик-конфліктолог Дж. Бертон, який здобув популярність дослідженнями
«людського виміру» в розмірі довготривалих конфліктів, вбачав витоки конфлікту в утисненні люд-
ських потреб, які утворюють особистість суб’єкта соціального процесу. Тому реальне розв’язання
конфлікту вимагає прояв тих потреб, які виявляються утисненими [5].

Останнім часом природі конфліктів приділяється дедалі більше уваги. У сучасній західній літературі
поняття політичного конфлікту має велику кількість визначень, серед яких більш розповсюдженим
є визначення, американського соціолога Л. Козера, яке увійшло до багатьох словників і енциклопедії
з суспільних наук. Він розуміє під конфліктом боротьбу за владу та претензії на певний соціальний ста-
тус, боротьбу за недостатні для всіх матеріальні й духовні блага, боротьбу, в якій цілями сторін є нейт-
ралізація, нанесення збитку або знищення суперника. Причини конфлікту, на його думку, полягають
в існуючій у суспільстві системі розподілу: чим більше незаможні групи суспільства сумніваються в за-
конності існуючого розподілу, тим більша ймовірність їхнього бажання іти на конфлікт [6].

Він також доводить, що стабільність суспільства залежить від кількісних характеристик існуючих
у ньому конфліктних відносин і типу зв’язків між ними — збільшення числа груп за інтересами не-
минуче обумовлює збільшення чисельності конфліктів, які лежать в основі цих груп. А саме така
соціальна ситуація утруднює створення «двополюсного» суспільства, тобто поділ його на два табори,
які не мають жодних спільних норм і цінностей, що призводить до найтяжчих, конфліктів, крово -
пролиття або громадянської війни. Таким чином, чисельні незалежні один від одного конфлікти
порівняно невеликих суспільних груп оптимізують передумови для єдності суспільства, а конфлікти
великих груп ведуть до розбрату й розколу.

У цьому контексті Р. Дарендорф, виділяючи негативні й позитивні фактори конфлікту, зазначає,
що конфлікти є джерелом інновацій, соціальних змін, які можуть досягатися еволюційним або
революційним (мирним або силовим) шляхом [7].



К. Боулдинг у своїй праці «Конфлікт і захист: загальна теорія» обґрунтовує концепцію «Загальної
теорії конфлікту». Він переконує, що конфлікт є характерною рисою будь-якого процесу та будь-
якого середовища. Незалежно від умов, у яких народився конфлікт, його функції, етапи розвитку,
способи вирішення будуть ідентичними. Конфлікт — це загальна й універсальна категорія [8].

Російський учений А. Здравомислов розглядає політичний конфлікт як постійно діючу форму
боротьби за владу в конкретному суспільстві [12].

В Україні ґрунтовні публікації з проблем конфліктології почали з’являтися у 80-х роках XX ст.
(М. Бородкін, Н. Коряк, Л. Нечипоренко, М. Пірен та інші). Проблемами конфліктів займаються
на різних рівнях Київський центр політичних досліджень і конфліктології, Київський міжнародний
інститут соціології і конфліктології, Київський інститут стратегічних досліджень і конфліктології,
уныверситетські кафедри політології, соціології, конфліктології, центри з вивчення громадської
думки тощо [9]. 

На думку українських учених (Ф. Кирилюк, М. Обушний, М. Хилько), політичний конфлікт —
це таке зіткнення протилежних сил і поглядів, яке зумовлене взаємодією політичних інтересів
і цілей. Кожен конфлікт виникає лише за наявності його об’єкта. Зіткнення між індивідами або со-
ціальними групами не буває безпідставним, а відбувається лише в тому разі, якщо його учасники
не можуть «поділити» щось між собою [3].

Об’єкт конфлікту, на їхню думку, частіше прихований від учасників конфлікту, але є центральною
складовою конфліктної взаємодії. Конфлікт може бути вирішеним тільки тоді, коли чітко визначе-
ний об’єкт конфлікту. Об’єктами політичних конфліктів виступають державна влада, політичний
статус соціальних груп (ступінь наближеності або віддаленості від важелів влади, можливість здійс-
нювати вплив на ухвалення обов’язкових для всього суспільства рішень), політичні цінності (пат -
ріотизм, громадянськість, права і свободи) тощо. Неправильне розуміння об’єкта конфлікту або
його підміна посилюють конфліктну ситуацію. Виділяють також як об’єкт конфлікту й соціальні,
матеріальні, духовні та інші цінності, до володіння якими прагнуть конфліктуючі сторони.

Не менш важливою передумовою оптимального розв’язання конфлікту на користь усіх його
учасників є визначення суб’єктів політичних конфліктів. Суб’єкт політичного конфлікту — це
особа, організація або соціальна група, яка створює конфліктні відносини й бере в них участь від-
повідно до своїх інтересів, впливаючи на становище та поведінку інших і зумовлює зміни в ситуації
конфлікту. Політичний суб’єкт (агент політичного поля за П. Бурдьє) є ключовою проблемою для
розуміння специфіки політичного конфлікту. Під політичним суб’єктом розуміють певну групу, що
мобілізована в політичному полі шляхом специфічних політичних технологій лідерів [8].

Суб’єктами політичного конфлікту є як окремі індивіди, так і спільноти: соціальні групи, верстви
і класи, етнонаціональні спільноти, народи, держави й уряди, політичні партії, різні об’єднання
всередині правлячої еліти тощо. Суб’єкти політики як об’єкти політичного конфлікту взагалі, так
і політичні об’єкти конфлікту зокрема, у будь-який момент можуть опинитись у конфліктному стані
між собою внаслідок несумісності інтересів. Прикладом цього може слугувати політичний конфлікт
листопаду 2013 року — «Євромайдан», де інтереси політичних суб’єктів конфлікту (Батьківщини,
УДАРу, Свободи) — повалення діючого уряду та завоювання влади — не збіглися з інтересами інших
суб’єктів політичного конфлікту (студентів — ініціаторів майдану), які виступали лише за інтеграцію
України в ЄС. Згодом такий, наприклад, суб’єкт конфлікту як Батьківщина став сам об’єктом кон-
флікту окремих політичних груп і лідерів у самій партії і т. п.

Будь-яку змобілізовану в політичному полі конфліктну групу слід розглядати в рамках дворів-
невого аналізу — лідерів і послідовників. При цьому треба пам’ятати, що лідери можуть пересліду-
вати певні матеріальні інтереси, тоді як послідовники, звичайно, мобілізуються на ціннісній основі.
Це особливо важливо для правильної ідентифікації конфлікту.

Першим атрибутом суб’єкта політичного конфлікту є його місце в загальній системі політичних від-
носин. Позиції суб’єкта конфлікту (наприклад держави) визначаються значною мірою його силою.
Проте вона не є остаточною. Велику роль у конфліктах відіграє підтримка (пряма або непряма) суб’єк-
тів конфлікту іншими суб’єктами, зокрема, міжнародних відносин, а також умови реалізації потенціалу
згаданих суб’єктів. Наприклад, підтримка в українських політичних конфліктах 2004 і 2013 рр. прав-
лячих режимів Російською Федерацією, а опозиційних сил Європейським Союзом та США. 

Другим атрибутом, основною характеристикою суб’єктів конфлікту, є власне сила. Під нею ро-
зуміється здатність одного суб’єкта конфлікту змусити або переконати іншого суб’єкта конфлікту
зробити те, що в іншій ситуації він робити не став би, тобто сила суб’єкта конфлікту — це здатність
його до примусу. Таким чином, суб’єкти конфліктів протистоять один одному не лише за рівнем
добробуту, а й за рівнем життєвих шансів. Оскільки потреби, цілі й домагання соціальних груп реа-
лізуються лише через використання влади, то найчастіше конфлікти виникають між ними і прав-
лячою елітою: державним апаратом, партійними функціонерами, «групами тиску».
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Слід також розрізняти такі поняття як «об’єкт» і «предмет» конфлікту. У загальному значенні
об’єктом конфлікту можна назвати ту частину реальності, яка залучена у взаємодію з суб’єктами
конфлікту. На відміну від цього предметом конфлікту є ті суперечності, які виникають між взаємо-
діючими сторонами і які вони намагаються вирішити за допомогою протиборства. Тобто предметом
конфлікту є визначене місце кожного суб’єкта в політиці [10].

При урегулюванні політичних конфліктів слід враховувати, що вони виникають з приводу яко-
гось об’єкта, але основна їхня сутність виражається в предметі конфлікту. Тому й вирішення або
врегулювання конфлікту пов’язано, у першу чергу, з усуненням не його об’єкта, а його предмета.
Хоча це не виключає того, що те й інше може відбуватися одночасно. Більше того, трапляється
й так, що об’єкта конфлікту вже немає, а суперечність між суб’єктами конфлікту залишається.

У політології прийнято розрізняти учасників конфліктів за такими категоріями: підбурювачі, ор-
ганізатори, прибічники, посередники [11].

Підбурювач — це організація, рух, група або держава, які підштовхують сторони до конфлікту,
докладають певних зусиль до його загострення. При цьому сам підбурювач може і не брати безпо-
середньої участі в конфлікті.

Організатор — розробляє тактику і стратегію розвитку конфлікту.
Прибічник — сприяє розвиткові конфлікту своєю моральною або матеріальною підтримкою.

Безпосередньої участі в самому конфлікті прибічник, як правило, не бере.
Посередник — допомагає конфліктуючим сторонам пом’якшити, локалізувати або урегулювати

конфлікт. 
Будь-який конфлікт, як правило, має певні стадії свого розвитку: 
– початок, прихована (латентна) форма; 
– відкрита форма, або стадія протистояння; 
– післяконфліктний етап. 
Початкова стадія включає в себе кілька основних підетапів ескалації (розвитку) конфлікту:
– розуміння виникнення об’єктивної конфліктної ситуації;
– усвідомлення хоча б одним із суб’єктів своїх інтересів у цій ситуації;
– усвідомлення перешкоди для задоволення інтересу;
– усвідомлення своїх інтересів і відповідно перешкод іншою стороною;
– негативну відповідь на вжиті однієї зі сторін конкретні дії.
У відкритій, основній формі конфлікту можна виділити кілька різновидів наступальних дій його

учасників: 
– соціальні відозви, погрози; 
– активне створення перешкод і заподіяння непрямої шкоди; 
– дії, спрямовані на захоплення й утримання спірного об’єкта;
– підпорядкування й захоплення суб’єкта (об’єкта); 
– насильство або нанесення прямого фізичного збитку.
Завершальними фазами можуть бути: 
– глухий кут;
– застосування насильства;
– мирне урегулювання.
Мирний спосіб урегулювання конфлікту включає в себе такі заходи як: переконання, політичний

і фінансово-економічний тиск, застосування закону. Немирний — характеризується ескалацією на-
пруги, погрозами, відкритими зіткненнями, фізичною участю, локальними сутичками, дестабілі-
зацією влади, дезінтеграцією суспільства і, нарешті, громадянською війною [12].

Дестабілізація влади і дезінтеграція суспільства виникають не тому, що виникають конфлікти,
а через невміння урегулювати політичні суперечності або ігнорування цих колізій. І в цьому разі
найбільш простий, на перший погляд, вихід із ситуації — призупинений конфлікт — не є кращим.
Він не знімає тих суперечностей, що слугували виникненню конфлікту й залишається тліючим і за
певних обставин може розгорітися з новою силою. Конструктивно ж розв’язання політичного кон-
флікту повинно консенсусно забезпечувати мінімізацію неминучих політичних, соціальних, еко-
номічних і моральних втрат, оптимізацію певних сфер суспільного життя [13].

Політичний конфлікт розвивається як у часі, так і в просторі. У динаміці будь-якого конфлікту
можна виділити спільні для них етапи. Так, А. Глухова у своїй роботі «Типологія політичних кон-
фліктів» виділяє такі стадії конфлікту: перша стадія — передконфліктна ситуація; друга  безпосе-
редня конфліктна взаємодія; третя — закінчення конфлікту; четверта — післяконфліктна стадія [14]

Перша стадія — передконфліктна ситуація, яка є процесом виникнення суспільних суперечнос-
тей, появою розбіжності інтересів і тенденцій в яких-небудь явищах. Передконфлікт протікає в ла-
тентних і відкритих формах. 
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Латентна форма характеризується підвищеним емоційним фоном і соціальною напругою. Со-
ціальне напруження — це особливий соціально-психологічний стан суспільної свідомості й пове-
дінки індивідів, соціальних груп і суспільства в цілому. Специфічна ситуація сприйняття й оцінки
подій характеризується підвищеною емоційною збудженістю, порушенням механізмів соціальної
регуляції та контролю.

У політичному конфлікті соціальне напруження проявляється в наростанні акцій протесту: звернення
громадян до органів влади, радикальних виступів у ЗМІ, демонстрацій, мітингів, страйків із вимогами
відставки уряду, президента, зміни політичного курсу тощо. Ці акції часто мають несанкціо нований ха-
рактер, а організатори й учасники виступів ігнорують вимоги влади про їх припинення.

Соціальне напруження виникає, коли конфлікт у повному розумінні цього слова не оформився,
коли не визначені сторони конфлікту й чітко не виявилося протистояння по лінії «ми — вони». Су-
перечності можуть бути усвідомлені та вирішені вже на цій фазі. Якщо цього не відбувається, пе-
редконфліктна ситуація переходить у відкриту фазу. 

Подальший розвиток ситуації залежить від такого психологічного фактору, як терпіння. Це своє-
рідний «поріг чуттєвості», поріг сприйняття несприятливих умов, пройшовши який люди сприй-
мають ситуацію як конфліктну і починають діяти. Відкрита фаза  це пік соціальної напруги, коли
люди усвідомлюють свої інтереси, відбувається розмежування учасників конфлікту й сприйняття
себе єдиною групою тих, чиї дії блокуються іншою стороною, з’являються лідери, формуються про-
грами вимог і стратегія дій, їх ідеологія, яка дозволяє мобілізувати прибічників кожного табору. 

На цьому етапі важливо виявити справжні причини напруженості, що були в її основі, перевести
приховані, неявні, латентні конфлікти у відкриту форму. Такий аналіз може сприяти локалізації су-
перечки, введенню її в рамки, які дозволяють контролювати перебіг подій. Головним завданням
суб’єкта, що прагне контролювати розвиток конфлікту, є розкриття його справжніх причин, а отже,
і справжніх цілей, що переслідуються його учасниками [15].

Складність такого аналізу значною мірою збільшується частим прагненням сторін приховати,
замаскувати дійсні причини суперечностей зі своїми опонентами (нерідко це пояснюється бажан-
ням використовувати не цілком законні методи для вирішення суперечки, що може викликати не-
гативну реакцію громадськості).

Ефективність дій влади на етапі розвитку конфлікту визначається здатністю законними методами
забезпечити зниження напруженості в стосунках сторін, навернути їх до компромісу, встановити
певні норми та правила взаємодії; організувати діалог і відкрито інформувати громадськість про по-
зиції сторін, уживані заходи з урегулювання конфлікту; локалізувати соціально-психологічне збу -
дження, спричинене політичним конфліктом, не допустити його ескалації в суспільстві.

Друга стадія  безпосередня конфліктна взаємодія. Їй, як правило, передує привід (інцидент) 
будь-яка ситуація, яка легалізує перехід до дій. Конфлікт має свою логіку розвитку — може розви-
ватися інтенсивно, екстенсивно чи по спіралі, чергуючи в собі періоди підйому і спаду. Про еска-
лацію конфлікту говорить динаміка переростання мирних мітингів і демонстрацій в акції протесту
з проявом насильства, втягування в конфлікт нових учасників, зростання емоційної напруги, роз-
ширення взаємних претензій і появи нових предметів суперечки. Інтенсивність конфлікту визна-
чається, зокрема, кінцевою метою його учасників. Нею може бути:

– «перемога за будь-яку ціну»  ліквідувати або поставити під свій контроль іншу сторону; 
– «переважання»  прагнення однієї зі сторін забезпечити для себе домінуючу позицію; 
– «мир»  маневрування, що дозволяє надіятися на досягнення компромісу [16].
Перші дві програми поведінки продукують конфлікти більш високої ступені напруги й утруднюють

можливості їх повного вирішення. Конфліктна взаємодія може бути фізичною, у тому числі з вико-
ристанням насильства, ідеологічною (домінують методи переконання) або мати юридичний характер. 

Таким чином, на другій стадії розгортання політичного конфлікту коло діяльності суб’єкта, що
намагається контролювати його протікання, розширюється. На цій стадії більш чітко проявляються
сили, що підтримують кожну з конфліктуючих сторін; стає очевидним, розширюється чи звужується
сфера суперечки, ступінь його інтенсивності тощо. У такий спосіб збільшується кількість чинників,
які необхідно контролювати для збереження впливу на розвиток ситуації.

Третя стадія — закінчення конфлікту, є найбільш складним етапом, оскільки від результату за-
кінчення спірних відносин залежить новий розклад і баланс політичних регіональних, фінансово-
промислових та інших сил у суспільстві.

Велике значення має заключна, післяконфліктна стадія. На цій стадії мають бути задіяні меха-
нізми остаточного усунення протиріч інтересів, цілей, установок, причин соціально-психологічного
напруження, припинена будь-яка боротьба.

Найчастіше в конфліктології розглядають два основних варіанти закінчення конфлікту — досяг-
нення примирення сторін або їхня непримиренність, тобто створення безвихідної ситуації, не-
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розв’язності конфлікту. Між цими полюсами пролягає цілий ряд варіантів еволюції конфлікту, що
відображають його звичний розвиток (збереження колишньої інтенсивності) чи зниження або, на-
впаки, наростання взаємної опозиційності сторін. Конфлікт може виявитися нерозв’язним, тоді
створюється ситуація, що веде не до його закінчення, а як би до циклічного руху. Це потребує від
суб’єкта управління конфліктом перегляду своїх дій на перших двох стадіях конфліктної взаємодії
та їх корекції. Іншими словами, така ситуація припускає удосконалювання чи пошук нової стратегії
й тактики контролювання, управління конфліктом.

Примирення може мати характер повного або часткового урегулювання, тобто зміни поведінки
однієї чи декількох сторін конфлікту без вичерпання предмета спірних відносин. Урегулювання
конфлікту лише частково знімає проблему, але при цьому сам предмет суперечки не вичерпаний.
Угода може бути нав’язана сильним супротивником більш слабкому, або угода може стати резуль-
татом втручання зовнішньої третьої сторони. Коли найбільш активна частина прибічників кон-
флікту виражає своє невдоволення досягнутими угодами — не виключена небезпека відновлення
конфлікту. 

Вирішення або розв’язання конфлікту можливе за умов усунення предмета конфлікту. При цьому
треба розуміти, що конфлікт може розв’язатися сам по собі (самозгаснути), без спроб його свідомого
врегулювання. Самозгасання конфлікту — це ситуація, коли конфлікт втрачає свою актуальність
і затухає сам по собі. 

При урегулюванні конфлікту частіше користуються принципами поступовості та синхронності.
Принцип поступовості дозволяє сторонам підготуватися до початку безпосереднього урегулювання
конфлікту: виявити точки зору, знизити напруженість у відносинах, сформувати взаємну довіру сто-
рін, опрацювати різні варіанти рішень і лише потім приступити до узгодження остаточного рішення.

В умовах збройного конфлікту, наприклад в Україні, принцип поступовості має передбачати про-
ходження ряду фаз:

– припинення насильницьких дій — зниження рівня протистояння, стабілізація ситуації;
– встановлення діалогу, підготовка до проведення переговорів;
– початок переговорного процесу;
– виконання досягнутих домовленостей.
Принцип синхронності припускає, що сторони повинні перебувати одночасно на одній фазі,

що, на жаль, ми не було враховано в Мінських домовленостях.
Для того щоб не допустити негативного розвитку радикального політичного конфлікту, необхідно

провести своєчасний і всебічний аналіз конфліктної ситуації, який дозволив би відповісти на такі
ключові питання:

– Які основні причини виникнення конфлікту?
– Які справжні наміри й цілі сторін?
– Які сили задіяні в конфлікті і які сили можуть взяти участь у ході розвитку конфлікту?
– Кому вигідний конфліктний розвиток подій?
На підставі результатів аналізу робиться прогноз можливого розвитку подій; визначаються мож-

ливі варіанти урегулювання конфлікту; розробляється план урегулювання й вирішення конфлікту;
визначаються тактичні та стратегічні завдання.

Реалізація плану урегулювання конфлікту передбачає таку послідовність дій:
– зниження емоційної напруги конфліктуючих сторін;
– визначення предмета спору й локалізація конфлікту;
– вироблення правил взаємодії конфліктуючих сторін;
– організація діалогу між конфліктуючими сторонами та інформування громадськості про по-

зиції сторін і вжиті заходи щодо урегулювання конфлікту;– відділення проблеми від суб’єктивної
зацікавленості учасників конфлікту [17].

Якщо в результаті вжитих заходів урегулювати або локалізувати конфлікт не вдається, а його по-
дальший розвиток являє загрозу для суспільства, завдання владних структур задіяти заходи примусу —
застосувати адекватну силу або зупинити розвиток конфлікту під загрозою застосування сили. Так,
військовий конфлікт між боснійськими сербами, мусульманами і хорватами був припинений ме-
тодом примусу. Миротворчі сили примусили конфліктуючі сторони сісти за стіл переговорів.

Існує багато й інших способів для завершення політичного конфлікту: усунення предмета кон-
флікту; заміна одного об’єкта іншим; поділ об’єкта конфлікту між сторонами; усунення однієї з сто-
рін конфлікту; зміна позицій однієї або обох сторін; зміна характеристик об’єкта; отримання нових
відомостей про об’єкт або накладення на нього додаткових умов; недопущення прямої чи опосе-
редкованої взаємодії учасників (наприклад, уведення в зону зіткнення конфліктуючих сторін ми-
ротворчого контингенту); прихід учасників конфлікту до єдиного рішення чи звернення їх до
«арбітра» за умови підпорядкування кожному його рішенню. В основному всі способи завершення
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конфлікту повинні бути спрямовані на зміну самої конфліктної ситуації шляхом або впливу на учас-
ників конфлікту, або зміни характеристики об’єкта конфлікту та ін.

Способи урегулювання політичних конфліктів у демократичній системі залежать, насамперед,
від виду конфлікту. Якщо ми маємо справу з горизонтальним конфліктом, суб’єктами якого зазвичай
виступають політичні інститути й організації, що функціонують у рамках існуючої політичної сис-
теми (наприклад, виконавча і законодавча гілки влади), то цей конфлікт є повністю інституціолізо-
ваний і його урегулювання зумовлено законодавчо закріпленими правилами політичної боротьби
(наприклад Конституцією). Урегулювання таких конфліктів багато в чому залежить від існуючих
правових норм і від уміння політичних лідерів знаходити компроміси. Якщо в ході дискусій, дебатів,
переговорів, роботи погоджувальних комісій не вдається знайти компроміс і конфлікт заходить у глу-
хий кут, то в демократичній державі використовуються механізми його врегулювання такі як:

– звернення до конституційного суду;
– відставка уряду;
– розпуск парламенту і призначення дострокових парламентських виборів;
– організація й проведення референдуму щодо спірних питань тощо.
Більш складними в плані врегулювання є вертикальні статусно-рольові конфлікти, що виника-

ють між центром і регіонами, коли, наприклад, регіони претендують не тільки на підвищення свого
соціально-економічного та політичного статусу, а й прагнуть до повної політичної незалежності.
Такі конфлікти можуть привести до широкомасштабних бойових дій і численних жертв, що ми на-
очно спостерігаємо нині в українських реаліях. 

Але, мабуть, найскладнішими для урегулювання і вирішення є вертикальні режимні політичні
конфлікти. Суб’єктами таких конфліктів виступають, з одного боку, державні інститути та органі-
зації, які виражають інтереси панівних верств населення і правлячої еліти, з іншого — опозиційні
організації, що представляють підвладні маси. Кінцевою метою режимного політичного конфлікту
є зміна (збереження ) існуючої політичної системи. У таких конфліктах особливо велика ціна по-
милок і прорахунків. 

Одним із шляхів вирішення конфлікту може бути укладання договору на основі знайденого ком-
промісу, наприклад між центром і регіонами. При цьому установка на боротьбу повинна бути замі-
нена установкою на партнерство, відновлена рівновага у взаємовідносинах учасників, усунутися
передумови, які призвели до конфлікту [9].

Складність у вирішенні режимних політичних конфліктів полягає ще і в тому, що опозиційна
сторона може ігнорувати існуючі правила політичної боротьби, вимагати їх зміни, діяти незакон-
ними методами, підбурювати широкі верстви населення до масових виступів і непокори владі. У цій
боротьбі «законність» і «незаконність» мають взаємоперехідний характер. «Незаконні» дії опозиції
в разі її перемоги набувають законність, а «законні» дії потерпілої поразку правлячої еліти стають
незаконними. 

Оскільки в реальному політичному житті цілковите розв’язання — усунення причин конфліктів
є малоймовірним, то на перший план у конфліктології виходить вибір стилю поведінки сторін
у конфліктній ситуації, яких налічується дуже багато. Розглянемо лише декілька із них, а саме: ухи-
лення, пристосування, співробітництво [1].

Ухилення — це заперечення наявності конфлікту, відмова брати на себе відповідальність за при-
йняття будь-яких рішень; спроби вийти з ситуації, нічим не поступаючись і не відстоюючи своїх
інтересів; утримання від суперечок, дискусій, заперечень опоненту.

Пристосування — цей тип поведінки можна назвати жертовністю й готовністю до вчинків усу-
переч власним інтересам; коли одна сторона, бажаючи уникнути обговорення спірних питань, по-
годжується з вимогами, свого партнера, замовчує розбіжності.

Співробітництво — це пошук альтернативи, яка повністю задовольняла б інтереси обох сторін;
характеризується спільним і відвертим аналізом розбіжностей. Відповідальність за виконання при-
йнятих рішень розподіляються за взаємною згодою.

Нині політичні конфлікти залишаються головним чинником дестабілізації, а тому є нагальна
потреба навчитися управляти ними мирними засобами. Англо-німецький соціолог Р. Дарендорф
виділяє три форми управління конфліктами: придушення, скасування та регулювання конфлікту.

Придушення конфлікту. Цей спосіб рекомендується як доречний рідко, але застосовується доволі
часто. Придушення є малоефективним способом розв’язання конфлікту тому, що це тимчасова пе-
ремога, суперечність заганяється «в глибину» і зростає потенційна злоякісність конфлікту, який
потім ще жорстокіше придушується доти, поки одна сила не зможе знищити іншу, тобто ми нара-
жаємося на перманентний конфлікт. 

Скасування конфлікту. Під цим розуміється будь-яка спроба в корені ліквідувати (скасувати) су-
перечність. Ця спроба завжди оманна, оскільки таке скасування не ліквідовує прихований за ним
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конфлікт. Політичні конфлікти, які систематично породжуються політичною структурою суспіль-
ства, принципово не можна «вирішити» в розумінні остаточного усунення.

Регулювання конфлікту. Воно є вирішальним засобом зменшення насильства майже всіх видів
конфліктів. Під регулюванням конфлікту розуміється розробка й застосування системи заходів,
спрямованих на обмеження інтенсивності й масштабу конфлікту, його деескалація [18].

Курт Левін, для вирішення соціальних конфліктів пропонує своє бучення управління конфлік-
тним процесом. Зокрема, першою дією з управління конфліктом може бути його інституціоналіза-
ція — встановлення чіткої процедури урегулювання цього конфлікту. Первинний аналіз конфлікту
має отримати подальший розвиток у рішеннях державних органів і нормативних актах. У такий спо-
сіб ліквідується розрив між владними структурами й наукою. Мова йде про конфліктний моніто-
ринг, тобто про інфраструктуру дослідницьких центрів, лабораторій, громадських служб, процедур
відстеження й нейтралізації вибухонебезпечних ситуацій.

Наступний етап — легітимізація конфлікту: він дає зрозуміти, наскільки є достатнім нормативно-
правове забезпечення у вигляді законів, указів, протоколів, меморандумів тощо виникнення, роз-
витку та урегулювання конфліктів. 

Подальший етап управління конфліктом — структурування конфліктуючих груп. На етапі ре-
формування політичної системи України варто зважити на висновки С. Ліпсета, який пропонує не
протидіяти, а допомагати оформленню нових партій, рухів і подібних організацій. Звісно, вони ста-
нуть конфліктною силою дотично до груп, які репрезентують інші інтереси, але водночас і посе-
редницькими структурами, що об’єднають індивідів у співтовариства. Неорганізовані індивіди
потенційно є небезпечнішим джерелом підтримки екстремістських сил, ніж ті, що належать до ор-
ганізованих груп. Завершальний етап управління конфліктом — редукція, тобто послідовне ослаб-
лення конфлікту завдяки переведенню його на інший рівень [19]. 

Важливу роль в управлінні конфліктом, в ефективності управлінського впливу на конфлікт і кон-
фліктну ситуацію відіграє управлінська стратегія. Наприклад, для вирішення конфлікту, що виникає
на адміністративно-правовій або етичній основі бажано задіяти інтегративну стратегію, орієнтовану
на співпрацю, пошук спільних цілей і цінностей, які могли б перевести конфлікт у менш конфліктну
площину. Проте, на жаль, частіше використовується так звана реалістична стратегія, орієнтована
на будь-які засоби для вирішення конфлікту — (погрози, торг, шантаж, насильство тощо).

З цього випливає, що управляти конфліктом можна і тоді, коли інтереси всіх учасників не збіга-
ються. І тоді процес управління конфліктом буде спрямований на захист інтересів домінуючого
суб’єкта (суб’єктів) управління. Як приклад можна навести «помаранчеву революцію» в Україні (кі-
нець 2004 р.). «Помаранчева» сторона добре підготувалася до політичного конфлікту і в організа-
ційному, і в матеріальному плані. Саме вона й ініціювала конфлікт і продовжувала його до тих пір,
поки не домоглася своєї мети — посади президента. Те ж можна сказати і про «революцію гідності»
2014 року. 

Підсумовуючи сказане, можемо зробити висновок, що політичні конфлікти породжуються по-
літичними, соціальними й іншими суспільними групами, які розрізняються своїм статусом і інтере -
сами. Конфлікти виникають у сфері інтересів цих груп і тиску їх на владу, поділяються вони на
конфлікти між владою та громадськими силами, інтереси яких не представлені в структурі владних
відносин, а також конфлікти всередині існуючої влади, пов’язані з внутрішньогруповою боротьбою
за розподіл владних повноважень та спробами обґрунтування нового курсу в межах існуючого по-
літичного ладу. Конфлікти між суспільством і владою обумовлюються виникненням конфліктних
ситуацій через сукупність причин, пов`язаних з процесами ідентифікації громадян, усвідомлення
ними свого місця і ролі в соціальній і політичній системі суспільства. Політичної значущості кон-
флікти набувають, якщо вони стосуються міжнародних, класових, міжетнічних, міжнаціональних,
релігійних, демографічних, регіональних та інших відносин. 

Для врегулювання політичних конфліктів є нагальна потреба у виробленні механізмів запобі-
гання конфліктам і виходу із конфліктних ситуацій без насильницьких дій особливо по лінії полі-
тичного протистояння полярних політичних груп, які сповідують несумісні ідеологічні погляди на
діючий суспільно-політичний устрій та подальший розвиток держави.
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Анотація
Статтю присвячено аналізу причин і наслідків російсько-української війни (2014 р.) в контексті

поняття «кризовий синдром модернізації». Перевагами цього підходу є врахування трьох фаз
розгортання кризового процесу — стадії накопичення дисфункціональних рис, фази загострення та
постмодернізаційного періоду. Характер російсько-українського протистояння пов’язується з по ст -
індустріальними змінами, де засобом війни є зміна ідентифікації, яка зумовлює перетворення населення
не тільки на симпатиків завойовників, а й на їх активних бійців. У статті зосереджується увага на
тому, що в короткостроковій перспективі війна для України має позитивні системні наслідки через
мобілізацію соціуму, що долає внутрішні розколи. Проте більш віддалене майбутнє несе в собі загрози
нового кризового загострення, але вже в набагато гірших умовах системного спрощення.

Ключові слова: кризовий синдром модернізації, анексія Криму, Схід України, російсько-
українська війна, ідентифікаційні зрушення.
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Summary:
Purpose
The article is devoted to the analysis of reasons and consequences of Russian-Ukrainian war at the context of

«crisis syndrome of modernization» notion.
Design/methodology/approach
The advantage of such an approach is taking into consideration of three phases in intensification of crisis

process — the stage of accumulation of dysfunction features, the phase of intensification and post-modernization
period. The nature of Russian-Ukrainian opposition is connected with post-industrial changes, where the means
of war are the change of identification which stipulates the population transformation not only into conqueror sup-
porters but also into their active fighters.

Findings
In the article the attention is concentrated on the fact that in a short-term perspective this war will positively

influence Ukraine through the community mobilization which will overcome the inner divisions in society. But
more distant future bears the crisis intensification in much more worse conditions of system simplification.

Originality/value
The article separates certain regularities of war conducting that may help in predicting of future events.
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Майдан, анексія Криму та криваве протистояння в Луганській і Донецькій областях України ак-
туалізують пошук причин та закономірностей розгортання цих кризових подій 2013–2014 рр.

На нашу думку, на цю роль найкраще підходить поняття «кризовий синдром модернізації», яке
почало існування в колективній праці Л. Біндера і відразу було віднесено науковим товариством до
понять-примар, що руйнують модернізаційну теорію [1; 2]. 

Проте з часом відбулося розширення змісту «модернізації» з вузького значення — як переходу
від традиційного до індустріального суспільства, до широкого — процесу народження нових струк-
тур у відповідь на нові системні виклики [3; 4].

Аналіз тривалої еволюції поняття «кризовий синдром модернізації» в працях таких дослідників, як
Д. Аррігі, Р. Арон, У. Бек, І. Валлерстайн, С. Верба, Ю. Габермас, В. Горбатенко, Л. Діамонд, Р. Інгехарт,
Ш. Ейзенштадт, П. Кеннеді, М. Ленг, П. Свенссон, В. Цапф, Р. Шведер, став підґрунтям для зведення
кризового синдрому модернізації до трифазового процесу. На першому етапі цього процесу відбува-
ється накопичення дисфункцій політичної системи, підставами для яких є втрата: 1) здатності полі-
тичних інститутів до аналізу інформації про системні загрози; 2) потенції політичної еліти генерувати
рішення з подолання нових загроз; 3) ресурсної бази для нейтралізації відповідного класу загроз [5].

У разі відсутності відповідних заходів щодо ліквідації кризового підґрунтя настає друга фаза —
загострення, що проявляється у множині взаємопов’язаних політичних криз — ідентифікації, легі-
тимності, участі, поширення та розподілу. 

І, нарешті, третя фаза — постмодернізаційна, що розвивається за обмеженою кількістю сценаріїв:
1) спрощення; 2) демонтаж/руйнація; 3) зависання.

Важливо, що кризовий синдром модернізації є тривалим повторюваним процесом, який формує
певний алгоритм поведінки політичної системи щодо набуття нею ефективності. Отже, особливості
подолання кризових явищ українською політичною системою будуть інерційно залежати від досвіду
попередніх спроб модернізації країн, у складі яких перебувала Україна, — Російської імперії та СРСР. 

Метою статі є розкриття особливостей російсько-української війни в рамках концепції кризового
синдрому модернізації.

Основні результати дослідження привели до констатації того, що причиною російсько-україн -
ської війни 2014 р. стала системна дисфункціональність пострадянської України, спричинена олі-
гархізацією панівного прошарку, де вибудовування неофеодальної ієрархії супроводжувалося
пошуком зовнішньополітичної підтримки та творенням нової верстви — силового обслуговуючого
прошарку, зорієнтованого винятково на збереження життя привілейованих кіл.

Відтак феномен Майдану � це закономірне явище набуття ефективності політичною системою
через взаємопов’язані кризові процеси: втрату легітимності правлячого прошарку, знаходження
нових підстав для ідентифікації соціуму, появу нових форм політичної участі. 

Так, розстріл протестантів у лютому 2014 р. засвідчив «чужість» чинної української влади влас-
ному соціуму і спричинив зрушення в колективному усвідомленні того, що суспільство, об’єднане
спільною ідеєю, є сильнішим за силові структури та найманців-маргіналів, а отже — спроможне
протистояти навіть в умовах застосування силовиками зброї. 

Оформилися нові обрії політичної ідентичності — герої/антигерої («мученики», «зрадники»),
відповідно оновилася і ціннісна система та сформувалися форми політичної поведінки — вже не
народу, а української нації. Відбулося і переформатування чинної влади — відсторонення «кола сім’ї
президента Януковича» опозицією.

Але анексія Криму та подальші події на Сході України значно скорегували перебіг кризового
процесу. Показово, що «інтонації війни» почали лунати у виступах В. Путіна ще на засіданні Росія-
НАТО (7.04.2010), де він загрожував у разі вступу України до НАТО припинити її існування як дер-
жави через відторгнення Криму та Східної частини [6]. Під час «прямої лінії» (16.10.2010)
з гро мадянами РФ В. Путін заявив, що у Другій світовій війні СРСР виграв за рахунок індустріаль-
них ресурсів РФ, а роль інших республік у перемозі є значно перебільшеною [7]. 

Основною зброєю в інформаційній кампанії виступила модифікація міфів радянської доби. На-
ведемо приклади такої компіляції: 1) Україна взагалі не держава, а державний сурогат без армії;
2) Майдан — західний продукт на гроші українських олігархів; 3) після Майдану до влади прийшла
хунта, тому ніякі попередні домовленості (Будапештський пакт, зокрема) не діють;4) анексія Криму –
крок, що зумовив долю Донбасу; 5) Майдан — причина розвалу української державності.

У цих міфах переважає ставка на минуле, де ціннісне ядро сформоване перемогою у Другій сві-
товій війні, небажанням миритися з поразкою в холодній війни, запереченням розпаду СРСР і спе-
цифічним розумінням націоналізму (де знання національної мови вже є ознакою націоналізму).
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Отже, можна погодитися з думкою С. Дацюка про те, що завдання цієї війни – це зміна іденти-
фікації через два різноспрямовані процеси: 1) повернення до стійкої архаїчної ідентичності;
2) трансформування ідентичності відповідно до змін реальності [8].

Ціннісним ядром цієї ідентифікаційної експансії став ідеологічний концепт «руський світ».
З. Бжезинський у своєму виступі на конференції «Mutual Security on Hold? Russia, the West, and Euro -
pean Security Architecture» (16.06.2014) визначив його як модель світовідчуття, що засновується на:
1) визнанні етнічних росіян «розділеним народом»; 2) праві на захист співгромадян за кордоном;
3) необхідності збереження «великої російської цивілізації» [9]. Як видно, цей концепт слугує єдиній
меті — утриманні під контролем «своїх», якими є всі етнічні росіяни, російськомовні та православні.

Відомо, що анексія Криму як спосіб виходу із потенційно кризового стану РФ не виконала свого
завдання. Розмежування правлячої еліти через санкції міжнародного товариства, загострення проб -
лем нерівності регіонів, посилення репресивного тиску — все це зумовило необхідність продов-
ження засвоєння території материкової України вже заради утримання Криму. 

Зазначені обставини визначили логіку проекту «Новоросія», який виправдав би контроль над
південно-східною Україною. Цей ідейний концепт було репрезентовано В. Путіним ще 17.04.2014,
де основною була теза про те, що за царату до складу України не входили Харків, Луганськ, Донецьк,
Херсон, Миколаїв, Одеса, а всі ці території були передані Україні вже радянським урядом [10].

Не можна не помітити, що інформаційна зброя по-різному подіяла на мешканців Криму та Сходу
України. Так, реакція і поведінка значної більшості кримчан стають зрозумілими лише з урахуван-
ням особливостей двадцятирічного перебування у складі України. Виокремимо два моменти. Пер-
ший — економічний — відобразив зниження статусу регіону з території з розвинутою військовою
промисловістю та курорту «всесоюзного» значення. Статусні втрати супроводжувалися зменшенням
фінансування через згортання військової, будівельної та аграрної галузей, де в основному були зай-
няті кримчани. Все це призвело до переорієнтації трудового ринку на туристичну галузь, обслуго-
вування літнього сезону, з автоматичним безробіттям упродовж решти часу. 

Другий вимір — світоглядний. Відсутність перспектив на тлі значно нижчого рівня життя від-
носно всієї України відтворила міф радянської доби про особливість зв’язку Криму з РФ (через пе-
ребування Криму в її складі до 1954 р.). Підставою для поширення подібних переконань стала
більшість російськомовних серед населення Криму, спричинена: 1) імплементацією росіян для за-
міщення вакансій унаслідок депортації кримських татар, болгар, вірмен після травня 1944 р.;
2) значним сегментом російських військових пенсіонерів (600 тис.); 3) пануванням російських ЗМІ;
4) браком українських шкіл.

На нашу думку, зростанню симпатій до РФ сприяв і Майдан, який парадоксально актуалізував моделі
поведінки та цінності попереднього (радянського) періоду, оскільки Крим як територіальний анклав
(через погану географічну зв’язність і внаслідок інформаційної кампанії, започаткованої Партією регіонів
під керівництвом РФ) не тільки із запізненням, а й контрреволюційно прореагував на події Майдану.

Проте на Сході України підтримка РФ не була однозначною, тому виникла потреба в активному
включенні місцевого населення у бойові дії на боці іншої держави. Для цього було потрібно пере-
творити українських громадян у ворогів власної держави заради руйнації межі між фронтом і тилом,
в результаті чого українській армії довелося б воювати як із загарбниками, так і з їх прихильниками —
власним населенням.

Відтак метою подання інформації російськими ЗМІ стало забезпечення легітимізації вторгнення
та військових дій найманців/військових РФ. Російське телебачення акцентувало увагу на звірствах
української армії — вбивствах мирного населення, обстрілах житлових районів, знущанні над дітьми
та ін. Будь-яка подія подавалася як прояв безжального характеру українських військових, при цьому
принциповою була дегуманізація і демонізація образу ворога. 

На нашу думку, легкість вживляння рис іншої/чужої ідентифікації може бути пояснена постін-
дустріальним характером політичної культури цього регіону, яка формується через комунікацію (со-
ціальну мережу), але оперує до архаїчних уявлень. Це призводить до десихронізації реального та
бажаного, тому значущими стають цінності минулої (радянської) епохи. 

Відзначимо й відмінності між Кримом та Сходом України. Так, стрижнем «східного» соціуму
були шахтарі, а основою для світоглядної рамки — ідеалізування шахтарської праці. Занепад вугіль-
ної галузі сформував феномен маргінала, що ностальгує за нещодавнім високим соціальним стату-
сом. Отже, драматизувало ситуацію не тільки безробіття на тлі старіння населення і поширення
соціальних хвороб, а й звинувачення української влади у втраті соціальної ваги шахтарської праці.

Проте «східна ідентичність» не була однорідною. Так, поряд із «прорадянськими» анклавами, іс-
нували «вкраплення» сучасної української ідентифікації, представленої в основному молоддю —
однолітками незалежності, з орієнтацією на західні цінності. Так само особливий ідентифікаційний
вимір становили цінності силових структур, які нещодавно обслуговували місцеву еліту.

Тетяна Пояркова. Вплив фактору війни на розгортання кризового процесу в Україні



Показово, що російська пропаганда найбільше вплинула саме на пролетарські міста з розвинутою
вугільною галуззю, на відміну від сіл із переважно проукраїнською позицією та міст із розвинутою про-
мисловістю (машинобудівними заводами і металургією), де основна категорія населення мала
спеціальну освіту.

Всі ці риси демонструють, що сутність російсько-української війни визначається прагненням
РФ (як деградуючої постіндустріальної системи) подолати внутрішні кризові феномени за рахунок
їх перенесення на територію іншої країни. Показовим є те, що війна ведеться новітніми інформа-
ційними засобами, але здійснюється переважно декласованими елементами (маргіналами з Росії
та України), що втратили своє місце внаслідок занепаду радянського індустріального здобутку.

Російсько-українська війна зумовила і зміни підстав української ідентифікації, оскільки виступила
як фактор, що об’єднує соціум перед зовнішньою загрозою, мобілізуючи його заради виживання. Най-
більш показово це проявилося у створенні нового війська. Якщо при анексії Криму фактом стало масове
зрадництво серед генералітету та небажання воювати серед складу підрозділів загальною кількістю
20 тис. (включаючи внутрішні війська та СБУ), то події на сході країни привели до формування націо-
нальної гвардії та добровольчого руху [11]. Військові дії породили і зустрічний партизанський рух проти
сепаратистів. В лави проукраїнських партизан вступило місцеве населення, обурене діями сепаратистів,
убивством мирних громадян, крадіжками, руйнацією бізнесу, торгівлею затриманими людьми та ін.

Висновок. Отже, приклад України засвідчує, що фактор зовнішньої загрози під час гострої фази
кризового синдрому може слугувати виходом із такої ситуації, оскільки творення інноваційної від-
повіді є можливим, але на обмеженій ресурсній базі. Так, загроза повномасштабної війни в Україні
уможливила «примусову» модернізацію (зокрема, військової сфери), відхід від територіально-кла-
нових підстав для елітарної єдності, відмову від радянського спадку у вигляді надмірності держав-
ного втручання та допомоги. 

Проте війна вміщує в собі потенціал повернення до гострої фази, оскільки спроби полегшити
стан держави через скорочення соціального пакету, кількості бюрократії та бюджетної сфери може
подаватися як імітація пошуку нового змісту існування системи. Але врешті-решт все це може
спричинити соціальні розломи та призвести до соціального протистояння.

На користь цих побоювань свідчить те, що військова загроза переорієнтує ініціативи середнього
прошарку з політичного тиску на владу на допомогу армії та біженцям із Криму, Луганська та До-
нецька. Відтак політична еліта отримує шанс залишитися без конкурентного тиску з боку суспіль-
ства, а суспільство без каналів виходу незадоволення перетворюється на джерело нестабільності. 

На цьому тлі вкрай небезпечними виглядають ініціативи уряду відносно економії на освіті через
упровадження платної освіти та ліквідації стипендії студентам, оскільки подібні кроки перекривають
можливість змінити соціальний статус і збільшують соціальну напругу. Так, запустити практику ро-
зірвання соціальної єдності може, наприклад, подання в ЗМІ відомостей про корупцію посадовців та
випадки зрадництва у суспільстві — нажива на біженцях, недоліках постачання армії та ін.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

1. Crises and Sequences in Political Development / Ed. By L. Binder. Et al. Princeton, New Jersey : Princeton Uni-
versity Press, 1971. xi, 326 р.

2. Tilly C. Western State-Making and Theories of Political Transformation / Charls Tilly // The Formation of Na-
tional States in Western Europe. Princeton : Princeton University Press, 1975. Ch. IX. Р. 601 686.

3. Хэ Ч. Развитие теории и цивилизационный процесс. Теоретические проблемы партнерства цивилизаций /
Чуаньци Хэ // Партнерство цивилизаций. 2012. № 1. С. 20 40.

4. Травин Д. Европейская модернизация: В 2 кн. / Д. Травин, О. Маргания. — М. : ООО «Издательство
АСТ»; СПб: Terra Fantastica, 2004. Кн. 1. — 665 с., Кн. 2. — 572 с.

5. Poyarkova T. Crisis syndrome of modernization: Ukrainian variant / Tetyana Poyarkova  // «Humanities and So-
cial Sciences». — 2013. vol. XVIII. — 20 (3), July–September. — Р. 137 151. Режим доступу : http://doi.prz.edu.pl/
pl/publ/einh/63

6. Путин Бушу: «Украина это не государство» [Электронный ресурс] // Українська Правда. 7.04.2008. 
Режим доступа : http://www.pravda.com.ua/rus/news/2008/04/7/4437118/ 

7. Украина в годы войны Путин: Россия победила бы фашизм и без Украины  [Электронный ресурс] //
Zrada.org. 17.10.2010. Режим доступа : http://zrada.org/hot/4-oun-upa-vijna/225-ukraina-v-gody-vojny-putin-rossija-
pobedila-by-fashizm-i-bez-ukrainy-a-bez-drugih-respublik-tozhe.html#sthash.BDhPmkmh.dpuf

8. Дацюк С. Структурная теория коллективных идентичностей и проблемы России [Электронный ресурс] /
Сергей Дацюк // «Хвиля». 23.07.2014. Режим доступа :  http://hvylya.org/analytics/geopolitics/strukturnaya-
teoriya-kollektivnyih-identichnostey-i-problemyi-rossii.html

9. Бжезинский З. «Российский шовинизм ведет в никуда» [Электронный ресурс] / Збигнев Бжезинский. 
News.eizvestia.com. 29.06.2014. Режим доступу : http://news.eizvestia.com/full/432-zbignev-bzhezinskij-rossijskij-
shovinizm-vedet-v-nikuda

18

Політичні інститути і процеси



Освіта регіону — 2014/4 19

10. Выступление Путина: «Новороссия» и другие яркие цитаты  [Электронный ресурс] // Bigmir)net. 
Режим доступа : http://news.bigmir.net/world/809994-Vystuplenie-Putina—-Novorossija—i-drugie-jarkie-citaty

11. Карпец А. Ожидаемая война, которой никто не ждал [Электронный ресурс] /Александр Карпец //
Главком.  22.06.2014.  Режим доступа :  http://glavcom.ua/articles/20312.html

REFERENCES

1. Binder, L.(1971), Crises and Sequences in Political Development, Princeton University Press, NJ.
2. Tilly, C. (1975), Western State-Making and Theories of Political Transformation in The Formation of National

States in Western Europe, Princeton University Press, Princeton, Ch. IX, pp. 601 686.
3. Hje, Ch. (2012), Razvitie Teorii I Civilizacionnyj Process. Teoreticheskie problemy partnerstva civilizacij, Part-

nerstvo civilizacij, No.1, s. 20 40.
4. Travin, D. (2004), Evropejskaja Modernizacija, Terra Fantastica, SPb, Kn. 1, 665 p. Kn. 2, 572 p.
5. Poyarkova, T. (2013), Crisis Syndrome of Modernization: Ukrainian variant, «Humanities and Social Sciences»,

vol. XVIII No.20 (3), pp. 137 151, available at:  http://doi.prz.edu.pl/pl/publ/einh/63
6. Putin Bushu: «Ukraina Jeto ne Gosudarstvo» (2008), available at: http://www.pravda.com.ua/rus/ news/2008/04/

7/4437118/ (accessed 7 April 2008)
7. Ukraina v Gody Vojny Putin: Rossija Pobedila by Fashizm i Bez Ukrainy (2010), available at : http://zrada.org/

hot/4-oun-upa-vijna/225-ukraina-v-gody-vojny-putin-rossija-pobedila-by-fashizm-i-bez-ukrainy-a-bez-drugih-re-
spublik-tozhe.html#sthash.BDhPmkmh.dpuf (accessed 17 October 2010)

8. Dacjuk, S. (2014), Strukturnaja Teorija Kollektivnyh Identichnostej i Problemy Rossii, available at : http://hvylya. org/
analytics/geopolitics/strukturnaya-teoriya-kollektivnyih-identichnostey-i-problemyi-rossii.html (accessed 23 July 2014)

9. Bzhezinskij, Z. (2014), «Rossijskij Shovinizm Vedet v Nikuda», available at : http://news.eizvestia.com/ full/432-
zbignev-bzhezinskij-rossijskij-shovinizm-vedet-v-nikuda (accessed 29 June 2014.)

10. Vystuplenie Putina: «Novorossija» i Drugie Jarkie Citaty (2014), available at : http://news.bigmir.net/
world/809994-Vystuplenie-Putina—-Novorossija—i-drugie-jarkie-citaty (accessed 17 April 2014)  

11. Karpec, A. (2014) Ozhidaemaja Vojna, Kotoroj Nikto ne Zhdal, available at : http://glavcom.ua/articles/20312.
html (accessed 22 June 2014)

Тетяна Пояркова. Вплив фактору війни на розгортання кризового процесу в Україні



КЛАСИФІКАЦІЯ ЛІВИХ ПАРТІЙ В УКРАЇНІ

УДК 94(477)n18/20
Бегей, Ігор, 
кандидат політичних наук,
Львівський інститут банківської справи
Університету банківської справи
Національного банку України,
доцент

Анотація:
У науково-популярній і навчальній літературі можна знайти десятки критеріїв, класифікацій партій

у минулому й зараз. Найпоширенішим є усталений поділ партій на ліві, праві і центристські залежно від
їхнього ставлення до національно-державницьких і соціально-економічних проблем. У запропонованій статті
за цими критеріями пропонується класифікація лише лівих партій в Україні з кінця ХІХ ст. і до сьогодення.
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Summary:
In popular scientific and educational literature it is possible to find ten of criteria, classifications of parties, in

the past and presently. Most widespread is a withstand dividing of parties into left, right and centrist depending on
their attitude to toward nationally state and socio-economic problems. In the offered article after these criteria
classification only of the left parties is offered in Ukraine from the end of ido segodennya.

Keys words: рarties, left parties, anarchic unions and parties, communist, socialistic, social democratic
pariahs, Ukrainian, UnUkrainian (anti-ukrainian), neutral, ukrainopodibni left.

Тема класифікації партій опирається на поважну бібліографію. Її дослідження знайшли своє
відображення у багатьох працях вітчизняних і зарубіжних науковців: В. Базів [1], М. Дайдерштад,
А. Герріте, Д. Маркус [2], О. Гарань, О. Майборода та інші [3], Ю. Шведа [4], Г. Касьянов [5],
В. Ковальчук [6], А. Колодій [7], В. Литвин [8], С. Рябов [9], В. Якушик [10], М. Дюверже [11].

Названі та інші автори (М. Педерсен, Г. Герзог, С. Маїр, Дж. Сарторі, Дж. Сміт, К. Бейме, Р. Гер -
бут, М. Соболевський, А. Ямруз, Дж. Штейнер) класифікують партії за їхньою величиною — великі
та малі (маргінальні, петлі, відірвані); за рівнем репрезентабельності — істотні та неістотні; за
походженням — парламентські та позапарламентські; за організаційним критерієм — фахові
і територіальні, централізовані та децентралізовані, демократичного та недемократичного типу
керівництва, одноосібного та колегіального типу керівництва, безпосереднього та опосередкованого
членства; за класовим критерієм — робітничі, селянські, дрібнобуржуазні, буржуазні; за характером
діяльності — революційні, реформістські, консервативні, реакційні; за ставленням до  політичної
системи  — антисистемні та просистемні; за ідеологічним критерієм — ідеологічні та прагматичні…

За класифікацією М. Вебера, партії у своєму розвитку пройшли три етапи: аристократичне
угруповання, політичний клуб, масова партія. Якщо приміряти ці етапи до початків українського
партійного руху, то вони можуть виглядати так: прихильники духовного проводу, богоугодного
володаря (ігумен Феодосії Печерський, Нестор) і князівського єдиновладдя, централізму (митро полит
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Іларіон )) — Кирило-Мефодіївське товариство, Громада, Народна Рада, Русько-українська радикальна
партія, Українська соціал-демократична партія Галичини і Буковини, Революційна українська партія…

Формування української партійної системи на межі ХІХ і ХХ ст. спричинилося до перших спроб
їх класифікації окремими партійними діячами і теоретиками. Чи не першими до поділу партії за
різними критеріями вдавалися Д. Антонович, С. Баран, Ю. Бачинський… У контексті зазначеної
теми заслуговують на увагу висновки останнього, оперті на ліві класичні критерії  класифікації
партій. Схема  «класи — партії» у тлумаченні Ю. Бачинського виглядала такою:

– пролетаріат (сільські, робітники, халупники, господарі-заробітчани, частина міських робіт-
ників) — соціал-демократична партія;

– селяни («мужики» — економічно незалежні селяни) — «мужицька партія»;
– духовенство — «клєрекальна» партія;
– світська міська інтелігенція — «буржуазна партія».
Отже, «тілько є кляс суспільних на Руси, тілько в природній консенквенції повинно бути орга-

нізацій політичних» [12, с. 37].
Для кращого розуміння цього викладу далі слід наголосити, що значна більшість українських

лівих різного забарвлення сто років тому, вважали національне визволення українців обов’язковою
передумовою соціального, а ідеї політичної самостійності українського народу партії визначали за
одну з головних цілей своїх змагань.

Адже історія України складалася так, що чужинський елемент увійшов у всі без винятку сфери її
суспільного і державного життя, в тому числі — партійного. Під словосполученням «чужинський еле-
мент» слід розуміти тих неукраїнців і українців, які не інтегрувалися в історично-політичний і духовно-
культурний простір України або вийшли з нього, вороже, зверхньо, байдуже ставилися й ставляться
до українських національних цінностей, свідомо нехтуючи ним. Розглядаючи в цьому контексті такі
суспільні інститути, як партії і громадські організації, найбільше неукраїнства у минулому і тепер по-
бачимо на їх лівому фланзі: анархістські, комуністичні, соціалістичні, соціал-демократичні.

Залежно від ставлення партій до вирішення соціально-економічних і національно-демократич-
них питань, усталеним є їх поділ на ліві, праві і центристські. Але в політології  досі відсутня внут-
рішня класифікація партій лівого спрямування в Україні через призму зазначених вище критеріїв
на українські й неукраїнські, нейтральні, україноподібні (псевдоукраїнські, квазіукраїнські). Саме
це й визначає актуальність і наукову новизну цієї статті. Хоча, якщо брати до уваги «наукові дослі -
дження»  цієї проблеми совєтської доби, це не зовсім так. У них всі ліві партії поділялись, так би
мовити, на дві категорії: «правильні» і «неправильні». «Правильні» — це ті, діяльність яких схвалю-
вав у всьому «правильний» В. Лєнін, а вони беззаперечно визнавали його «правильність» завжди
і всюди. «Неправильні»  –це такі, які, хоч на йоту, засумнівались у божественності Лєніна і біблій-
ності його праць чи то в Україні, чи то на теренах Совєтського Союзу, чи то за його межами. Або ті,
які, скажімо, не визнавали «старшості» російського народу і обов’язкового підпорядкування всіх
лівих сил РСДРП (б) — РКП (б) — ВКП(б) — КПРС.

Ось кілька характерних прикладів «наукового» замовчування, ярликування і таврування Моско-
вією у питанні класифікації «не таких» лівих.  «УКП була дрібнобуржуазною за своєю класовою
суттю і націоналістичною — за ідеологією і політикою… У серпні 1919 р. була перейменована на
Українську Комуністичну партію (боротьбистів) (УКП (б))… Визнаючи Радянську владу і діючи ле-
гально, боротьбисти, разом з тим, обстоювали доктрину так званої «української революції», пре-
тендували на політичну гетьманію на Україні, виступали проти Комуністичної партії та її складової
частини — КП(б)У, проти інтернаціональної єдності України з Росією» [13, с. 15].

Наступна «об’єктивна»  класифікація «неправильних» лівих партій в Україні. «Поновила свою ді-
яльність і дрібнобуржуазна Українська соціал-демокритична партія (УСДРП)… На початку квітня від-
бувся установчий з’їзд Української партії соціалістів-революціонерів (УПСР)… Крім цих основних, на
Україні виникли й інші націоналістичні партії: Українська партія самостійників-соціалістів…» [13, с. 24].
У цій цитаті йдеться про  1917 р. А зараз про 1922 р. «Збочення як КПСГ (Комуністична партія Східної
Галичини. — Авт.) так і  у КРПП (Комуністична робітнича партія Польщі. — Авт.) обумовлені недо-
свідченістю і недостатньою теоретичною підготовкою комуністів … Становище ускладнювалося і тим,
що в обох партіях повільно долалися помилкові погляди частини комуністів з аграрного і національного
питань» [13, с. 110–111]. Правда, автор обмежується лише констацією «помилковості» таких поглядів,
не вдається до будь-якої аргументації такого висновку. Мабуть, їхня хибність лише у тому, що не завжди
вкладалися в прокрустове ложе ленінської аграрно-національної політики і тих «справжніх ленінців»,
які правили у Кремлі на час написання цих та схожих рядків, статей, монографій, дисертацій… Варто
зазначити, що цитовані статті вийшли збірником не у 1939 р. чи 1979 р., а вже у 1989 р. [13], лише за
два роки до розпаду СРСР і КПРС. З вершини минулої чверті століття пропонується класифікація
лівих сил в Україні залежно від їхньо го ставлення до Української державності і українства.
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Отож, українська лівиця в Україні — це:
1) сукупність сучасних і демократичних ідей, сформованих в українському суспільстві від княжо-

королівської доби на ґрунті споконвічних національних звичаєвих, традиційних, моральних норм;
2) діяльність організацій лівого спрямування, які, окрім соціальних і демократичних ідеалів, спо-

відували та намагалися здійснювати українську національно-державницьку ідею, захистити, збе-
регти і примножити українську культуру і духовність, відродити українську державність;

3) теоретична спадщина мислителів і діячів, які обґрунтовували неподільність і одночасність со-
ціального й національного визволення українського народу, домагалися і частково домоглися уса-
мостійнення і визнання у світі українського лівого руху, творчо і вибірково запозичили здобутки
європейських анархістів, комуністів, соціалістів і соціал-демократів, водночас збагачуючи їх своїми,
а відтак започаткувавши україномарксизм, україносоціалізм, українокомунізм (націонал-комунізм);

4) партії: Русько-українська радикальна партія (РУРП), Українська соціал-демократична партія
Галичини і Буковини (УСДП), Революційна українська партія (РУП), Українська соціал-демокра-
тична робітнича партія (УСДРП), Українська партія соціалістів-революціонерів-комуністів (УПСР
комуністів-боротьбистів) з серпня 1919 р. — Українська Комуністична партія боротьбистів (УКП
(б)), Українська комуністична партія (УКП), Українська партія соціалістів-федералістів (УПСФ),
Українська партія соціалістів-революціонерів (УПСР), Українська партія соціалістів-самостійників
(УПСС), УРП (Українська радикальна партія), УСРП (Українська соціалістично-радикальна пар-
тія), Українська робітничо-селянська спілка (УРСС);

5) персоналії: Антонович Дмитро, Бачинський Юліан, Винниченко Володимир, Волобуєв Ми-
хайло, Драгомирецький Антін, Єфремов Сергій, Зібер Микола, Коллард Юрій, Лапчинський
Юрій,Левинский Володимир, Любченко Панас, Мазлах Сергій, брати Мазуренки, брати Мацієвичі,
Подолинський Сергій, Порш Микола, Скрипник Микола, Франко Іван, Хвильовий Микола, Хрис-
тюк Павло, Шахрай Василь, Шелухин Сергій, Шумський Олександр. Старосольський Володимир,
Туган-Барановський Михайло, Бочковський Олександр, Левинський Володимир, Лівіцький Ан-
дрій, Темницький Володимир, Юркевич Лев, Безпалко Осип, Петлюра Симон, Мартос Борис, Сте-
шенко Іван, Мазепа Ісаак, Марголін Арнольд, Остапчук Яків. Ганкевич Лев, Річицький Андрій
(Пісоцький Анатоль), Лук’яненко Левко та інші.

Неукраїнська (антиукраїнська) лівиця і Україні — це:
1) ідеологія, сформована на неукраїнських цінностях поневолювачами і чужинцями, а також

укра їнськими перевертнями під прикриттям інтернаціоналізму;
2) діяльність лівих організацій, які відверто або приховано заперечували національну окреміш-

ність українців, їхнє право на політичну відрубність, водночас, у кращому разі нейтрально, стави-
лись до їхніх національно-визвольних змагань, усіляко перешкоджали самоорганізації лівиці
з українським обличчям;

3) теоретична спадщина мислителів і практика діячів переважно панівних націй та колоборантів
в Україні, які сприймали як належне, а то й обґрунтовували, природність поневоленого статусу
України, нівелювали національну свідомість українців, спотворювали їхню історію, винищували їх
фізично, переходили на позиції шовінізму і національного зрадництва;

4) партії: Російська соціал-демократична партія (РСДРП), її структури в Україні, Російська комуніс-
тична партія (більшовиків), її філія Комуністична партія (більшовиків) України (КП(б)У), Комуністична
партія України Комуністичної партії Радянського Союзу (КПУ КПСР)1, Польська партія комуністична
(ППК), Польська партія соціалістична (ППС), Польска партія соціалістична (лівиця) (ППСл), Польська
соціал-демократична партія (ПСДП), Соціал-демократична робітнича партія Австрії (ПСДПА);

5) персоналії: Бабушкін Іван, Бош Євгенія, Гопнер Серафіма, Каганович Лазар, Квірінг Емма-
нуїл, Кон Фелікс, Косіор Станіслав, Мануїльський Дмитро, Молотов Вячеслав, П’ятаков Георгій,
Постішев Павло та інші. 

Переважно, вони були не етнічними українцями.
Як бачимо, розмежувальна лінія між українськими та неукраїнськими (антиукраїнськими) лі-

вими в Україні є жирною і чіткою. Однак детальний аналіз лівого руху в Україні спонукає до вико-
ристання не лише білої («українська лівиця») й чорної («неукраїнська лівиця»), а й сірої барви для
позначення проміжних третьої і четвертої групи лівих — нейтральних і україноподібних.

Нейтральні — це: 
1) лояльне, співчутливе ставлення до національно-визвольних здвигів українців;
2) прагнення досягти як мінімум автономії і як максимум — виокремитись з українського, ро-

сійського, польського лівого руху;
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1 На певних етапах своєї історії КП(б)У та КПУ були квазіукраїнськими (україноподібними), а окремі їх
члени — проукраїнськими, а та й українськими політичними діячами.
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3) приховане, інколи відверте надання пріоритетності національним цінностям перед соціаль-
ними чи інтернаціональними або прагнення  щонайменше узгодити їх між собою;

4) партії БУНД, Об’єднана єврейська соціалістична робітнича партія,  Поалей-Ціон, представ-
ники яких  переважно утримались під час голосування за ІV Універсал ЦР України, Комуністична
робітнича партія  Польщі.

5) Персоналії: Рафес Мойсей, Соловей Яків, Фукус Сара, Гельфман Хаїм-Янкель, Колтун Мой-
сей-Давид, Тьомкін Айзик, Радбиль Юхим, Лещинський Яків, Зільберфарб Мойсей, Гольдельштайн
Соломон, Менчиковський Фелікс, Ревуцький Аврам, Стерлін Лев та інші.

Ознаками україноподібних (квазіукраїнських) є:
1) українська форма, переважно вдавана, псевдоукраїнський зміст з проявами справжнього укра -

їнства, комплекс національної вторинності із гіперболізованим і спотвореним розумінням інтер-
націоналізму, як правило, у московсько-польсько-шовіністичній обгортці;

2) український внутрішній і зовнішній автономізм у всіх сферах життя: політичній, соціально-
економічній, духовно-культурній, паралітичний страх перед звинуваченнями в націоналізмі, мазе-
пинстві, петлюрівстві, бандерівстві;

3) усвідомлення та ідентифікація себе як складової лівого руху панівних націй, окупаційних ре-
жимів, підсвідома залежність від їхніх дій та рішень, відсутність власної принципової національно-
політичної позиції, надмірна обмеженість у всьому;

4) Партії: Українська соціал-демократична спілка (УСДС), Компартія України (1923-1933, 1985–
1991 рр.), Комуністична партія Західної України (КПЗУ), Соціал-демократична партія України
(об’єднана) (СДПУ(о));

5) Персоналії: Вітик Семен,  Гуренко Станіслав, Данилюк Йосип, Івашко Володимир, Кравчук
Леонід, Шелест Петро, Меленевський Маркіян, Тучапський Павло, Раковський Християн, Мельни-
ков Леонід, Підгорний Микола, Кириченко Олексій, Щербицький Володимир, Хрущов Нікіта,
К. Саврич (Максимович), Р. Кузьма (Турянський), Й. Крілик (Васильків), М. Теслюк (Ернест) та інші.

Образно кажучи, це такі політичні структури, які чимось «трішки вагітні». Наприклад, Соціал-
демократична партія України (об’єднана).

У 1995 р. на своєму ІХ з’їзді Соціал-демократична партія України проголосила себе правонаступ-
ницею українського соціал-демократичного руху  кінця ХІХ початку ХХ століть [14, c. 4]  Через рік,
1996 року, на Х з’їзді СДПУ її було переіменовано на СДПУ(о), яка у своєму Статуті  зазначила, що
«є послідовницею кращих традицій українського демократичного руху ХІХ–ХХ століть, усвідомлює
себе частиною світового соціал-демократичного руху» [15, c. 3]. 

Однак аналіз реальних і практичних дій партії за час її активної діяльності дає підстави для двох
міркувань. Перше — слова дуже часто не збігалися з ділами. Друге — поняття «український соціал-
демократичний рух кінця ХІХ початку ХХ століть» ідеологи і практики партії часто ототожнювали
передусім з діяльністю РСДРП на теренах України, а вже через кому — УСДРП, УСДП та інших
українських соціал-демократичних організацій. У партійних, популярних і наукових виданнях ро-
сійська соціал-демократія трактувалася як вітчизняна. Іншими словами, нинішньому українському
соціал-демократу пропонувалося мати дві Батьківщини — Україну і Росію. Для ілюстрації зазначе-
ного візьмемо дві публікації. Перша під назвою «Етапи розвитку соціал-демократії на Херсонщині»
належить перу В.М.Середи. Її початок є нічим іншим як переспівом матеріалів із підручників і до-
відників з історії КПРС і УРСР про вірного ленінського соратника О.Цюрупу, гуртки РСДРП і т.п.,
який закінчується 1903 роком. Далі велика біла пляма аж до 1996 р. [16, c. 40–41]. І ні слова про
славних українських соціал-демократів з Херсонщини — О. Бочковського, А. Ніковського... Друга
стаття доктора філософських наук, професора Запорізької державної інженерної академії В.Г. Во-
ронкової  «Соціал-демократична вітчизняна парадигма: персоналії», в якій читачеві пропонується
огляд політичних, філософських поглядів, життєвого шляху Пєтра Бєрнардовіча Струве, Михайла
Івановича Тугана-Барановського, Боріса Ніколаєвіча Чічєріна, Сєргєя Ніколаєвіча Булгакова, Ні-
колая Алєксандровіча Бердяєва. Показовим є закінчення статті: «Жовтнева революція перервала
розвиток багатьох напрямів вітчизняної політичної думки, в еміграції опинилися сотні діячів
культури і науки, і серед них найвидатніші філософи і політологи: П.Б. Струве, М.О. Бєрдяєв,
С.Л. Франк, І.О. Ільїн, С.М. Булгаков, Г.П. Федотов не сприйняли «більшовицького перевороту»,
«сталінократії», але вірили у посткомуністичне відродження Росії на принципах свободи і на основі
морально-релігійних цінностей [17, c. 63].

Як бачимо, автор намагається опосередковано переконати читачів, що вітчизною для них
є Росія, а Україна — складовою цього поняття. Із розглянутих і згаданих персоналій лише один —
М.І. Туган-Барановський —  представник вітчизняної української думки та науки, якого вона за-
числяє до російської. Решта до неї не мають жодного відношення, якщо не брати до уваги прихо-
ваної або відкритої українофобії багатьох із них. Зокрема, Б. Чічєрін був одним із стовпів

Ігор Бегей. Класифікація лівих партій в Україні



російської великодержавної історіографії, провідником московської імперської ідеології, не ви-
знавав окремішності українського народу. 

На великоросійському шовінізмі Б. Чічєріна, критиканстві ним марксизму наголошував ще
145 років тому Микола Зібер [18, c. 82; 5]. Він уперше побачив цей світ у Судаку, а на вічний спочи-
нок, ліг у землю Ялти,  був вірним другом М. Драгоманова, разом з ним знаходився біля витоків
української соціал-демократії, увійшов в історію піонером української кооперації. На жаль, його
персона і постать практично не цікавила апологетів СДПУ(о). 

Не був авторитетом для об’єднаних есдеків  співзасновник і лідер УСДРП  Симон Петлюра, який
став символ українського самостійництва. Натомість друкований орган СДПУ(о) «Наша Газета +»
без будь-якого приводу в ювілейні дні С. Петлюри (травень 2004 р.) «згадала» про «правильного»
засновника російського марксизму Гєоргія Валєнтіновіча Плеханова. Зі статті дізнаємося, що йому
довіряв М. Пуришкевич за його любов до Батьківщини [19]. Звісно, що об’єктом синівської любові
Георгія Валентиновича була не Україна, а Росія. Прикметно і те, що 2003 року СДПУ(о) у рідному
місті С. Петлюри Полтаві організувала помпезне відзначення 150-річчя від дня народження Владі-
міра Королєнка, заслуги якого перед українською соціал-демократією і культурою закінчуються на
українському закінченні його прізвища.

У Івана Васільєвіча Бабушкіна і такої заслуги немає, але і він іконізувався об’єднаними соціал-
демократами. Чому? Один із перших російських робітників соціал-демократів. Більшовик. Член
Петербурзького, Катеринославського (тепер Дніпропетровськ) «Союза борьби за освобождениє ра-
бочего класса». Агент «Искры». Учасник російської революції 1905–1907 рр. Член комітетів Росій-
ської соціал-демократичної робітничої партії (РСДРП) в Іркутську і Читі, один із керівників
збройного повстання в Читі, де й був розстріляний [20, c. 99]. У 1920 р. В. Лєнін згадував: «...я осо-
бисто... пам’ятаю тов. Бабушкіна, видатного пітерського (виділення — авт.) робітника, розстріля-
ного царськими генералами в 1906 році» [21, c. 314].  Ось такі «вагомі заслуги» має Іван Васильович
перед українською соціал-демократією.

І ще один показовий приклад квазіукраїнської СДПУ(о). Так, об’єднані есдеки на початку ни-
нішнього століття намагалися встановити на українському соціал-демократичному постаменті Хри-
стияна Георгієвича Раковського. Мабуть, тому, що в автобіографії він власноручно записав:
«С раннєго детства у меня розвивалась сильная и горячая симпатия к России» [23, c. 609].  До на-
писання цих слів у 1926 р. Х.Р аковський вже завершив свою чотирічну дільність на посаді члена
начебто Політбюро ЦК Компартії і голови буцімто уряду Радянської України. Однак жодного теп-
лого слова про Україну, її народ, любов до нього, він не написав.

Із аналізу життєвого і політичного шляху Х. Раковського складається враження, що жив він за
принципом: «У соціал-демократа Батьківщини немає». Мабуть, недаремно у 1904 році, відомий
французький соціаліст Жюль Гед у присутності Г. Плєханова йому повчально  зауважив: «Соціальна
демократія ніколи не може бути антинаціональною [22, c. 614].

Вперше від свого роду Християн відступився ще школярем, коли батьківське прізвище Станчев
поміняв на престижніше і відоміше у Болгарії прізвище брата бабусі — Георгія Раковського. Але
і під ним для своєї Вітчизни, розвитку в ній соціал-демократичного руху він зробив найменше,
більше — для сербського, ще більше — румунського, найбільше — російських більшовиків.

У листопаді 1917 року, Х. Раковський став членом РСДРП(о), її центрального комітету, зауважте —
не УСДРП чи якоїсь іншої української партії. Однак уже два місяці потому нові однопартійці при
особистій участі В. Лєніна імпортували його в Україну для боротьби з українською самостійницькою
владою. Тут, з невеликими перервами, він виконував завдання  Москви до 1922 року. 

Як писали радянські історики: «Лєнін виявив йому повну довіру в боротьбі із зовнішніми і внут-
рішніми ворогами революції... Х. Раковський намагався виправдати довіру вождя партії і народу»
[23, c. 89, 90]. Уточнимо: боротьба велася проти українського національного визволення, вождь був
вождем чужинської партії, а український народ на жодну із зазначених посад Х. Раковського не за-
прошував і, тим паче, не обирав, а відтак довіри не виявляв. Х.Раковський взявся керувати україн-
цями без їх дозволу, не проживши з ними жодного дня, не знаючи їхньої історії, культури, традицій,
звичаїв, мови. Вся його діяльність в Україні була підпорядкована інтересам червоної Російської ім-
перії, збереженню за нею українських земель.

Ось кілька ілюстрацій цьому. Січень 1919 року: «Ленін розмовляв в залі Моссовєта з Раковським
про необхідність відновлення єдності в рядах Комуністичної партії України, щоб ліквідувати пар-
тизанщину, організувати дисципліну в Червоній Армії на Україні» [23, с. 88].  Можна припустити,
що приводом до неї була ініціатива В.Шахрая створити міцну самостійну українську за характером
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2 У сьогоднішньому контексті російсько-українських відносин телеграму можна переадресовувати В.Пу-
тіну після загарбання Московією українського Криму.
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Комуністичну партію, рівноправного члена Комуністичного Інтернаціоналу. Він слушно наголо-
шував, що так звана КП(б)У «не є українською, а власне великоруською» партією. З такими ж оцін-
ками і як до фарсу підходив до радянського уряду в Україні, члени якого «зовсім не знають і не
хочуть знати української мови», опираються на російські війська Антонова, «на все українське
дивляться, як на вороже, контрреволюційне». Відтак і Компартія, і уряд не мали підтримки серед
українського населення, а спирались на «неукраїнські маси», які «не мали будь-якого інтересу
в ство ренні окремого політичного центру Української Республіки».

В. Шахрай розкрив фальшиву сутність більшовицької обіцянки забезпечити право націй на са-
мовизначення, прийшов до висновку, що «примирити більшовицьку теорію національного питання
з більшовицькою практикою неможливо». Відкидав їх формулу — «спершу соціальне питання,
а потім національне» як брехливу і лицемірну, наполягав на їх одночасному вирішенні. Наголошу-
вав, що «поки одна нація панує, а інша мусить коритися, до тих пір ще не має соціалізму, навіть при
соціалізуванні засобів виробництва. В. Шахрай нищівно критикував національну політику Х. Ра-
ковського в Україні. [24, с. 119–269]. Адже той заявив, що українські робітники й селяни не потре-
бують і не хочуть власної національної держави.

Успіхи Х. Раковського в руйнуванні лівого українського партійного руху, вже через рік були оці-
нені В. Лєніним. У заключному слові по доповіді ЦК РКП(б) 30 березня1920 року він задоволено
і зверхньо відзначив: «...замість повстання боротьбистів, яке було неминуче, ми одержали, завдяки
правильній лінії ЦК, чудово проведеній товаришем Раковським, те, що все краще, що було в сере-
довищі «боротьбистів», увійшло в нашу партію під нашим контролем, з нашого визнання, а інше
зникло з політичної сцени. Ця перемога вартує кількох добрих битв» [25, c. 254].

Домігшись політичної самоліквідації боротьбистів, Москва невідкладно взялася за її фізичне
«зникнення». 26 квітня 1920 року Політбюро ЦК РКП(б) доручило Ф.Дзержинському зміцнити
тили російсько-польського фронту. Усіх боротьбистів, які потрапляли у поле зору майже півтори
тисячного спеціального загону чекістів, нещадно знищували. Тих, хто вижив, добили у 1937 році.
Х. Раковського, одного з організаторів «зникнення» боротьбистів, було розстріляно 1941 року.

Повернемось до 1919 року. 24 травня Лєнін телеграфує Раковському: «Вітаю із захопленням Олек-
сандрії і Знам’янки. Наполегливо прошу вивільнені сили направити в Донбас» [26, c. 559]2. Лєнінський
уряд, а згодом і радянські історики вважали, що «ці міста в районі Південного фронту були центрами
отамана Григор’єва, і їх взяття мало велике значення для перемоги в громадянській війні».

Два коментарі:
Перший. Григоріїв (Григор’єв) Микола Олександрович — відомий український військовий діяч,

полковник армії УНР, організатор її регулярних, а також повстанських частин. Після відступу Ди-
ректорії УНР із Києва, він у лютому 1919 року розпочав у Харкові перемовини з більшовицьким
урядом України Х. Раковського. Згідно з домовленостями, силами Задніпровської стрілецької дивізії
провів блискучу операцію із звільнення Півдня України від військ Антанти. Але побачивши гра-
біжницьку політику більшовиків в Україні, яка супроводжувалась кривавими репресіями проти
українського селянства, М.Григоріїв підняв антибільшовицьке повстання. Після низки перемог
і кровопролитних боїв з добірними красними російськими військами на Полтавщині, змушений
був відійти зі своїми загонами на Херсонщину і об’єднатись із частинами Н.Махна.

Другий3. Не можна називати опір українського народу московській навалі громадянською вій-
ною. Це була російсько-українська війна, розпочата більшовицьким урядом В.Лєніна у грудні
1917 року. З одного боку, російського, вона була загарбницькою, з другого, українського — націо-
нально-визвольною. Х. Раковський був одним із провідників і виконавців політики поневолення
України. Він брав найактивнішу участь у її пограбуванні червоною Москвою: вивезенні з України
хліба, металу, вугілля, примусовій мобілізації українців в лави російської Красної Армії для боротьби
з українською владою4.

25 серпня 1922 року «Лєнін розмовляє з Головою Раднаркому України Х.Г. Раковським» [26,
с. 652]. Про що? Найімовірніше, про основні принципи майбутнього Союзного договору, де-факто5

укладеного між  Білорусією, Закавказькими республіками, Росією і Україною 30 грудня 1922 року.
Заслугою Х. Раковського окремі політики і науковці вважають те, що під час його обговорення
і прийняття він виступив проти сталінської концепції «автономізації», а підтримав ленінську — «фе-
дералізації» [27]. Насправді Х. Раковський разом з В. Лєніним танцював його відоме політичне

3 Майже через сто років диверсійно-терористичну війну Московії на українському Донбасі її ідеологи та
їхні підспівувачі в Україні також хочуть назвати громадянською війною.

4 Саме у такий спосіб і сьогодні діють на сході України російські військові і найманці, бойовики «ДНР» і «ЛНР».
5 Належного юридичного оформлення договір не набув, оскільки не був ратифікованим «парламентами»

так званих союзних республік.
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«танго» — «один крок назад — два кроки вперед». Голова більшовицького уряду Росії усвідомлював,
що одразу після придушення в основному, але не повністю національно-визвольного руху в так зва-
них союзних республіках  треба створити хоча б видимість їх суверенності. Щоб не викликати нової
хвилі антиросійських виступів національно-свідомої частини населення суб’єктів Союзу, він зробив
крок назад. Після смерті В. Лєніна, його наступники зробили два кроки вперед — спочатку авто-
номізували, а згодом й унітаризували червону Російську імперію під назвою Союз Радянських Со-
ціалістичних Республік. Інакше, як юридично-політичним фарсом, не можна назвати такий факт,
що «прокуратор» Росії в Україні Х. Раковський підписував договір про створення СРСР від імені
українського народу із своїми кремлівськими господарями.

І на завершення. У біографічній довідці про Х. Раковського, доданій до постанови Політбюро
СДПУ(о) від 23 червня 2004 року про проведення присвяченої йому наукової конференції, однією
з його чеснот визнається знайомство з російськими революціонерами П. Аксельродом, Г.Плехано-
вим, В.Засулич, приятелювання з Р.Люксембург. 

Знову два коментарі:
Перший. Яке відношення мають до української соціал-демократії перечислені особи? Практично,

жодного. 
Другий. Наставниця Х. Раковського Роза Люксембург повністю ігнорувала національне питання,

відверто заперечувала наявність України та українського народу окремішніх від Росії та росіян. 
Ще переконливішим щодо ілюстрації псевдоукраїнськості, а почасти й антиукраїнськості і ко-

лись, і тепер міг бути аналіз діяльності Комуністичної партії України. Але це вже тема іншого до-
слідження.
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Анотація:
У статті аналізується сучасна Концепція національної безпеки Туреччини, а також основні націо-

нальні інтереси Анкари. У результаті проведеного аналізу зроблена класифікація моделі національної
безпеки, а також здійснена її оцінка як можлива загроза національним інтересам України.

Ключові слова: Туреччина, національна безпека, міжнародна безпека, міжнародні відносини.
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Summary:
Presently Turkey pursues a detailed multivectorial and all-embracing international policy, taking part in the

solution of near-term problems of security in the different regions of the world — from Africa to South America,
from East and South Asia to the countries of the Caribbean pool. In addition, the Republic strengthens principles
of peaceful coexistence, friendship and understanding, mutual respect of their collaboration between the different
cultures, religions and ideologies.

In October, 2005 by the heads of foreign policy of the EU’s countries-members was put a task about beginning
of consultations in the relation to acquisition of official membership of Ankara in the Union. The most scientists-
specialists in international law consider the Republic as a mediator between the moslem and christian civilizations.
In turn the United States has chosen Turkey as a one of the main explorers of the ideology within the limits of the
American plan of democratization of the North Africa and Near East.
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There is the formed system of national security acceptance of normative documents of country in the field of
the Turkish national security. At the same time, as the national feature of Ankara must be marked substantial in-
fluence of military guidance on the mechanisms of government, which plays an enormous role in creation of con-
ceptual documents of this sphere. As well as in most states in Turkish Concept of the national security (CNS), the
basic imperatives is a question of the foreign and defensive policy, its relationships with the neighboring countries,
by the leading world states, roles of country in the structure of NATO. However, in a new millennium with activation
the efforts of Ankara to EU’s membership and reforms of government related to it, diminishing the role of soldiery
structures in its social and political life, there are certain transformations in the process of making decision and
conceptual normative documents in the field of national security, that was represented in the new release of CNS.

The analysis of existent global and regional military-political situation, and also its prospects, changes the
character of risks and threats, appearance and development of the new tendencies, resulted in a volume, that a
place and role of Ankara in the system of global security were anew defined with making of the principle transfor-
mations.

Key words: Turkey, national security, international security, international relations.

Нині Туреччина проводить ґрунтовну багатовекторну і всеохоплюючу міжнародну політику, бе-
ручи участь у розв’язанні першочергових проблем безпеки у різних регіонах світу — від Африки до
Південної Америки, від Східної і Південної Азії до країн Карибського басейну. Крім того, Респуб-
ліка усталює принципи мирного співіснування, дружби і порозуміння, взаємоповаги і співробіт-
ництва між різними культурами, релігіями та ідеологіями. На початку нового тисячоліття Анкара
разом з Іспанією заснувала «Союз цивілізацій» під егідою ООН, призначений для глобальних зусиль
щодо поглиблення міжкультурного спілкування і протидії екстремізму, а також посиленню глобаль-
ної і регіональної безпеки [6].

В останні десятиліття опубліковано роботи світових учених, у яких основна увага зосереджена
на дослідженні сучасної системи безпеки Туреччини як національної, так і міжнародної. Проте
вони, в першу чергу, розглядаються через призму ЄС, як засновника і гаранта європейської безпеки.
Однак сьогодні однією з найбільш недостатньо розкритих і вивчених актуальних проблем є питання
міжнародної безпеки Анкари. Аналізуючи дискусії, що розгорнулися на початку 90-х років минулого
століття в турецькому суспільстві щодо вибору орієнтирів, пов’язаних з безпекою Республіки, можна
виділити два основних — європейський і панісламістський. Водночас практично відсутні системні
наукові дослідження в цьому напрямі з використанням прагматичного системного і конструкти-
вістського підходу до аналізу міжнародної безпеки країни в цілому.

Серед західних фахівців необхідно відзначити фундаментальні дослідження національної безпеки
і зовнішньої політики Туреччини — З. Барана, Ф. Ларрабії, А. Рабасу, І. Лессєра, С. Россітера, С. Вер -
 тіганса. Зазначеним проблемам присвячені публікації сучасних національних учених Т. Демірела,
К. Інала, Х. Йилдиза, Ш. Каратепе, Ш. Мардіна, С. Озбека, Х. Четінкаї, С. Шена, Е. Ердема.

На просторах колишнього Радянського Союзу питання національних інтересів і регіональної
безпеки Анкари вивчають як російські учені-дослідники: В. Аватков, А. Гаджиєв, А. Гур’єв, С. Дру-
жиловський, І. Іванова, М. Киреєв, В. Надєін-Раєвський, Н. Ульченко, Е. Уразова та І. Свистунова,
так і українські фахівці-міжнародники: О. Волович, Є. Габер, М. Воротнюк, М. Ксендзик, Б. Пара-
хонський, В. Побережний, І. Турянський.

Мета дослідження — аналіз Концепції національної безпеки Турецької Республіки для визна-
чення її характерних ознак і загальної класифікації її моделі безпеки, а також оцінки національних
інтересів Анкари як можливої загрози Україні.

Турецька республіка — член НАТО, значуща євразійська країна, політика якої має у своєму роз-
порядженні величезний потенціал, що значно впливає на розвиток обстановки на Балканах, Ближ-
ньому й Середньому Сході, Кавказі та у Центральній Азії. У жовтні 2005 року главами зовнішньої
політики країн-членів Євросоюзу було поставлено завдання про початок переговорів щодо набуття
офіційного членства Анкари в Союзі. Більшість політологів-міжнародників вбачають Республіку
посередником між мусульманською і християнською цивілізаціями. У свою чергу Сполучені Штати
обрали Туреччину як одного з головних провідників своєї ідеології у межах американського плану
демократизації Північної Африки та Близького Сходу.

У забезпеченні національної безпеки будь-якої держави базисом виступають концептуальні полі-
тичні нормативні акти, найважливішим з яких є Концепція національної безпеки (КНБ) або рівно -
значний їй правовий документ, що внаслідок еволюційної специфіки певної держави може мати іншу
назву. Так, у США Концепція — це Стратегія національної безпеки, а в Туреччині — Політичний до-
кумент про національну безпеку. Незважаючи на розбіжності у назвах Концепція — нормативний по-
літичний акт, що описує систему офіційних політичних принципів на роль і місце певної держави
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в сучасному світоустрої, її національні інтереси, завдання й цінності, механізми запобігання і відби-
вання зовнішніх та внутрішніх загроз, а також принципи організації у функціонуванні системи на-
ціональної безпеки. Тези Концепції зазвичай є базисом державної політики реалізації і захисту
національних інтересів країни, розробки стратегій і доктрин забезпечення національної безпеки у
пріоритетних сферах держави. Разом з тим основним завданням КНБ є реалізація державних інтересів
з обов’язковим урахуванням інтересів як особистості, так і громадянського суспільства в цілому.

У Туреччині існує сформована система національної безпеки і прийняття нормативних докумен-
тів країни у сфері національної безпеки. Разом з тим як національну особливість Анкари необхідно
відзначити істотний вплив військового керівництва на механізми керування державою, яке відіграє
величезну роль у створенні концептуальних документів цієї сфери. Як і в більшості держав, у ту-
рецькій КНБ основними імперативами є питання зовнішньої і оборонної політики, її відносини
з країнами-сусідами, провідними світовими державами, ролі країни у структурі НАТО. Проте у но-
вому тисячолітті з активізацією зусиль Анкари щодо членства у Євросоюзі й пов’язаних з ним ре-
форм керування державою, зменшенням ролі військових структур в її суспільно-політичному житті,
спостерігаються певні трансформації у процесі прийняття рішень і концептуальних нормативних
документів у сфері національної безпеки, що відобразилося у новій редакції КНБ [7, с. 33].

Проект діючої Концепції, що має назву «Політичний документ про національну безпеку» (Milli
Gцvenlik siyaseti belgesi), був ухвалений у жовтні 2005 року на засіданні Ради національної безпеки
Туреччини та набув чинності в березні 2006 року після його затвердження президентом країни. Під-
готовка нової редакції тривала майже рік із залученням до розробки аналітичного управління Ради
нацбезпеки країни, апаратів президента і глави уряду, МЗС, Генерального штабу збройних сил,
спецслужб, і навіть незалежних центрів стратегічних досліджень, низки університетів. Про мас-
штабність і інтенсивність роботи говорить той факт, що первинний проект Концепції майже у сто
сторінок після доробки був скорочений більш ніж втричі [9].

Військово-доктринальні принципи оборонної політики складаються з двох основних частин:
стратегії національної безпеки, що характеризує соціально-політичний аспект доктрини і націо-
нальної військової стратегії, що регламентує її військово-технічну складову.

Відповідно до Концепції, оборонна політика і стратегія національної безпеки Туреччини ґрун-
туються на кількох основних постулатах: забезпечення національної безпеки, без використання на-
силля і збройних сил; збереження військового потенціалу, здатного запобігти загрозам і ризикам,
з цією метою зберігати високий рівень боєздатності збройних сил і їхнє всебічне забезпечення; ке-
рування кризами в пріоритетних сферах національної безпеки, застосування превентивних заходів
силового і не силового характеру, попередження основних загроз і ризиків; на всіх кордонах держави
створення умов, що забезпечують сталий мир з країнами-сусідами. Перші два положення турецької
військової доктрини відповідають відповідним концептуальним поглядам США і НАТО.

У свою чергу військово-політична й військово-технічна складова військової доктрини Туреччини
мають такі імперативи: збереження високої боєздатності та бойового духу ЗС, всебічне технічне за-
безпечення; використання звичайного озброєння під час проведення військових операцій, засто-
совувати рішучі дії; забезпечення здатності ведення військових операції в обмежених масштабах;
під час проведення військових операцій за можливості уникати воєнних дій [3, с. 175].

Аналіз існуючої глобальної і регіональної військово-політичної ситуації, а також її перспективи, зміна
характеру ризиків і загроз, поява і розвиток нових тенденцій призвели до того, що місце і роль Анкари
у системі глобальної безпеки були заново визначено із внесенням принципових трансформацій.

З урахуванням ближніх і середньострокових перспектив розвитку країна на період до 2020 року
модернізувала свої військово-доктринальні погляди відповідно до нової стратегічної ситуації. Вій-
ськова доктрина передбачає участь збройних сил одночасно у двох війнах — як у складі об’єднаних
сил Північноатлантичного Альянсу, так і самостійно у локальних війнах. За рівнем загроз безпеці
первинними КНБ визначає внутрішні загрози, що є її головною відмінністю від інших держав ре-
гіону. До числа основних внутрішніх погроз Туреччини історично відносять радикальних ісламістів,
курдських сепаратистів і ультраліві рухи.

У числі зовнішніх військових загроз особлива увага у Концепції приділена загрозам, що виходять
від країн регіону. У документі відзначається, що жодна з держав-сусідів не розглядається як джерело
загрози у військовій сфері. Однак говориться про те, що деякі країни, що розташовані у турецькому
регіоні можуть бути джерелом небезпеки, для запобігання чому, в першу чергу, слід використовувати
політико-дипломатичні методи. У числі подібних загроз відзначаються кіпрське питання і пов’язані
з ним проблеми.

Провідна роль у політиці військової безпеки відводиться стосункам з лідером Північноатлан-
тичного Альянсу — Сполученими Штатами. Розвиток взаємин Анкари і Вашингтона є, на думку
турецьких ідеологів, одним із позитивних факторів, що впливають на стабільність у регіоні. У свою
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чергу членство у Євросоюзі та участь у його структурах колективної безпеки теж є пріоритетними
напрямами у зовнішній політиці Туреччини [11].

Таким чином, особливе значення діючої КНБ Туреччини пояснюється еволюційною складовою
Республіки в системі сучасних міжнародних відносин на глобальному і регіональному рівнях, зу-
мовлює необхідність істотних трансформацій Концепції на певному етапі.

У лютому 2010 року колишній прем’єр-міністр Туреччини Р. Ердоган оголосив про наміри уряду
внести зміни до «Політичного документа про національну безпеку країни», відомого за назвою «чер-
вона книга». Запропоновані зміни стосувалися не тільки виключення з цього правового документа
положень про внутрішню загрозу, а й інших фундаментальних постулатів зовнішньої та внутрішньої
політики Республіки.

У цьому проекті, що отримав кодову назву Emasya і є складовою частиною «червоної книги», за-
грозою світському режиму Анкари розглядається низка громадських організацій. Також у разі ви-
никнення в державі напруженої соціально-політичної ситуації, що загрожує національної безпеці,
військовим надається можливість використання збройних сил без узгодження з цивільною владою.

Аналіз «червоної книги» свідчить про її важливість не тільки для самої Анкари, а й для інших су-
сідніх країн регіону. Вона підготовлена з урахуванням істотної трансформації, що відбулася в су-
часному світоустрої, і визначає основні тенденції внутрішньої і зовнішньої політики Туреччини на
найближчі десятиліття [10].

Еволюційною рисою оновленої Концепції став розгляд безпеки Анкари не стільки в ракурсі між-
державних відносин, а з позицій оцінки регіональних конфліктів, потенційно небезпечних регіонів,
а також діяльності певних радикальних організацій, що загрожують інтересам країни. Це свідчить не
тільки про демократизацію зовнішньополітичного курсу, але й про підвищення статусу Туреччини як
регіональної держави, яка володіє економічним, військовим та політичним потенціалами для активної
участі в регіональних політичних процесах. Внаслідок цього у документі відсутній перелік держав, що
становлять загрозу Анкарі, із зазначенням регіонів з потенційними ризиками. До них зокрема нале-
жить акваторія Егейського моря, у якій Греція оголосила про 12-мильну територіальну зону, що, на
думку Туреччини, може стати причиною воєнних дій. З цього приводу Концепція відзначає, що в пи-
танні про територіальну приналежність більше сотні островів акваторії необхідно використовувати
тверду і жорстку політику. Разом з тим Афіни не фігурують у документі як можлива загроза, хоча су-
перечки із приводу островів Егейського моря — історична проблема у відносинах між країнами.

Також до району з потенційними загрозами віднесений Північний Ірак. Цікавий той факт, що
в документі можливість створення курдської держави не є приводом для початку воєнних дій. Вод-
ночас оновлена Концепція підкреслює, що діяльність курдських нелегальних формувань, у тому
числі щодо туркменів зазначеного регіону, можуть створити глибоку проблему, що представляє про-
блему для безпеки і стабільності всього близькосхідного регіону [5].

Чітко визначені у новій редакції Концепції новітні виклики і загрози, які генерують небезпеку для
Анкари: клерикальна і сепаратистська діяльність; наркотрафік; міжнародні радикальні релігійно-ек-
стремістські та терористичні організації, незаконна міграція і торгівля людьми. У документі зазнача-
ється, що країна перебуває під загрозою міжнародного тероризму, що знаходить підтримку у частини
турецького населення, включаючи до списку Робочу партію Курдистану, Аль-Каїду і Хезболла.

Окремим імперативом оновленої КНБ є питання зміцнення внутрішньої стабільності. Первин-
ною проблемою внутрішньої безпеки визначено соціально-гуманітарну сферу: принципи нерівно-
мірного розподілу доходів країни, безробіття і зростання злочинності. Окремою нормою Концепції
визначена соціальна молодіжна політика, з огляду на високий відсоток молодого населення країни,
а також підкреслена гостра необхідність підвищення капіталовкладень в аграрні райони держави
та кардинальне розв’язання проблем великих міст.

Також у документі вперше застосовується поняття забезпечення національної економічної без-
пеки, названої однією з головних функцій держави. Разом з тим наголошується, що одним із курсів
розв’язання цієї проблеми, з огляду на географічне й геополітичне становище країни, є її транс-
формація у світовий транзитний вузол для транспортування і зберігання енергоресурсів.

На думку автора, необхідно відзначити, що у документі вперше правляча політична еліта Рес-
публіки підкреслює урядову частину процедури ратифікації КНБ, що свідчить про неформальну
процедуру її затвердження кабінетом міністрів. Цим підкреслюється домінування в цьому процесі
цивільних, а не військових інститутів влади, що відповідає вимогам ЄС щодо зниження впливу ар-
мійських структур на політичне життя країни.

Військова політика правлячої еліти Анкари ґрунтується на прагненні перетворити країну в еко-
номічно розвинену державу, що відіграє домінуючу роль при розв’язанні військово-політичних і со-
ціально-економічних проблем Південно-Європейського регіону, і здійснює вирішальний вплив на
його еволюцію в цілому [2].
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Основним імперативом військово-політичної доктрини Туреччини є нарощування рівня
військової могутності країни, яка забезпечує внутрішньополітичну стабільність і матеріалізацію
стратегічних національних інтересів, найважливішими з яких є перетворення держави на один з
військово-політичних центрів Південноєвропейського регіону.

З метою досягнення зазначених намірів формується особлива роль збройних сил у політичному
житті країни, забезпечується підтримка значного рівня військових витрат, розширюються вій-
ськово-політичні відносини зі США, країнами Євросоюзу. Туреччина прагне до ролі лідера близь-
косхідного регіону, спрямовуючи курс на формування багатобічних відносин із країнами регіону:
Іраном, Ізраїлем, Єгиптом, Пакистаном, Сирією та Саудівською Аравією [1, с. 88].

У міжнародних відносинах із Заходом градієнт безпеки і зовнішньополітичний курс уряду Ту-
реччини має два основних пріоритети — американський і європейський. При цьому відносини з Ва-
шингтоном як із провідною світовою державою і основним союзником по Альянсу, розглядаються
як центральні у зовнішньополітичних стосунках. Двостороння кооперація поширюється на полі-
тичну, військово-економічну і військово-технічну галузі. Незважаючи на певне охолодження аме-
рикано-турецького співробітництва з початком воєнної операції в Іраку, керівництво двох держав
робить кроки по відновленню колишньої довіри і військово-політичної взаємодії.

Спрямованість і зміст зовнішньополітичного курсу визначається членством Туреччини в НАТО
та розвитком її всебічних відносин з Вашингтоном, а також прагненням турецького керівництва
забезпечити посилення позицій і впливу держави на південному кордоні Альянсу, на Балканах, на
Ближньому і Середньому Сході, а також у тюркомовних країнах Центральної Азії і Закавказзя.

Турецька політична еліта вважає, що членство країни у Альянсі надасть можливість за допомогою
союзників реалізувати національні військово-політичні інтереси. Так, збройні сили Анкари беруть
ініціативну участь у миротворчих операціях і спільних навчаннях НАТО. У свою чергу Туреччина
неодноразово очолювала Міжнародні сили сприяння безпеці під час антитерористичних операцій
у Афганістані [4, с. 132].

Велике значення для Республіки має інтеграція до Євросоюзу, який є її потужним торгово-еко-
номічним і військово-політичним партнером. І хоча, за заявами лідерів ЄС, цей процес складний
і може тривати кілька десятиліть, він займає одне з провідних місць у зовнішній політиці Анкари.
Разом з тим Туреччині для вступу до Євросоюзу необхідно знайти розв’язання низки глобальних
проблем, найбільш злободенною з яких залишається острів Кіпр [8, с. 95].

Висновки. Проведений аналіз основних імперативів діючої Концепції національної безпеки Ан-
кари дозволяє стверджувати, що її модель є колективною у фарватері НАТО і ЄС. Водночас спос-
терігається певний градієнт убік трансформації до моделі «регіонального лідерства».

У свою чергу аналіз національних інтересів Туреччини показує, що у найближчій перспективі
Республіка не буде загрозою національним інтересам України, залишаючись одним з її основних
близькосхідних торгово-економічних партнерів.
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ТА УКРАЇНСЬКИЙ ДОСВІД
ЗБЕРЕЖЕННЯ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ
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Анотація:
В цій статті розглядаються особливості охорони культурної спадщини в країнах Європи. Описано

головні принципи здійснення охорони культурного надбання в цих країнах.  
Однією з умов інтеграції України до європейського та світового співтовариства є забезпечення збере-

ження культурного надбання як частини світової культури. Досягнення цієї мети потребує узгодження
чинного законодавства України про охорону культурної спадщини з міжнародно-правовими стандартами,
запозичення світового досвіду збереження цінностей та дотримання рекомендацій міжнародних організацій. 

У Європейських країнах існують різні моделі здійснення культурної політики, у межах яких кожна
держава має свої особливості формування та реалізації стратегії політики та державного управління
щодо об’єктів культурної спадщини, які потребують збереження та захисту. 

Переломним моментом у розвитку європейської культури стала Друга світова війна, яка підсилила
переконання, що європейська єдність може слугувати потужним засобом зміцнення миру. І з того часу
культурна політика Європи базується на принципі «єдність у розмаїтті».     

Метою цієї статті є аналіз успішного досвіду європейських країн у сфері збереження культурної спадщини,
задля визначення основних проблем галузі охорони культурного надбання в Україні та методів їх вирішення.   

Ключові слова: культурна спадщина, ЮНЕСКО, превентивна консервація, партнерство. 
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Summary:
This paper considered the features of cultural heritage in Europe, describe the main principles of the protection

of cultural heritage. 
One of the prerequisites for Ukraine’s integration into the European and world community is ensure the con-

servation of cultural heritage as a part of world culture. To reach to the objective one need to correlate Ukraine’s
laws in the sphere of protection of cultural heritage with international legal standards, to use international expe-
rience in conservation of values   and to comply with the recommendations of international organizations.
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European countries have different implementation models of cultural policy, where each state has its own pe-
culiarities of formation and realization of policies and strategies for public administration concerning cultural her-
itage sites in need of preservation and protection.

The turning point in the development of European culture was the Second World War, which reinforced the
belief that European unity can serve as a powerful means of strengthening peace. Since that time European cultural
policy is based on the principle «unity in diversity».

The purpose of this paper is to analyze the successful European experience in the field of preservation of cultural
heritage, in order to identify the main problems in the field of cultural heritage in Ukraine and methods to solve them.

Key words: cultural heritage, UNESCO, preventive conservation, partnership.

Постіндустріальний етап розвитку, до якого перейшли провідні країни світу, стає причиною ве-
ликих змін у світовому культурному просторі. Культурний процес у кожній країні набуває особли-
вого значення з точки зору іміджу країни, зростання регіональної та локальної культурної
ідентичності регіонів, конкурентоздатності та інвестиційної привабливості. Відомий фахівець теорії
культурної індустрії Чарльз Лендрі зазначав, що культурні ресурси — це матеріал для створення ба-
зових цінностей міста, сировина, яка приходить на зміну вугіллю, сталі і золоту [1, с. 31].

Однією з умов інтеграції України до європейського та світового співтовариства є забезпечення
збереження культурного надбання як частини світової культури. Досягнення цієї мети потребує уз-
годження чинного законодавства України про охорону культурної спадщини з міжнародно-право-
вими стандартами, запозичення світового досвіду збереження цінностей та дотримання
рекомендацій міжнародних організацій. 

В умовах пошуку шляхів удосконалення національної сфери збереження культурної спадщини
важливого значення набуває аналіз зарубіжного досвіду, зокрема в країнах Європейського Союзу.
Хоча цій проблемі присвячено ряд публікацій таких науковців, як В.Акуленко, А.Гуменюк, Т.Ку-
рило, Н.Мельниченко, Н.Пеліванова та ін., вона залишається недостатньо дослідженою.

Метою цієї статті є аналіз успішного досвіду європейських країн у сфері збереження культурної
спадщини задля визначення основних проблем галузі охорони культурного надбання в Україні та
методів їх вирішення.      

Завдяки активній правотворчій діяльності таких міжнародних організацій культурного сегмента
як ЮНЕСКО та ІКОМОС, відбулося становлення міжнародного права охорони культурної спад-
щини людства. Позитивним досвідом України щодо наближення законодавства до міжнародних
норм з охорони культурної спадщини є ратифікація більшості міжнародних документів ЮНЕСКО
та Ради Європи у цій сфері. Україна визнала частиною національного законодавства Конвенцію
про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини від 16.11.1972 р., Конвенцію про заходи,
спрямовані на заборону та запобігання незаконному ввезенню, вивезенню та передачі права влас-
ності на культурні цінності від 14.11.1970 р., Конвенцію про охорону підводної культурної спадщини
від 02.11.2001 р., Європейську культурну конвенцію від 19.12.1954 р., Конвенцію про охорону архі-
тектурної спадщини Європи 03.10.1985 р., Європейську конвенцію про охорону археологічної спад-
щини (переглянуту) від 16.01.1992 р., Європейську ландшафтну конвенцію від 20.10.2000 р., Ризьку
хартію про автентичність та історичну реконструкцію культурної спадщини від 24.10.2000 р. та ін. [2].

У Європейських країнах існують різні моделі здійснення культурної політики, у межах яких
кожна держава має свої особливості формування та реалізації стратегії політики та державного уп-
равління щодо об’єктів культурної спадщини, які потребують збереження та захисту. 

Переломним моментом у розвитку європейської культури стала Друга світова війна, яка підси-
лила переконання, що європейська єдність може слугувати потужним засобом зміцнення миру. І з то -
го часу культурна політика Європи базується на принципі «єдність у розмаїтті».     

Визначним для сфери охорони культурної спадщини став 1972 рік. 16 листопада на XVII сесії
Генеральної конференції ЮНЕСКО була ухвалена Конвенція «Про охорону Всесвітньої культурної
і природньої спадщини». У 1975 році Конвенцію ратифікувала 21 держава, за 40 років її існування
до них приєдналися близько 170 держав. За кількістю держав-учасниць Конвенція про охорону
всесвітньої спадщини серед інших міжнародних програм ЮНЕСКО найбільш представницька. Для
підвищення ефективності роботи Конвенції в 1976 році були утворені Комітет та Фонд всесвітньої
спадщини. Конвенція окреслює поняття культурної (ст. 1) і природної спадщини (ст. 2). Кожна сто-
рона Конвенції з метою забезпечення цілей Конвенції проводить загальну політику для охорони,
збереження і популяризації природної і культурної спадщини (ст. 5). Кожна сторона Конвенції зо-
бов’язується не вдаватися до будь-яких навмисних дій, що могли б завдати прямо чи посередньо
шкоди культурній і природній спадщині, яка розміщена на території інших держав — сторін цієї
Конвенції (ст. 6.2) [2, с. 10–18].
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Починаючи з 80-х років ХХ ст. культурна політика європейських країн почала базуватися на при-
нципі децентралізації повноважень. У державах з федеративним адміністративним устроєм, таких
як Німеччина, Бельгія, Австрія, право прийняття рішень у сфері регіональної культурної політики
сьогодні, як і тоді, повністю належить регіональній адміністрації. У компетенції державної влади
перебувають лише допоміжні або незначні координуючі функції [3, с. 130]. У Франції, наприклад,
принцип децентралізації культурної політики полягав у створенні регіональних дирекцій у справах
культури, що підпорядковувались центру. 

Загальні положення з охорони пам’яток культури Німеччини зафіксовані у  федеральних зако-
нодавчих актах, що стосуються територіального планування та будівництва. Їх конкретизація ви-
несена на рівень суб’єктів федерації (земель), які мають право ухвалювати власні закони про
охорону пам’яток, створювати відповідні відомства та визначати повноваження різних органів уп-
равління в цій сфері. За такої, здавалося б, роздробленості щодо питань охорони культурної спад-
щини більше трьох десятків пам’ятників культури  країни вже включені в Список Всесвітньої
спадщини [4, с. 22].

Позитивним у досвіді культурної політики європейських країн  є період початку 90-х років ми-
нулого століття, пов’язаний з посиленням зацікавленості перспективами інвестицій у культуру і ро-
зумінням її принципової значущості, здатності слугувати різним політичним цілям та стратегіям,
спрямованим на соціальний розвиток та вирішення суспільних проблем. Почалося створення  ін-
ститутів державно-приватного партнерства, які передбачають розвиток ринку культурних ціннос-
тей, спільної участі держави і приватного бізнесу в розвитку даного ринку, в економічно ефективних
проектах у сфері культури.

Так звана «англійська» модель державно-приватного партнерства бере свій початок з 1992 р.,
коли уряд Д. Мейджору оголосив про нову концепцію управління державною власністю — «При-
ватна фінансова ініціатива» (Private Finance Initiative). Відповідно до цієї концепції з представни-
ками приватного сектора укладають довгострокові контракти і угоди на надання послуг, які, як
правило, однією з головних умов містять у собі зобов’язання інвестиційного характеру [5, с. 134].

Досвід показав, що система державно-приватного партнерства в галузі збереження культурної
спадщини на умовах концесії дає позитивний результат.  

Одна з основних сучасних тенденцій із збереження культурної спадщини є превентивна консер-
вація. В цілому під превенцією розуміється запобігання: превенція повинна допомогти уникнути
небажаних подій, негативних наслідків або відстрочити їх. Консервація передбачає запобігання або
сповільнення процесів руйнації. Під превентивною консервацією розуміють профілактичні заходи,
які включають у себе заходи з забезпечення відповідного клімату в приміщеннях, захисне освіт-
лення, юридичний захист, моніторинг, розвиток відповідних пам’ятці програм використання. По-
няття превентивна консервація було введено в 90-х роках минулого століття, коли прийшло
усвідомлення  необхідності попереджувальних заходів для збереження культурної спадщини, коли
стало зрозуміло, що превентивна консервація забезпечує економію ресурсів. 

Підготовча робота з узагальнення методів і технік превентивної консервації була виконана між-
народними комітетами та галузевими установами, а у 1993 р. у Вашингтоні Комітетом Консервації
міжнародної ради музеїв (iCOM-СС) була створена робоча група «Превентивна консервація», яка
займалася спеціальними питаннями в цій сфері в музеях, бібліотеках та архівах. Міжнародний ін-
ститут консервації історичних і художніх творів присвятив темі превентивної консервації міжна-
родну нараду фахівців в 1994р. в Оттаві [6]. 

Превентивні заходи також вимагають розширених знань про об’єкт, що  захищається, і потен-
ційні чинники загрози для нього. Прикладом може служити розпочата в 1980-х роках в Італії іні-
ціатива, згідно з якою об’єкти культурної спадщини знаходяться в особливій небезпеці, коли
розташовуються в сейсмологічній зоні, а також у регіонах чи історичних містах, які є туристичними
центрами. У 1987 р. для регіону Умбрії була складена карта ризику культурної спадщини [7], основні
категорії якої складають статичні загрози (землетруси, лавини тощо), загрози від факторів зміни
навколишнього середовища (забруднення атмосферного повітря тощо), антропогенні загрози (ту-
ризм, крадіжка і т.д.). Після систематичного дослідження факторів ризику в Умбрії в 1990 р. Цен-
тральний інститут реставрації переніс цю програму на всю Італію.         

Попереджувальні заходи для тривалого захисту пам’яток культури завжди вимагали певних об-
межень і змін у повсякденному житті. Після первинного опору в Європі поступово було скорочено
транспортний рух і були визначені пішохідні зони. Мета цих заходів — зменшення загальних загроз,
пов’язаних із викидом у повітря шкідливих речовин в історичних центрах старих міст. Таким чином,
з 1976 р. були встановлені області з обмеженим рухом і пішохідними зонами в історичному центрі
Флоренції, протягом 1980–1990-х рр. зони старої частини міста стали абсолютно вільні від машин.
Скорочення небезпеки впливу шкідливих речовин і механічних вібрацій є необхідною вимогою для
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довгострокового збереження історичних об’єктів, оригінальних поверхонь архітектури і скульптур-
них прикрас. Превентивна консервація спирається нині на інноваційні попереджувальні програми,
новітні наукові й технічні розробки, основи яких були закладені в другій половині XX ст. Існує стан-
дартизована документація та проводиться моніторинг, точний облік і оцінка ступеня збереження
пам’яток культури.

На основі аналізу європейської практики можна вважати, що превентивна консервація об’єднує
етичні принципи з економічними вигодами, оскільки цей метод збереження автентичності пам’яток
культури є і економічним. Навіть в часи фінансових труднощів від превентивної консервації не
можна відмовлятися. Наступним висновком є   необхідність комплексного підходу та участь фахівців
різних напрямів охорони спадщини. Превентивна консервація дедалі більше знаходить відгук у на-
вчальних програмах інститутів. Наприклад, з 2004 р. на факультеті збереження культурної спадщини
в Інституті прикладної науки і мистецтва в м. Хільдесхайм була відкрита освітня програма «Пре-
вентивна консервація». Центр Всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО здійснює програми,
метою яких є заснування міжнародної мережі превентивного консервування, моніторингу, збере-
ження спадщини. Програми спираються на підтриманий Європейським Союзом проект «Семінари
з превентивної консервації та моніторингу архітектурної спадщини» (SPRECOMAH). У 2007 р., за
нової ініціативи Управління охорони пам’яток Фландрії [8] та Міжнародного центру з консервації
імені Раймонда Лемайре [9], в Католицькому університеті Левена почалося формування міжнарод-
ної мережі превентивного консервування та моніторингу на підставі того ж проекту центру куль-
турної спадщини ЮНЕСКО [10]. Тема превентивної консервації багатопланова, як і досвід її
реалізації в європейських країнах.

Головним аспектом у збереженні культурної спадщини кожної країни є наслідування настановам
ЮНЕСКО. Відповідно до Проекту Середньострокової стратегії 2014–2021 рр., нормативні рамки
ЮНЕСКО служать унікальною глобальною платформою для міжнародної співпраці та діалогу. Вони
встановлюють цілісну систему управління культурою в рамках підходу, що ґрунтується на правах
людини, в опорі на спільні цінності, взаємні зобов’язання, повазі культурного розмаїття, вільний
потік ідей і колективну відповідальність. Виконання конвенцій, рекомендацій, декларацій та між -
урядових програм Організації залучає держави у діалог і співпрацю на міжнародному рівні, спри-
яючи тим самим інклюзивному управлінню та спільному використанню знань і передового досвіду
на рівні політики. Така платформа співробітництва сприяє підвищенню ролі культурних та природ-
них ресурсів щодо сталого розвитку завдяки популяризації, захисту та збереженню спадщини —
з особливим акцентом на нерухому культурну спадщина (конвенції 1972 р. і 1954 р.), рухоме куль-
турне надбання (конвенції 1954 р. і 1970 р.), підводну культурну спадщину (конвенція 2001 р.) і не-
матеріальну культурну спадщину (конвенція 2003 р.). Діяльність Організації буде спрямована на
зміцнення національного потенціалу для кращого збереження, захисту, раціонального викорис-
тання та популяризації спадщини на професійному та інституційному рівні і в рамках громад [11,
с. 42–43].

На сучасному етапі Україна є активним учасником міжнародних відносин у галузі охорони куль-
турної спадщини. Про це свідчить поповнення списку об’єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО
за останні три роки трьома українськими об’єктами: Резиденція Митрополитів Буковини і Далмації
(2011), Дерев’яні церкви Карпатського регіону (2013), Стародавнє місто Херсонес Таврійський
(2013). Також 19 вересня 2013 року Верховна Рада України ратифікувала «Рамкову Конвенцію Ради
Європи про значення культурної спадщини для суспільства». Недопрацьованим залишається нор-
мативно-правове забезпечення України у сфері охорони об’єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО,
немає окремого бюджетного фінансування для цих об’єктів.    

Отже, головним завданням для сучасної України є слідування настановам ЮНЕСКО та вико-
нання норм усіх ратифікованих конвенцій, декларацій, удосконалення нормативно-правового за-
безпечення, зокрема, Закону України «Про охорону культурної спадщини». Не менш важливим
є налагодження державно-приватної співпраці у галузі охорони об’єктів культурної спадщини та
пам’яток національного значення, становлення розширеного співробітництва із міжнародними ор-
ганізаціями, фондами та іншими зацікавленими установами. Адже багата культурна спадщина
України є вагомою частиною всесвітнього культурного надбання. Її належне збереження та
використання — це не лише один із ключових напрямів державної політики, але й показник, за
яким оцінюється наша країна на європейському та світовому рівні.
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Анотація:
Статтю присвячено проблемі етнічних стереотипів у студентів-українців гуманітарного напряму

освіти м. Луцька. Зазначено, що етнічний стереотип — це узагальнений, емоційно-насичений образ ет-
нічної групи або її представників, що створений історичною практикою міжетнічних стосунків. Теоре-
тичне та емпіричне вивчення етностереотипу, як соціально-психологічного феномену являє неабияку
цінність для практичного вирішення питань регулювання міжетнічних відносин, прогнозу їх розвитку та
можливості попередження, запобігання виникнення конфліктної взаємодії як усередині етнічної спільноти,
так і між представниками різних національностей. Аналіз вітчизняної та за рубіжної літератури показав,
що більшість авторів поділяють етнічні стереотипи на два види: автостереотипи (думки, судження,
оцінки, що відносять до цієї спільноти її представники) та гетеростереотипи (сукупність оціночних
суджень про інші народи). Емпіричне дослідження етнічних стереотипів у студентів-українців гумані-
тарного напрямку навчання (етнопсихологічний опитувальник Н. Крюкової, методична розробка С. Ри-
жової та Г. Солдатової «Типи етнічної ідентичності») дозволило виявити наступні результати: зазвичай
студенти-українці розмовляють рідною мовою; українці (автостереотип) сприймаються як гостинні,
дружелюбні, доброзичливі, щирі, щедрі, привітні, заздрісні, конформні та чванливі; росіяни (гетеросте-
реотип) сприймаються як комунікабельні, гордовиті, жадібні, «наглі», самовпевнені, наполегливі, нена-
ситні та залежні від алкоголю; для студентів-гуманітаріїв характерним є високий рівень вираження
позитивної етнічної ідентичності по відношенню до власної та інших етнічних груп. 

Ключові слова: стереотип, етнічний стереотип, автостереотип, гетеростереотип, українці,
росіяни, мова, народні звичаї, народні традиції, національні особливості.
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Summary:
The article deals with the problem of ethnic stereotypes of Ukrainian students of humanities in Lutsk. It is indicated

that ethnic stereotype is a generalized, emotionally saturated image of an ethnic group or its representatives, which has
been created by the historical practice of interethnic relations. Theoretical and empirical study of ethnic stereotypes as
social and psychological phenomenon is of great value for practical issues of interethnic relations regulation, prognosis
of development and prevention opportunities, and prevention of conflict interaction both within ethnic communities and
among people of different nationalities. Analysis of Ukrainian and foreign literature showed that most authors divide
ethnic stereotypes into two types: auto stereotypes (thoughts, opinions, ratings that are referred to this category by the
representatives of a certain community) and hetero stereotypes (set of value judgments about other people). Empirical
research of ethnic stereotypes of Ukrainian students of humanitarian education (ethno psychological questionnaire by
N. Kriukova, methodological workout by S. Ryzhova and H. Soldatova «Types of ethnic identity») revealed the following
results: usually Ukrainian students speak their native language; Ukrainians (auto stereotype) are seen as hospitable,
friendly, kind, sincere, welcome, envious, conformal and conceited; Russians (hetero stereotype) are perceived as so-
ciable, arrogant, greedy, impudent, arrogant, pushy, insatiable and addicted to alcohol; students of humanities typically
have good positive expression of ethnic identity in relation to their own and other ethnic groups.

Key words: stereotype, ethnic stereotype, auto stereotype, hetero stereotype, Ukrainianіs, Russians, lan-
guage, folk customs, traditions, national characteristics.

Етнічні стереотипи часто виникають в умовах обмеженої інформації про об’єкт, тому можуть
бути помилковими та виконувати консервативну, а іноді й реакційну роль, формуючи хибне та пев-
ною мірою упереджене знання і ставлення, серйозно деформуючи процес міжособистісної взаємодії
як між представниками однієї етнічної спільноти, так і між різними етносами. З урахуванням того,
що Україна є поліетнічною країною і в процесі навчання у вищому навчальному закладі особливо
активно відбувається формування етностереотипів, то ретельне вивчення етнічних стереотипів сту-
дентів набуває неабиякої теоретичної і практичної значущості. 

Проблематика етнічних стереотипів та процесу стереотипізації достатньо розкрита як вітчизняними,
так і зарубіжними ученими (С. Арутюнов, Н. Бахарєва, А. Бороноєв, К. Брейлі, Ю. Бромлей, О. Василь-
ченко, І. Данилюк, Д. Кац, О. Кульчицький, У. Ліпман, А. Льовочкіна, Г. Олпорт, Л. Орбан-Лембрик,
В. Павленко, М. Пірен, Ю. Платонов, Ю. Сілецький, Г. Солдатова, Т. Стефаненко, С. Тагліна, Т.Федотова
та інші). Науковці неодноразово зазначають, що ґрунтовне вивчення етностереотипів, як соціально-пси-
хологічних феноменів являє неабияку цінність для практичного вирішення питань регулювання міжет-
нічних відносин, прогнозу їх розвитку та можливості попередження, запобігання виникненню
конфліктної взаємодії як усередині етнічної спільноти, так і між представниками різних національностей. 

Ґрунтуючись на теоретичних підходах етнологічної, соціологічної, психологічної та етнопсихо-
логічної літератури, ми аналізуватимемо стереотип як соціально-психологічний феномен, що роз-
глядається як стандартизований, спрощений та емоційно забарвлений образ будь-якого явища
дійсності, що склався у свідомості людей, і який поєднує в собі елементи опису, оцінки і розпоря -
дження, котрі приписуються йому (певному явищу) суб’єктивно. 

Проведена нами теоретична розвідка щодо сутності та специфіки етнічних стереотипів (зміст,
види, структура та функції), а також етностереотипів українців дозволяє визначити етнічний сте-
реотип як узагальнений, емоційно-насичений образ етнічної групи або її представників, що ство-
рений історичною практикою міжетнічних стосунків. Більшість вітчизняних та зарубіжних авторів
зазначають, що етнічні стереотипи слід поділяти на два види [1–4; 6; 7]: 

1 – автостереотипи (думки, судження, оцінки, що відносять до цієї спільноти її представники).
Виникнення автостереотипів пов’язане з розвитком етнічної самосвідомості, усвідомлення прина-
лежності до певної етнічної групи. Почуття спільності, що притаманне будь-якій етнічній групі,
виражається формуванням своєрідного «ми-почуття», яке фіксує усвідомлення особливостей влас-
ної групи та несхожість з нею інших груп і є механізмом виникнення автостереотипів. Автостерео-
типи – це, як правило, комплекс позитивних оцінок;

2 – гетеростереотипи (сукупність оціночних суджень про інші народи), можуть бути як позитив-
ними, так і негативними, залежно від історичного досвіду взаємодії певних народів. При цьому
Н. Лебедєва виділила ряд факторів, що впливають на формування гетеростереотипів [3]: образ дер-
жави, політичних взаємовідносин між державами; образ діючих політиків; образ народу; рівень
освіти та інтелектуального розвитку; первинний досвід спілкування, взаємодії з якою-небудь гру-
пою; умови та особливості соціалізації людини.

У своєму дослідженні ми поставили мету емпірично вивчити етнічні стереотипи у студентів-
українців гуманітарного напряму освіти м. Луцька. Вибіркову сукупність складали 120 студентів-
українців (17–21 років) вищих навчальних закладів (м. Луцьк).
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Ми поставили перед собою завдання, проаналізувати психологічну літературу з теми дослідження
та підібрати ті методи і методики, які допоможуть розкрити особливості етнічних стереотипів
студентської молоді. Серед основних методів ми використовували такі як спостереження, бесіду,
тестування. 

Наше дослідження було спрямоване на діагностику етнічних стереотипів студентів-українців гу-
манітарного напрямку навчання м. Луцьк. Для цього ми використовували такі методики, як етно-
психологічний опитувальник Н. Крюкової [12, с. 66–70]; методична розробка С. Рижової та
Г. Солдатової «Типи етнічної ідентичності» [11, с. 74–75]).

Результати діагностики проблеми стереотипізації за етнопсихологічним опитувальником
Н. Крю кової за першим розділом методики — питання про мову, засвідчили: 

– для абсолютної більшості досліджуваних (100%) характерне вільне володіння, читання та
письмо рідною мовою; 

– 80% досліджуваних вдома переважно розмовляють рідною мовою і лише 20% — здебільшого
рідною мовою; 

– спілкуючись з друзями, знайомими власної національності в навчальному закладі та в інших
місцях 82,5% досліджуваних розмовляють лише рідною мовою, 15% — здебільшого рідною мовою
і 2,5% – однаковою мірою рідною та іноземною мовами; 

– за умови, коли в колективі люди однієї національності розмовляють рідною мовою, а решта їх
не розуміє, 52,5% досліджуваних дратуються, оскільки вони погоджуються з думкою, що в багато-
національному колективі потрібно розмовляти доступною (зрозумілою для інших) для всіх мовою,
у 22,5% опитаних також виникає роздратування, хоча вони погоджуються з думкою, що люди мають
право розмовляти рідною державною мовою де завгодно і коли завгодно.

Відповідно до другого розділу етнопсихологічного опитувальника – народні звичаї та традиції –
виявлено таке:

– 77,5% досліджуваних полюбляють однаковою мірою пісні й танці як національні, так і зару-
біжні, 15% віддають перевагу пісням й танцям власної країни, 7,5% респондентів полюбляють за-
кордонні пісні;

– з необхідністю збільшення випуску книг про історичне минуле власного народу погоджуються
77,5% досліджуваних, 17,5% — підтримують наявну (актуальну) ситуацією в книгодрукуванні,
5% — не визначилися по цій позиції;

– отримати обов’язкову згоду батьків при одруженні відзначають 52,5% досліджуваних, швидше
не обов’язково — 32,5%, не обов’язково — 10%, 5% — не можуть дати чітку відповідь;

– сучасний стиль для власного весільного вбранням обрали 57,5% досліджуваних, 35% – сучас-
ний стиль з елементами національного вбрання, 5% — національний одяг з елементами сучасного
стилю і 2,5% опитаним важко відповісти.

Обчислення групових показників третього розділу етнопсихологічного опитувальника — націо-
нальні особливості — дозволило нам з’ясувати, що:

– головним при визначенні національності людини для більшості досліджуваних (67,5%) є на-
ціональність батьків, 17,5% респонденті відзначають місце або країну проживання, 2,5% — власне
бажання; 

– щодо ознак, які відрізняють представників інших національностей, то 35,6% респондентів від-
значають культурні традиції, звичаї; 20,2% — риси характеру, психологічні особливості; 18,3% —
зовнішній вигляд; 13,5% — особливості поведінки та 11,5% опитаних вказують на вірування;

– серед ознак, які зближують з людьми власної національності, 28,6% досліджуваних вказують
на народні звичаї, обряди, культуру, 22,3% виділяють спільне історичне минуле, 21,7% — рідну мову,
8% — релігію, 7,1% — риси характеру, психологію, 3,6% — зовнішній вигляд та родинні зв’язки,
спільну поведінку, 0,9% опитаних стверджують, що їх ніщо не зближує.

Ще одним аспектом нашого дослідження було виявлення автостереотипів та гетеростеретипів. 
Так, етнопсихологічний опитувальник Н. Крюкової допоміг нам виявити, що серед цінних рис

характеру українців 25% студентської молоді відзначають таку рису, як гостинність; 11,8% — дру-
желюбність; 10,5% — доброзичливість; 7,9% — щирість та щедрість, 5,3% — привітність, 2,6% —
роту (добродушність), миролюбність, відкритість, працьовитість, патріотизм, скромність, 1,3% —
чуйність, патріотизм, честолюбність, оптимізм, спільність (спільне історичне минуле), співучас-
ність, привітність та відвертість. Вивчаючи риси характеру українців, які не подобаються дослід-
жуваним, ми з’ясували, що 13,2% респондентів відзначили таку рису як пасивність, 11,3% —
заздрість, 7,5% «швидко опускають руки», 5,7% — легку піддатливість зовнішньому впливу, кон-
формність, боязливість та чванливість.

Серед найбільш цінних рис характеру росіян 10,9% респондентів відмітили патріотичність;
6,5% — впевненість, наполегливість, дружелюбність, гостинність; 2,2% — привітність, щирість,
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комунікабельність (балакучість), безпосередність, цілеспрямованість, наполегливість (у праці), кміт-
ливість, справедливість, співучість. Не подобаються досліджуваним у характері росіян: «наглість»
(14,3%), скупість (8,9%), грубість, гордість (7,1%), пияцтво (5,4%), ненаситність, нахабство (3,6%).

За допомогою методичної розробки С. Рижової та Г. Солдатової «Типи етнічної ідентичності» ми
виявили, що переважаючим типом ідентичності є норма, тобто позитивна етнічна ідентичність
(14,6 бала, за ключем методики відповідає високому рівню вираження). Особистостям із «нормаль-
ною» етнічною ідентичністю властива природна перевага власних етнокультурних цінностей, що
розглядається як початковий ступінь етноцентризму, коли прагнення до позитивної етнічної іден-
тичності є необхідною умовою збереження цілісності та неповторності етнічної спільності в етно-
культурному різноманітті світу.

На середньому рівні вираження знаходяться такі типи ідентичності: 
– «національний фанатизм» (9,4 бала), який може проявлятись у готовності йти на будь-які дії

заради відстоювання етнічних інтересів власної країни (навіть якщо ці інтереси не чітко або не пра-
вильно усвідомлюються, трактуються), аж до етнічних «чисток», відмови у праві користування ре-
сурсами та соціальними привілеями іншим народам, визнання пріоритету етнічних прав народу над
правами людини, виправдання будь-яких жертв у боротьбі за благополуччя свого народу;

– етнічна індиферентність (9,4 бала) виявляється у байдужості до своєї етнічності, до можливо-
стей її підтримки та розвитку;

– етноегоїзм (8,4 бала), як лояльний вигляд гіперідентичності, може проявлятись у нешкідливій
формі на вербальному рівні, як результат сприйняття через призму конструкту «мій народ», але може
й припускати, наприклад, напруженість і роздратування у спілкуванні з представниками інших ет-
нічних груп, або визнання за своїм народом права вирішувати проблеми за «чужий» рахунок;

– етноізоляціонізм (7,7 бала) проявлятись в переконаності переваги свого народу, у визнанні не-
обхідності «очищення» національної культури, негативному ставленні до шлюбів між особами різної
національності, ксенофобії тощо.

Низькому рівню вираження відповідає такий тип ідентичності, як етнонігілізм (6 балів), що про-
являється у небажанні підтримувати власні етнокультурні цінності, у відчутті етнічної неповноцін-
ності, ущемленні, соромі за представників свого етносу.

Висновки. Емпіричне дослідження етнічних стереотипів у студентів-українців гуманітарного на-
пряму навчання дозволило узагальнити таке: 

– у спілкуванні з особами власної національності, в позаурочний час з викладачами, у спілку-
ванні з друзями й знайомими, перебуваючи вдома, спілкуючись із незнайомими особами в гро-
мадських місцях зазвичай розмовляють рідною мовою – українською; 

– прослідковується тенденція негативного ставлення до осіб, які не розмовляють рідною дер-
жавною мовою чи не розуміють її в середовищі людей власної національності;

– поважають історичне минуле, надають перевагу національним пісням й танцям, підтримують
закордонне мистецтво, у весільних обрядах та звичаях надають перевагу сучасним модним тенден-
ціям;

– українці (автостереотип) сприймаються як: гостинні, дружелюбні, доброзичливі, пасивні,
щирі, щедрі, заздрісні, привітні, як такі, що «швидко опускають руки» та піддаються зовнішньому
впливові, боязливі, конформні та чванливі. 

– росіяни (гетеростереотип) сприймаються як: комунікабельні, гостинні, дружелюбні, гордовиті,
жадібні, «наглі», самовпевнені, наполегливі, ненаситні та залежні від алкоголю;

– для студентів-гуманітаріїв характерний високий рівень вираження позитивної етнічної іден-
тичності щодо власної та інших етнічних груп, який дозволяє розглядати її, з одного боку, як умову
самостійного і стабільного існування етнічної групи, з іншого – як умову мирної міжкультурної
взаємодії в поліетнічному світі.
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Анотація:
Висвітлюються питання нормативно-правових підстав гуманізації соціальної політики щодо невиліковно

хворих як одного із нових напрямів соціальної політики в Україні. Розглянуто основні принципи паліативної
допомоги. Проаналізовано документи міжнародних організацій (Організація Об’єднаних Націй, Всесвітня
організація охорони здоров’я, Європейська Асоціація паліативної допомоги), розроблені у 2013–2014 роках.
Зазначається, що наявність кризових явищ у суспільно-політичному житті України може актуалізувати
та прискорити організаційно-політичні та нормативно-правові зміни щодо такої групи людей, якими є не-
виліковно хворі. Велика роль у цих суспільно-політичних змінах має належати структурам громадянського
суспільства. Міжнародні нормативно-правові документи щодо різних аспектів політики стосовно невилі-
ковно хворих, які були розроблені та опубліковані в 2013–2014 рр., мають стати базовими для нашої дер-
жави, адже вони враховують кризові явища, що особливим чином торкнулися країн, що розвиваються. 

Ключові слова: паліативна та хоспісна допомога, структури громадянського суспільства, неуря-
дові організації, права пацієнта, права людини, евтаназія, глобальна соціальна політика, гуманізація
охорони здоров’я.
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Summary:
The article highlights the issue of legal grounds for humanization of social policy towards the terminally ill as

the new area of social policy in Ukraine as well as the basic principles of palliative care. The most important doc-
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uments of international organizations (United Nations, World Health Organization, the European Association
for Palliative Care), developed in 2013-2014, have been reviewed. It is noted that the existence of the crisis in
social and political life of Ukraine can update and accelerate organizational, political and legal changes in relation
to terminally ill citizens. The important role in these public and political changes should belong to structures of
civil society. International legal documents on various aspects of policy concerning the terminally ill, which have
been developed and published in 2013-2014, should become the basic for our country, too, because they take into
account the crisis that particularly affects developing countries.

Key words: palliative and hospice care, civil society, NGOs, patients' rights, human rights, euthanasia,
global social policy, humanization of health care.

Згідно з міжнародними стандартами, соціальна політика щодо невиліковно хворих передбачає
забезпечення цій категорії людей, а також членам їхніх родин, максимальної можливої якості життя,
що актуалізується в останній період життя таких хворих. Паліативна допомога – це комплексний
підхід, мета якого забезпечити максимально можливу якість життя паліативних хворих і членів їхніх
родин, шляхом запобігання та полегшення страждань завдяки ранньому виявленню і точному ді-
агностуванню симптомів болю та розладів життєдіяльності, проведення адекватних лікувальних за-
ходів, симптоматичної (ад’ювантної) терапії та догляду, надання психологічної, соціальної, духовної
та моральної підтримки [4]. Діяльність інститутів громадянського суспільства та державних інсти-
туцій в останнє десятиріччя у напрямі розвитку цього виду допомоги, а також суспільно-політичні
зміни та виклики, пов’язані з фінансово-економічною кризою, актуалізували питання щодо соці-
альної політики щодо невиліковно хворих. Ці питання лишаються такими, що на них звертають
увагу державні діячі, представники третього сектора, науковці. Проблематика нормативно-право-
вого підґрунтя цієї політики – одна з ключових для вивчення, адже дозволяє використати міжна-
родні підходи та забезпечити вищі стандарти якості життя громадян у нашій країні.

За оцінками експертів, в Україні щороку ПХД потребують не менше 600 000 пацієнтів, а також
1,5 млн членів їхніх родин і лише менше 5% пацієнтів мають змогу одержати кваліфіковану стаціо-
нарну паліативну та хоспісну допомогу в умовах хоспісу або у відділеннях паліативної допомоги
[1, с. 14]. З іншої сторони, дедалі більшого значення набуває діяльність інститутів громадянського
суспільства, які звертають увагу суспільства та держави на цю проблему. 

Попередні дослідження стосувалися вивчення нормативно-правових передумов гуманізації соціаль-
ної політики стосовно невиліковно хворих, причому особлива увага була приділена медико-правовим
аспектам, а також деяким доктринальним і нормативно-правовим документам право славних і като-
лицьких церков (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.) (Бабійчук О.М., Вольф О.О., Сенюта І.Я. тощо).

Завдання статті полягає у аналізі найважливіших міжнародних нормативно-правових документів,
розроблених у 2013–2014 рр., які визначають основні засади політики стосовно невиліковно хворих.

Під час проведення дослідження були використані такі методи, як аналіз нормативно-правової
бази, даних статистики, міжнародного досвіду, сучасної наукової літератури.

Базові права та свободи людини закріплено в таких найважливіших документах, положення яких
розкриваються, зокрема, в тих, які розроблені пізніше:

– «Загальна декларація прав людини»,  ухвалена Організацією Об`єднаних Націй 10 грудня
1948 року (стаття 25);

– «Європейська конвенція про захист прав людини та основних свобод» (1950 р.);
– «Лісабонська декларація прав пацієнта», «Познаньська Декларація про розвиток паліативної

допомоги у  Східній Європі» (1998 р.);
– Резолюція Парламентської асамблеї Ради Європи «Про права хворих і помираючих людей»

(1999 р.);
– Паризька хартія по боротьбі з раком (2000 р.);
– Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи державам-учасникам по організації паліативної

допомоги (2003 р.); 
– Резолюція Парламентської Асамблеї Ради Європи: «Palliative care: a model for innovative health

and social policies» (2008 р.) [2].
У 2013–2014 рр. були прийняті документи, що мають найбільше значення для нашої держави:
– Резолюція Ради ООН з прав людини A/HRC/23/ про доступ до основних лікарських засобів у кон-

тексті права досягати найвищого можливого стандарту фізичного та душевного здоров’я (2013 р.) [5];
– Біла книга: що таке оптимальна паліативна допомога людям похилого віку з  деменцією. Резуль-

тати Дельфі-опитування та рекомендації Європейської Асоціації паліативної допомоги (2013 р.) [6];
– Резолюція 135-ї сесії Виконавчої ради всесвітньої асамблеї охорони здоров’я ВАОЗ (WHA; World

Health Assembly Resolution) «Зміцнення системи надання паліативної допомоги як компонента
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комплексного лікування в системі догляду за хворими«, що відбулася за участю делегації Міністер-
ства охорони здоров’я України (2014 р.) [8];

– «Отримання паліативної допомоги – право людини» (так звана «Празька хартія» – резолюція
14-го Конгресу Європейської асоціації паліативної та хоспісної допомоги) (2014 р.) [6];

– Рекомендації Європейської Асоціації паліативної допомоги з розробки освітніх програм з па-
ліативної медицини в європейських медичних вищих навчальних закладах (2014 р.) [6];

– Європейська Декларація з паліативної допомоги (2014 р.) [7].
У Резолюції Ради ООН з прав людини йдеться про те, що доступ до ліків є одним із фундамен-

тальних елементів поступового досягнення повного забезпечення права кожного на найвищий до-
сяжний рівень фізичного і психічного здоров'я. Виходячи з цього, Резолюція закликає державні та
недержавні структури до більшої співпраці, особливо заради кращого доступу до медичних препа-
ратів у країнах, що розвиваються. Документ закликає неурядові організації та інших стейкхолдерів
до підтримки новаторських досліджень і розвитку для задоволення потреб охорони здоров'я в краї-
нах, що розвиваються, включаючи доступ до якісних, безпечних, ефективних та доступних лікар-
ських засобів. Особливу увагу необхідно звернути на захворювання, які здійснюють значний вплив
на країни, що розвиваються, а також проблеми, що виникають із зростаючим тягарем неінфекцій-
них захворювань. Для нашої держави цей документ є важливим з огляду на те, що основним
бар’єром гуманізації допомоги невиліковно хворим є брак доступних лікарських засобів, які змен-
шують фізичний біль («знеболювальні»). Незважаючи на їх низьку вартість і простоту застосування,
громадяни України мають обмежений доступ до них. Структури громадянського суспільства в Укра -
їні провадять суспільно-політичну діяльність щодо вирішення цієї проблеми: здійснюють вплив на
зміну нормативно-правової бази, підкреслюють, що існування цієї проблеми суперечить сучасним
міжнародним нормам і стандартам, організовують пропагандистські акції тощо. Це актуалізує про-
блему належного ставлення та збереження гідності громадянина, відповідно до Конституції України
(ст. 28) [3]. Питання доступу до основних лікарських засобів виходить за межі суто медичного і стає
важливим питанням соціальної політики.

«Біла книга» вперше визначає паліативну допомогу при деменції. Документ приділяє досить значну
увагу, між іншим, духовній підтримці хворих з деменцією. Відповідний розділ зазначає, що «релігійні
обряди і ритуали, спів і богослужіння можуть допомогти пацієнтові, оскільки вони знаходять відгук
навіть при важкій формі деменції». У «Білій книзі» йдеться про те, що більшість форм деменції, зок-
рема хвороба Альцгеймера, неминуче прогресують, скорочують тривалість життя і, в кінцевому ра-
хунку, приводять до смерті, навіть якщо пацієнти залишаються в живих довгі роки. Сприйняття
деменції як смертельного захворювання пов'язано з тим, що пацієнт з деменцією, вмираючи, йде
з життя в більш спокійному стані. Висловлюється думка, що саме перейменування медичної допо -
моги при деменції в паліативну допомогу може привести до поліпшення якості медичної допомоги.

В Резолюції 135-ї сесії Виконавчої ради всесвітньої асамблеї охорони здоров’я ВАОЗ, між іншим,
відзначено, що «етична відповідальність за надання паліативної допомоги покладена на систему
охорони здоров'я, і що етичним обов'язком медичних працівників є полегшення болю та страж-
дання пацієнтів, незалежно від того, чи є цей біль фізичного, психологічного, емоціонального або
духовного характеру, та чи піддається лікуванню це захворювання або стан, і що догляд за пацієн-
тами наприкінці їхнього життя є одним із найважливіших компонентів паліативної допомоги; існує
необхідність адекватних механізмів фінансування програм паліативної допомоги, в тому числі за-
купівель ліків та виробів медичного призначення, особливо в країнах, що розвиваються». Резолюція
закликає розробляти, зміцнювати та впроваджувати, за необхідністю, політику з організації та на-
дання паліативної допомоги, як комплексної частини систем охорони здоров'я для інтеграції на-
уково обґрунтованих, економічно ефективних та неупереджених послуг з паліативної допомоги
в систему охорони здоров’я, на всіх рівнях, з акцентом на первинній медичній допомозі, догляді
вдома та із залученням громади, та загально доступному медичному забезпеченні; забезпечити від-
повідне фінансування та забезпечення персоналом для впровадження ініціатив з паліативної допо-
моги, в тому числі розробки та реалізації політики паліативної допомоги, освіти та професійної
підготовки, а також ініціатив з покращення якості, доступності та належного використання життєво
необхідних лікарських засобів, в тому числі контрольованих лікарських засобів; забезпечити базову
підтримку, в тому числі шляхом міжсекторального партнерства, для сімей, добровольців зі спільноти
та інших осіб, які здійснюють догляд, під наглядом кваліфікованих фахівців; включити питання па-
ліативної допомоги до програм освіти та професійної підготовки медичних працівників та надавачів
послуг, відповідно до їх ролей та обов'язків, як невід’ємної частини цих програм».

Отже, у документі визначено, що допомога невиліковно хворим має бути необхідною частиною
системи охорони здоров’я. Підкреслено необхідність фінансування цієї галузі. Механізми фінан-
сування цієї допомоги в країнах, що розвиваються, мають свою специфіку, яка полягає в розвитку
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економічних, маловитратних форм допомоги, де має місце співпраця державних і недержавних ін-
ституцій. Особливо важливим для нашої держави є положення про спеціальну фахову підготовку
надавачів послуг. Згідно з попередніми дослідженнями, у 2009–2013 рр. за участі структур грома-
дянського суспільства було створено кафедру паліативної та хоспісної медицини у складі Націо-
нальної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика, Державне підприємство
«Інститут паліативної та хоспісної медицини Міністерства охорони здоров’я України», Державний
навчально-науково-методичний центр паліативної та хоспісної медицини Національної медичної
академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика. Саме ці структури, а також організації третього
сектора, мають провадити таку спеціальну підготовку надавачів послуг.

«Празька хартія», визнаючи, що створення служб паліативної допомоги в країнах, що розвива-
ються, приносить відчутні результати, полегшує страждання і покращуює якість життя пацієнтів
з ВІЛ/СНІДом та іншими захворюваннями, між іншим, закликає уряди країн «розробити всебічну
політику, яка забезпечить інтеграцію паліативної  допомоги в систему охорони здоров'я поряд з ін-
шими формами медичних послуг; забезпечити юридично можливість родичам пацієнтів отримувати
підтримку під час лікування і після смерті близької людини; зробити необхідні зміни в програмах
навчання медичних працівників (лікарів, середніх медичних працівників, фармацевтів, психологів
тощо) на університетському рівні, щоб гарантувати, що всі медичні працівники можуть отримати
базові знання з паліативної допомоги та здатні надавати таку допомогу пацієнтам, незалежно від
того, в якому закладі охорони здоров'я вони працюють; підтримувати розробку та впровадження
спеціалізованих освітніх програм з паліативної допомоги для підвищення кваліфікації лікарів і дію-
чих фахівців паліативної допомоги, щоб у складних випадках пацієнти могли отримати належну
допомогу; забезпечити доступність навчання для медичних працівників на курсах підвищення ква-
ліфікації з питань паліативної допомоги; забезпечити інтеграцію паліативної допомоги в системи
охорони здоров'я на всіх рівнях тощо». Отже, цей документ також підкреслює важливість фахової
підготовки, особливо медичних працівників, у цій галузі. У ньому йдеться про те, що всі медичні
працівники мають бути знайомими з основними засадами допомоги невиліковно хворим.

Рекомендації Європейської асоціації паліативної допомоги з розробки навчальних програм в медич-
них вишах наводять 10 основних компетенцій, необхідних для надання паліативної допомоги. Серед
них – вміння надавати психологічну підтримку, забезпечувати соціальні потреби, розвивати навички
міжособистісного спілкування тощо. За суспільно-політичних умов, які склалися в 2014–2015 рр. у ре-
зультаті «Революції гідності», трансформація та осучаснення освіти, впровадження нових напрямів під-
готовки стають важливими викликами для державних і недержавних організацій.  

Європейська декларація з паліативної допомоги закликає уряди держав включити паліативну
допомогу в програми розвитку охорони здоров’я, причому мають існувати чіткі критерії якості,
якими можуть користуватися самі невиліковно хворі та їхні рідні та близькі. Допомога таким гро-
мадянам має бути комплексною та мультидисциплінарною. Які і вище згадані документи, Декла-
рація акцентує на обов’язковості включення паліативної допомоги як елементу фахової підготовки,
особливо медичних працівників. Паліативна допомога має стати спеціальністю.

Виконання згаданих вище рекомендацій і резолюцій можливе у державах, які прагнуть забезпе-
чити високі стандарти соціальної політики. Звичайно, країни, що розвиваються, серед них і наша
держава, зіткнуться із багатьма труднощами, зокрема, організаційно-правовими, організаційно-
політичними, світоглядними. Так, зокрема, складним може бути питання впровадження тематики
щодо паліативної та хоспісної допомоги в навчальні курси медичних працівників у часи, коли
йдеться про докорінну зміну підходів до додипломної та післядипломної освіти. Разом з тим, мо-
жемо зазначити, що у всіх аналізованих документах ідеться про особливу роль неурядових органі-
зацій, які тим самим визнаються стейкхолдером соціальної політики. Для України, у якій
в 2013–2015 рр. на хвилі «Революції гідності» відбулося піднесення структур громадянського сус-
пільства, це важливо та актуально. Виконання положень аналізованих документів  великою мірою
залежить від того, чи визнає держава такі організації рівноправним партнером і делегує їм частину
своїх повноважень.

Приділення особливої уваги ролі структур громадянського суспільства є характерною рисою саме
цих документів, які були розроблені та опубліковані в 2013–2014 рр. Нормативно-правові акти,
створені в інші періоди, містять менше алюзій до третього сектора.

Таким чином, основними положеннями міжнародних нормативно-правових документів, роз-
роблених у 2013–2014 рр., є підкреслення необхідності:

– включення паліативної та хоспісної допомоги в систему соціальної політики держави;
– забезпечення відповідними ліками тяжкохворих громадян;
– забезпечення програм навчання медичних та інших працівників;
– забезпечення комплексного догляду для досягнення максимального комфорту пацієнта.

Олександр Вольф. Нормативно-правові підстави гуманізації соціальної політини щодо невиліковно хворих [...]



Велику роль у виконанні перерахованого можуть відігравати інститути громадянського суспільства.
В Україні виникла гостра суспільно-політична та фінансово-економічна криза, однією з ознак

якої стала «Революція гідності». Наявність кризи може актуалізувати та прискорити організаційно-
політичні та нормативно-правові зміни щодо такої групи людей, якими є невиліковно хворі. Велику
роль у цих суспільно-політичних змінах має належати структурам громадянського суспільства. Між-
народні нормативно-правові документи щодо різних аспектів політики стосовно невиліковно хво-
рих, які були розроблені та опубліковані в 2013–2014 рр., мають стати базовими для нашої держави,
адже вони враховують кризові явища, що особливим чином торкнулися країн, що розвиваються,
в тому числі і нашу державу. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ  ТА ЛІТЕРАТУРИ

1. Tsarenko, A.W., Gubski, Y.I. (2013), Organizaciya mizwidomchoj spiwpraci simejnych likariw pry nadanni am-
bulatornoj paliatywnoj dopomogy pacientam pohylogo wiku [Organization of inter-agency cooperation of family doc-
tors in outpatient palliative care for older patients],  Kyiv, All-Ukrainian scientifical and practical journal «Family
medicine», Vol. 1. – Pp. 14–17. 

2. Wolf, O.O., Gubski, Y.I. (2013), «Normatywno-prawowa osnowa realizacii socialnoi polityky tschodo tyazko-
hworych (newylikownych) w Ukraini [Legislation for the realization of social policy towards incurably ill in Ukraine],
Proceedings of the 2nd All-Ukrainian conference on social policy towards incurably ill, pp. 8–13.

3. Konstytuciya Ukrainy [Constitution of Ukraine], (1996), Parliament of Ukraine website, available at:
www.rada.gov.ua (accessed 13 January 2015).

4. Definition of palliative care (2006), World Health Organization corporate website, available at: http://www.who.
int/cancer/palliative/definition/en/ (accessed 18 January 2015).

5. United Nations Human rights office of the High commissioner for human rights Documents (2013), UN office
of the High commissioner for human rights corporate website: available at: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/
UNDOC/LTD/G13/147/15/PDF/G1314715.pdf?OpenElement (accessed 12 February 2015).

6. European Association of palliative care Documents (2013), EAPC corporate website, available at www.eapcnet.eu
(accessed 12 February 2015).

7. European Declaration of palliative care (2014), available at http://palliativecare2020.eu/declaration/ (accessed
13 February 2015).

8. World Health Assembly Resolution (2014), available at http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA67/
A67_R19-en.pdf (accessed 16 February 2015).

REFERENCES

1. Tsarenko, A.W., Gubski, Y.I. (2013), Organizaciya mizwidomchoj spiwpraci simejnych likariw pry nadanni am-
bulatornoj paliatywnoj dopomogy pacientam pohylogo wiku [Organization of inter-agency cooperation of family doc-
tors in outpatient palliative care for older patients],  Kyiv, All-Ukrainian scientifical and practical journal «Family
medicine», Vol. 1. – Pp. 14–17. 

2. Wolf, O.O., Gubski, Y.I. (2013), «Normatywno-prawowa osnowa realizacii socialnoi polityky tschodo tyazko-
hworych (newylikownych) w Ukraini [Legislation for the realization of social policy towards incurably ill in Ukraine],
Proceedings of the 2nd All-Ukrainian conference on social policy towards incurably ill, pp. 8-13.

3. Konstytuciya Ukrainy [Constitution of Ukraine], (1996), Parliament of Ukraine website, available at:
www.rada.gov.ua (accessed 13 January 2015).

4. Definition of palliative care (2006), World Health Organization corporate website, available at: http://www.
who.int/cancer/palliative/definition/en/ (accessed 18 January 2015).

5. United Nations Human rights office of the High commissioner for human rights Documents (2013), UN office
of the High commissioner for human rights corporate website: available at: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/
LTD/G13/147/15/PDF/G1314715.pdf?OpenElement (accessed 12 February 2015).

6. European Association of palliative care Documents (2013), EAPC corporate website, available at www.eapcnet.eu
(accessed 12 February 2015).

7. European Declaration of palliative care (2014), available at http://palliativecare2020.eu/declaration/ (accessed
13 February 2015).

8. World Health Assembly Resolution (2014), available at http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA67/
A67_R19-en.pdf (accessed 16 February 2015).

48

Соціальна політика



Освіта регіону — 2014/4 49

Розділ V
ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ 

СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

КАРТА СОЦІАЛЬНИХ  МЕДІА УКРАЇНИ

УДК 007:304:004.9
Марушкіна, Ірина, 
кандидат історичних наук,
Львівський національний університет імені Івана Франка (м. Львів, Україна),
доцент,
e-mail: golos_ira@i.ua
Антонишин, Наталія,  
Львівський національний університет імені Івана Франка (м. Львів, Україна),
студентка

Анотація:
У статті проаналізовано підходи до укладання класифікації соціальних медіа, які використовуються

в різних країнах з урахуванням динаміки розвитку останніх, а також національної специфіки. Запро-
поновано та укладено карту (класифікацію) соціальних медіа України. Розкрито причини популярності
одних соціальних медіа в Україні та сповільненого розвитку інших їхніх форм у порівнянні зі світовими
трендами. Зроблено огляд національних аналогів всесвітньовідомих соціальних медіа та проаналізовано
причини їхнього виникнення і перспективи розвитку. Наведено експертні оцінки, в яких аналізуються
перспективи розвитку та монетаризації соціальних медіа в Україні. У висновках зроблено наголос на
тому, що український Інтернет розвивається на базі двох глобальних пошукових систем: російськомов-
ного Yandex та англомовного Google. Тому українці активно присутні у соціальних медіях, орієнтованих
саме на ці дві глобальні пошукові системи, а не лише на якусь одну з них.

Ключові  слова: соціальні медіа, нові медіа, форуми, соціальні мережі, блогі, мультимедіа, мікро-
блогі, форуми, сервіси Q&A.
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Summary:
Approaches to classifying social media used in various countries with taking into account development dynamics

and national characteristics are analyzed in the article. The map of social media of Ukraine is offered. Reasons for
popularity of certain types of social media are given, and probable reasons of slow development of their other forms
compared to world trends are suggested. An overview of national analogues of world famous social media and reasons
of their emergence and their perspectives for development are analyzed. Expert evaluation with analysis of posible
development and monetization in Ukraine is included. In conclusions, an emphasis is made on the fact that Ukrainian
internet develops basing on two global search engines: Russian-language Yandex English-language Google. There-
fore, Ukrainians are active in social media oriented on these two search engines, not only one of them.

Key words: social media, new media, forums, social networks, blogs, multimedia, microblogs, Q&A services

Соціальні медіа розвиваються бурхливо, навіть експерти не завжди встигають відслідковувати
появу нових та занепад тих з них, які нещодавно були популярними.

Висока динаміка змін, звісно, ускладнює дослідження цих комунікаційних майданчиків, а вис -
новки, як правило, зводяться до обережного опису тенденцій, ніж до категоричної констатації.

Попри все, історія соціальних медіа нараховує вже близько двох десятків років, а їх розвиток по-
требує певних узагальнень, які б можна було покласти в основу аналізу та порівняння.

Нагадаємо, що під соціальними медіа зазвичай мають на увазі ряд онлайнових технологій епохи
WEB 2.0, завдяки яким споживачі контенту через свої дописи стають його співавторами і можуть
взаємодіяти, співпрацювати, спілкуватися, ділитися інформацією або брати участь у будь-якій
інший соціальній активності із теоретично усіма іншими користувачами певного сервісу [1].

Ідея скласти Карту соціальних медіа України виникла завдяки знайомству з дослідженнями за-
рубіжних колег на цю тематику.

Так, французький експерт Фредерік Кавацца (Frederic Cavazza) декілька років поспіль укладає
й оновлює Карту соціальних медіа [2]. 

У 2008 році Кавацца створив першу Карту соціальних медіа. Сервіси на ній поділялися на підставі
базових дій, які здійснюють користувачі (публікують пости, діляться контентом, обговорюють, спіл-
куються з друзями, грають, ведуть аудіо- та відеотрансляції).

У другому варіанті карти, в 2009 році, автор поділив сервіси на 4 великі категорії, які, у свою
чергу, ділилися на 17 підкатегорій.

А от на карті соціальних медіа-2012 всі сервіси були розділені лише на 6 категорій: для публікації
текстів, для обміну інформацією, ігрові, геолокаційні, пов’язані із здійсненням покупок і безпосе-
редньо соціальні мережі. На додаткової осі графіка відзначено пристрої, за допомогою яких можна
користуватися цим сервісом (стаціонарні комп’ютери, планшети, смартфони та інше) [3].

Карта соціальних медіа  2014 року Кавацца доповнює інтеграцію традиційних учасників з числа
засобів масової інформації, торгівлі, послуг, котрі інвестували в соціальні медіа, щоб знайти нового
зростання. «Все це дає більш складний візерунок, але краще відображає ринкову реальність і тіньо-
вих акторів», — вважає Кавацца.

Більшість із сервісів, які фігурують у класифікаціях Фредеріка Кавацца, є популярні в європейських
країнах, проте маловідомі або мають «національні аналоги» в інших країнах, в тому числі й в Україні.

Останнє підштовхнуло дослідників до складання національних Карт соціальних медіа (або іншими
словами — класифікації) з врахуванням специфіки використання соціальних медіа в тій чи іншій країні.

Так, польський експерт Ярек Рожковський у статті «Ринок соціальних медіа в Польщі»  наводить
Карту соціальних медіа, укладену з врахуванням специфіки саме цієї країни [4].

«Ви можете знайти різні способи класифікації соціальних медіа. Я вирішив відправною точкою
взяти пропозиції, описані у книзі «Маркетинг в соціальних медіа» Ліан Лі Еванс, але з урахуванням
специфіки польського ринку. При виборі місця для кожної категорії запропонував усі доступні дже-
рела, у тому числі, зокрема, дані Brand24 Megapanel. Другий фактор — вибір сайтів, щоб показати
розмаїття послуг у цьому сегменті», — пояснює Рожковський свій підхід.

Для порівняння наведемо класифікацію соціальних медіа Росії, запропоновану російськими екс-
пертами [ 5].

Спілкування:
Блогові сервіси (Blogger, LiveJournal, Open Diary, та ін.)
Мікроблоги (Twitter, Yammer, Qaiku та ін.)
Соц. мережі (Facebook, Vkontakte, Однокласники, LinkedIn, Ning, Orkut та ін.)
Мережі подій (Eventful, Upcoming і Meetup)

Мультимедіа:
Соціальні відеохостинги (YouTube, Vimeo і Zideo)
Сервіси обміну фото (Instagram, deviantArt, Picasa і Zooomr)
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Сервіси обміну музикою (MySpace Music, Last.fm, ShareTheMusic і ccMixter)
Інтернет-служби мовлення в прямому ефірі (Justin.tv, Skype, Ustream.tv, OpenCU)
Віртуальні служби обміну презентаціями (Scribd і Slideshare)

Співпраця:
Довідники (Wikipedia, Wetpaint і PBworks)
Соціальні закладки (Delicious, Google Reader, News2.ru, Bobrdobr.ru та ін.)
Новинні служби (Digg, NowPublic, Reddit і Mixx)

Огляди та авторські точки зору:
Сервіси споживчих оглядів товарів і послуг (MouthShut.com, Epinions.com та ін.)
Служби по бізнес-діяльності (Yelp.com і Customer Lobby)
Соціальні портали популярних запитань і відповідей (WikiAnswers, Yahoo! Answers, Google Answers,
Askville та ін.)

Розваги:
Розважальні платформи (Cisco Eos)
Онлайн-ігри (Аллоди, Троецарствие, World of Warcraft, The Sims Online та ін.) 
Сервіси обміну іграми (Kongregate і Miniclip)

Для російського сегмента соціальних медіа, як і для польського, характерною є велика кількість
національних аналогів відомих світових медійних платформ і сервісів.

«Серед відеохостингів досить широка аудиторія RuTube, фотохостингів — Radikal.ru, мікроблогів —
Futubra. Існує російський Formspring — соцмережа «Спрашивай.ру». Росія — одна з небагатьох країн
світу, де мережі Facebook успішно протистоять свої конкуренти — «ВКонтакте» і «Однокласники», —
зазначають російські дослідники.

Слід відзначити й високий рівень затребуваності в Росії LiveJournal (ЖЖ) — блог-платформа,
яка в Європі та Америці не витримала конкуренції з сервісами Tumblr, Blogger.

Трактування соціальних медіа в Україні наближено до їхнього розуміння в сусідніх Росії й По-
льщі, а українські соціальні медіа розвиваються під впливом та у взаємодії як з європейськими, так
і російськими трендами. З огляду на це для формування Карти соціальних медіа України ми обрали
за взірець класифікацію, запропоновану польськими експертами.

1. Форуми 
Форум є одною з перших форм мережевого інтернет-спілкування. Вони відіграли також роль пе-

рехідної ланки від старих до нових медіа. Форуми домінували в 90-х роках минулого століття, коли
веб-сторінки були статичними. Поява форумів дала можливість користувачам створювати свої теми
і відповідати на теми інших користувачів. Як це не дивно, але й сьогодні, коли ми маємо великий
вибір соціальних медіа, форуми не втратили своєї популярності. Вони є майданчиком, де люди
об’єднуються за різними категоріями — за вподобаннями, професією, хобі, спеціальними навич-
ками тощо.

В Україні популярними залишаються форуми на політичну тематику, наприклад forum.pravda.
com.ua. Не втратили своє популярності форуми: forum.meta.ua (різнотематичний), forum.autoua.net
(автолюбителів), dou.ua/forums (програмістів), foto.te.ua (фотографів), forum.finance.ua (бізнес).

2. Соцмережі
Згідно з даними на серпень 2014 року, перше місце за кількістю українських користувачів посів

«ВКонтакте» — 27 мільйонів українців. Переважна більшість профілів «ВКонтакте» належить молоді
16–25 років. На другій сходинці — «Одноклассники» із близько 11 мільйонами українських акка-
унтів, і з них більшість — користувачі 26–35 років. Facebook тільки на третьому місці — українців
у ньому 3,2 мільйона [6].

Натомість станом на травень 2014 року кількість зареєстрованих користувачів у ВКонтакте ста-
новила близько 11, 5 млн, тоді як у Фейсбуці — лише 6 мільйонів. Різниця в даних серед іншого по-
яснюється тим, що одні дослідники рахують всіх зареєстрованих користувачів, інші — лише
активних користувачів соцмереж.

До числа всесвітніх мереж, що набувають популярності в Україні слід також віднести Google+ та
професійну мережу LinkedIn [7].

Разом з тим в Україні, як і в Польщі, існують й постійно створюються нові національні аналоги
всесвітньовідомим соцмережам.

Їхня кількість значно зросла за останній, 2014 рік і пов’язано це із ініціативою бойкоту російських
соцмереж. Найпопулярнішою українською спільнотою вважається weua.info [8]. 

Вона запрацювала 1 квітня 2014 року, а станом на 25 серпня у спільноті було зареєстровано понад
200 тис. користувачів.

Загалом в Україні існує понад 10 вітчизняних соціальних мереж, серед яких Друзі, Ц.укр, Ukrface,
Socialface, Connect, Українці, Сусіди тощо. Але за кількістю користувачів національні мережі в Укра -
їні значно поступаються всесвітнім лідерам.
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3. Онлайн-довідники
У вересні 2014 року в Українській Вікіпедії було переглянуто рекордну кількість у 86,5 мільйо на сто-

рінок, що становить 0,39% від переглядів сторінок Вікіпедії усіма мовами, або 20-е місце у світі.
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У жовтні 2013 року за динамікою зростання числа відвідувань (+42% у жовтні 2013 до жовтня
2012) Українська Вікіпедія має перше місце у світі серед 30 найбільших мовних розділів Вікіпедій.
Серед 30 найбільших Вікіпедій найдинамічніше зростав інтерес до Вікіпедій українською (+42%),
тайською (+39%), арабською (+37%), китайською (+35%), грецькою (24%), російською (+23%),
іспанською (+22%), індонезійською (+20%) мовами.

За період 01/2014 — 03/2014 у Вікіпедії українською:
Середня відвідуваність статей становила 0,37% від загальної відвідуваності й Укрвікі розташову-

ється за цим показником на 20 місці у світі 92,3% відвідувань зафіксовано з України, 1,8% з Росії, 0,9%
з території Польщі, 0,8% зі США. Також було 0,5% відвідувань з Німеччини та 3,2% з інших країн.

Всі ці статистичні дані ви можете знайти на самій Вікіпедії. Від себе ж лише додамо — націо-
нальних аналогів Вікі немає ні в Україні, ні в Польщі чи Росії.  

4. Блоги
В Україні популярними є дві платформи для ведення блогів — Blogger та Wordpress, існує також ук-

раїнська версія Blox’у, проте вона не є настільки поширеною серед українців. Натомість ми дуже часто
використовуємо платформи для своїх блогів на російських платформах Livejournal та Mail.ru (Мой мир).

Соціальна мережа Tumblr — сервіс, на якому також можна створити свій блог, публікувати тек-
стові, графічні повідомлення, також використовується українцями. «Платформа відома не лише
своєю простотою, а й хорошими медіаможливостями — записи на блозі діляться на текстові, фото,
відео, і навіть аудіо, що потенційно привабливо для подкастерів», — слушно зауважує український
блогер Сергій Пішковцій.

Національні блогові платформи в Україні виросли на базі відомих інформаційних інтернет-ре-
сурсів, як от Українська правда, Кореспондент, UAinfo, а також порталів meta.ua, bigmir.net
й blog.i.ua. Є також національні тематичні блогові платформи, наприклад feeds.com.ua, blogoreader.
org.ua, blog.managmant.com.ua.

5. Мультимедійні сервіси
Youtube, Instagram і Fliсkr — основні мультимедійні сервіси, якими користуються в Україні. Якщо

говорити про сервіси обміну підкастами, то і тут українські надають перевагу всесвітньовідомим
безкоштовним сервісам. Свого національного продукту нема.

6. Мікроблоги
Twitter в Україні, як у більшості країн світу, є основною мікроблоговою платформою. Twitter, за

даними «Яндекс», в 2014 році користується 430 тисяч громадян України, в той час як в 2011 році
було лише 160 тис. користувачів.

Національним аналогом Twitter в Україні є drukkar.com. Між цими мікроблоговими платформами
є різниця при публікуванні текстового повідомлення. На drukkar.com користувачам виділено пів-
тори тисячі знаків, що дає можливість кожному висловлювати свою думку якомога повніше, ніж
140 знаків Twitter.

7. Новинні соціальні сервіси
В Україні новинні соціальні сервіси (дехто з експертів класифікує їх як соціальні закладки) прак-

тично немає. Виключення становить досить популярний сайт ХайВей, на якому кожен охочий має
можливість публікувати власні новини та коментарі до подій, що відбуваються, думки.

8. Сервіси Q&A
Сервіси Q&A — це соціальні медіа допомоги. В них користувачі допомагають, наприклад,

розв’язати домашнє завдання, знайти необхідну книгу чи магазин, дають поради. Часто під запи-
таннями розгортаються чати, де люди спілкуються, діляться досвідом.

В Україні популярності набули передусім сервіси Q&A, що допомагають здолати труднощі у на-
вчанні. Серед найвідоміших таких ресурсів є shodennik.ua, helpinformatik.net.ua та moyashkola.com.

Що стосується мереж, де кожен публікує важливе для нього питання, то тут картина дещо інша.
В нас відсутні медіа типу питання-відповідь з корисними порадами.

В Україні широко відомі такі платформи, на яких кожен може створити свій профіль, і тоді осо-
бисто цій людині задаватимуть питання. Зазвичай вони не несуть ніякої практичної користі і нічим
не допомагають. Це радше питання-плітки, адже особливість таких ресурсів — можливість зали-
шитись анонімним. Прикладом таких сервісів є Ask.fm та Formspring.

Висновки. Класифікація соціальних медіа, попри все, є достатньо умовною, універсальної, при-
датної для всього світового співтовариства класифікації не існує.

Припускаємо, що це пов’язано з тим, що насправді немає усталеного визначення поняття «со-
ціальні медіа». Останнє трактується вужче, ніж поняття «нові медіа» та «цифрові медіа», хоч і ста-
новить важливу складову частину останніх.

Проте деякі дослідники не включають в поняття соціальні медіа сервіси, націлені на монетари-
зацію. Також слід взяти до уваги, що різні види соціальних медіа мають різну популярність й зна-
ходяться на різних стадіях розвитку в різних країнах.

Марушкіна Ірина. Карта соціальних медіа України



Соціальні медіа України розвиваються відповідно до світових трендів, але мають свою специфіку.
Остання пов’язана з декількома чинниками, серед яких виділимо два, на нашу думку, основних.

Перше, українська інтернет-спільнота традиційно користується двома інтернет-пошуковиками:
російськомовним Yandex та англомовним Google. Тому українці активно присутні у соціальних ме-
діях, орієнтованих саме на ці дві глобальні пошукові системи, а не лише на якусь одну з них.

По-друге, українська медіа-спільнота з певним незначним запізненням освоює деякі ніші соці-
альних медіа, що пов’язано з відповідним запізненням в розвитку реальних технологій або з тим,
що українці лише на початках комерцізації цих проектів.

Це стосується розважального сегмента соціальних медіа, ігрових соціальних медіа, геолокаційних
чи шопінгових соціальних медійних соціальних платформ, які в Україні або відсутні, або не корис-
туються наразі підвищеним попитом.

Український національний продукт в ніші соціальних медіа присутній, але наразі не складає кон-
куренції світовим брендам.

Іван Дуб, медіа-експерт: 
«Соціальні медіа — це нова, але ще одна монетизаційна платформа для веб-орієнтованих корис-

тувачів. Феномен популярності тільки так і слід розглядати. 
Економічно великий бізнес поляризувався або в Росії, або в Європі і далі. Україна ж має широкий

і потужний пласт «середняків». Власне для них соціальні мережі та деякі медіа стали простором для
самореалізації. На сьогодні є кілька десятків стартапів з українським корінням, які працюють над
створенням кнопки для соціальних мереж, котра дозволяє інтегрувати туди платіжні системи.

Тобто українські розробники активно просуваються в бік вдосконалення самих медіа, викорис-
товуючи їх же API (application programming interface), роблячи їх зручними для сегмента, котрий за-
родився в Україні.

Не на користь розвитку власних медіа служать такі фактори, як  низький рівень знання мов, порів-
няно невисока глибина проникнення інтернету, невеликий рівень використання мобільного Інтернету,
існування великої кількості російських аналогів, деяка однобокість користувацьких поведінок.  

Отже важливим трендом є не стільки створення медіа в країні, скільки бажання різних активних
груп монетизувати соціальні групи на свою користь».
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Анотація:
У статті зосереджено увагу на основних функціях ЗМІ. Розглядаються особливості функцій преси,

спектр теоретичних підходів до їх вивчення, моделі та класифікації. Соціальний, політичний, еконо-
мічний, культурний контекст визначає трансформацію функцій преси на різних етапах розвитку ЗМІ.
Інформаційні потреби суспільства коригують об’єктивні основи журналістських функцій. Аналізуються
механізми реалізації функцій у масово-інформаційному процесі. Позначаються тенденції розвитку су-
часної періодичної преси з урахуванням соціокультурних та технологічних реалій, які призводять до пе-
реформатування функцій друкованих видань. Метою статті є виклад основних положень про функції
преси, порівняння та теоретичне осмислення функцій в історичній динаміці з урахуванням нового ін-
формаційного середовища.

Ключові слова: функції ЗМІ, функції преси, гейткіпер, гейтоупенер, функція формування по-
рядку денного.
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Summary:
In the article we focus on the main functions of mass media. We analyse the peculiarities of the functions of

press, spectrum of theoretical approaches to study them, models and classification. Social, political, economical
and cultural contexts determine the transformation of the functions of press at the different levels of the development
of mass media. Informational needs of the society adjust the object basis for journalists functions. The mechanisms
to realise the functions in mass informational process. The tendencies for the development of modern periodicals
taking into consideration the socio cultural and technological realities, that result into reorganisation of the function
of the printed press. The aim of the article is the presentation of the main points on the functions of press, compar-
ison and the theoretical understanding of the functions in the historical dynamics taking into consideration the
new informational environment. 

Key words: functions of mass media, functions of press, gatekeeper, gateopener, agenda-setting function.

Медіасистема як складова соціального функціонування суспільства забезпечує відображення різ-
номанітних аспектів, реалій, конфліктів та суперечностей життя соціуму. В термінологічному апа-
раті теорії журналістики важливе місце посідає питання про функції засобів масової інформації.
Комплекс функцій преси позначає спектр її завдань та способи функціонування у медіасистемі.
У науковій літературі представлено цілу низку теоретичних моделей та класифікацій функцій ЗМІ.
Продовження дискусії з цієї теми зумовлене сучасними тенденціями розвитку соціуму та медіа сис-
теми, тому поняття функцій преси вимагають концептуалізації з урахуванням реалій початку XXI ст.
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Сьогодні функції ЗМІ переформатовуються та набувають нового значення в умовах розвитку ін-
формаційного суспільства. Ця обставина актуалізує дослідження функцій сучасної преси.

Аналіз джерел засвідчив розмаїття підходів до визначення ролі, місця та значення поняття фун-
кцій ЗМІ. Питання функцій журналістики цікавило багатьох теоретиків, серед яких варто згадати
українських вчених В. Владимирова, О. Гриценка, М. Житарюка, І. Михайлина, А. Москаленка,
В. Шкляра та інших. Зарубіжні теорії преси також не оминули проблему функцій. Найпомітнішими
у цьому контексті є дослідження таких авторів, як А. Алтунян, Р. Блюм, Ф. Бонд, О. Вартанова,
Д. Галтунг, Д. Ласвелл, Н. Луман, Б. Місонжников, Ф. Сіберт, Е. Перс, Т. Пітерсон, К. Райт, В. Ха-
ґеманн, Дж. Хартлі, В. Шрам та ін.

Таким чином, у науковій літературі пропонуються різноманітні трактування та класифікації
функ цій ЗМІ, у тому числі з урахуванням нового медіасередовища, але робіт, де аналізуються фун-
кції сучасних друкованих видань, вкрай недостатньо.

Мета і завдання дослідження. Аналіз та обґрунтування функцій сучасної періодичної преси
в умовах трансформації медіасистеми.

Для реалізації мети та завдання дослідження було використано комплекс методів. Аналіз літера-
турних джерел дозволив визначити основні положення теорії журналістики, присвячені функціям
преси. За допомогою діалектичного методу вивчалися трансформація функцій ЗМІ, журналістської
діяльності та періодичної преси на різних етапах історичного розвитку. Методи синтезу та аналізу
використовувалися при розгляді моделей та класифікацій функцій преси.

Основні результати дослідження. Поняття «функція» позначає діяльність, роль, обов’язок і роз-
глядається як властивість об'єкта або як вид зв'язку між ними, якщо завдяки зміні одного з них змі-
нюються інші об’єкти системи.

ЗМІ реалізовують цілий спектр соціальних функцій: пізнавальну, відображення дійсності, кому-
нікативну, інформативну, конструювання соціальної реальності, ідеологічну, розважальну й ін. Фік-
сація функцій дозволяє визначити природу масової комунікації та окреслює підходи до ЗМІ як
складного, багатоаспектного феномену, що не лише відображає та фіксує систему суспільних від-
носин та взаємозв'язків, але й впливає на соціальні та політичні процеси.

Важливою умовою вивчення функцій преси є урахування обставин, на які звертає увагу М. Житарюк:
– різні етапи суспільного розвитку визначають різні функції журналістики, що свідчить про ди-

намічність цієї категорії в журналістиці;
– детермінантами змін виступають політичні, соціокультурні, технологічні фактори, які кори-

гують призначення та рольові стани мас-медіа [1. с. 115].
Трансформація медіасистеми впливає на набір її функцій. Виходячи із сучасного рівня розуміння

функцій ЗМІ варто розглянути наявні теоретичні погляди відносно розглянутого питання.
Д. Ласвелл виділив три головні соціальні функції ЗМІ: контроль стану соціального середовища,

формування суспільної реакції на події, трансляція культурних цінностей [2, с. 66]. В. Хаґеманн
(1950) до функцій преси відносить інформаційну, впливу на аудиторію, реклами товарів, рекреа-
ційну, функцію повчання. К. Райт як одну з основних виділив функцію розваги. Для Е. Перса го-
ловними обов'язками ЗМІ під час кризи є функції спостереження, суспільного відгуку, згуртування
людей в умовах небезпеки, ослаблення суспільної напруги [2, с. 260].

На думку А. Москаленка, основними функціями ЗМІ є організаторська, пропагандистська,
контрпропагандистська, соціологічна, виховна [3, с. 172]. В. Шкляр виокремив інформаційно-піз-
навальну, ціннісно-орієнтаційну, комунікативно-естетичну, соціально-організаторську та функцію
психологічної регуляції [4, с. 71].

В рамках інформативної функції ЗМІ виділяють такы окремі функції:
– задоволення потреб в отриманні інформації, яка безпосередньо впливає на життя кожного

члена суспільства;
– задоволення окремих інформаційних потреб в інформації, коли будь-який член суспільства

може отримати актуальну для нього інформацію [5, с. 110].
Преса за допомогою своїх атрибутивних ознак, як діяльність, що включена в гуманітарну сферу,

реалізує комунікативну функцію, що робить її не лише «невід'ємною частиною соціального конти-
нууму, але виключно дієздатним суб'єктом громадського світоустрою» [6, с. 54].

Узагальнююча комунікативна функція ЗМІ інтегрує у медіапросторі такі пов'язані та вза ємо -
залежні функції: інформаційну; критики та публічного контролю діяльності влади; ціннісно-регу-
люючу; психологічного регулювання; соціально-організаційну; каналу соціальної участі [7, с. 33–49].

Сучасні реалії кардинально впливають на пресу, яка сьогодні «перестає бути дзеркалом суспільства,
вона активно його творить <…> інформація нині не лише конструює соціальний простір, вона, як ру-
шійна сила, здатна змінити його» [8, c. 461]. Преса ХХІ століття бере на себе таку відповідальну фун-
кцію завдяки процесам «глобалізації, що зумовлює якісно нову комунікаційну ситуацію» [9, с. 40]
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Як зазначає І. Михайлін, періодичні видання, незважаючи на технологічний прогрес та появу
нових типів журналістики, не перестають існувати. Преса як підсистема журналістики виконує
власну специфічну функцію обслуговування певних потреб суспільства в інформації, тому й надалі
буде виконувати свою місію в системі журналістики. Преса сьогодні – найбільш аналітичне медіа
та роз’яснювальна форма масової інформації [10, с. 88–-89]. Основними функціями преси, на думку
І. Михайліна, є інформування та формування громадської думки.

Навігаційна соціальна функція є важливим фундаментом існування друкованих ЗМІ [11, с. 137].
Преса завдяки функції соціального навігатора: орієнтує аудиторію у масиві інформації, якої стає
дедалі більшою у зв’язку розвитком технологій, поширенням Інтернету та появою новітніх плат-
форм; визначає елементи поведінки та звички на рівні поколінь.

Преса відіграє важливу роль у демократичних суспільствах, що вплинуло на формування кон-
цепції «четвертої влади». Демократична модель ЗМІ передбачає виконання таких функцій: задово-
лення інформаційних потреб суспільства, здійснення контролю за діяльністю всіх гілок влади;
свобода інформації як чинник формування демократії й контролю за її здійсненням [12, с. 201].

Основна функція системи ЗМІ у плюралістичному суспільстві, на думку М. Житарюка, – вста-
новлення взаємозв’язку між суспільством і владою, що формується з двох пар («преса – влада»,
«преса – суспільство») і становить наступну модель: «суспільство – преса – влада». У тоталітарному
суспільстві послідовність елементів наступна: «влада – преса – суспільство» [13, с. 57]. Таким чином,
функціями ЗМІ є врівноваження інтересів та важелів впливу, дотримання правил і принципів де-
мократичного суспільства.

Як зазначає О. Вартанова, основні функції ЗМІ, які визнавала радянська теорія журналістики
(організації, пропаганди, агітації), подібні до функцій західних нормативних теорій (інтеграції, спів-
робітництва, мобілізації, підтримки контролю й стабільності). Близькими є підходи й до ролі ЗМІ
в культурній сфері, освіти та моралі. Дослідниця наголошує на принципово різних підходах до еко-
номічної функції ЗМІ в умовах ринкового (медіа одночасно виступають як товар і задіяні у соці-
ально-політичному житті суспільства, формуванні громадської думки, національної та культурної
ідентичності) та планового суспільства (ЗМІ розглядаються як позаекономічний, ідеологічний ін-
ститут, що функціонує без потреби встановлення зв'язку з аудиторією та її вивчення) [14, с. 9].

Основним напрямом розвитку преси у ХХ та XXI ст. є перехід від впливу держави до впливу бізнесу.
Утвердження ролі «журналістики як товару», на думку М. Житарюка, є загрозливою, адже за таких умов
вона втрачає світоглядну та фахову принциповість, фокусуючись виключно на досягненні прибутків.
Лише за умов рівновіддаленості від трьох центрів впливу (держава, бізнес, громадянське суспільство)
ЗМІ можуть виконувати функцію «четвертої влади» (трикутник Д. Галтунга) [15, с. 4–19].

Як стверджує А. Черних, основною функцією сучасної журналістики є процес створення інфор-
маційного продукту та наділення його значенням [16, с. 10]. На думку дослідниці, технічний розвиток,
у кінцевому рахунку, призводить до розширення впливу мас-медіа та до трансформації їх соціальної
функції [16, c. 18]. Таким чином, сучасні ЗМІ наділені такими основними характеристиками:

– медіа є первинними джерелами значень і образів соціальної реальності й виразником загальної
ідентичності;

– традиційні й нові медіа є найважливішим фокусом дозвіллєвих інтересів, які формують за-
гальне культурне середовище, наслідком чого є зростання економічного значення мас-медіа,
пов’язаного із конгломерацією та диверсифікованістю діяльності медіаструктур [16, c.145]

На думку Д. Мак-Квейла, преса здійснює низку функцій, що співвідносяться з різними комуні-
каційними моделями репрезентації реальності. Медіамодель з точки зору ставлення до аудиторії
роз глядається як:

– «вікно у світ»: репрезентація подій без привнесення сторонніх елементів;
– дзеркало подій соціуму: обмеження репрезентації подій, внаслідок чого аудиторія не може охо-

пити множину аспектів події;
– «посередник» (фільтр): відбір певних аспектів події;
– інтерпретатор: роз'яснення на перший погляд непов’язаних з подією фактів;
– перешкода (завіса): спотворює сприймання індивіда, віддаляючи його від події [17, с. 44–45].
На домінування певних функцій періодики впливають концепції аудиторії, притаманні різним

періодам розвитку ЗМІ. До основних підходів визначення аудиторії належать наступні:
– аудиторія як мішень впливу пропаганди;
– аудиторія як споживач контенту – модель, пов’язана з медіатизацією та функцією відобра-

ження дійсності;
– аудиторія як товар, який ЗМІ пропонує рекламодавцям, коли контент перетворюється на засіб

для розширення аудиторії;
– новітній підхід, коли аудиторія стає партнером комунікації, продукує інформацію та обмі -

нюється нею.

Парубець Олена. Функції преси в умовах трансформації медіасистеми



А. Алтунян стверджує, що сьогодні відбувається третій етап інформаційної революції, розпочатої
у XVII ст. з появою перших друкованих видань. На першому етапі сформувалася аудиторія, яка от-
римує ідентичну інформацію (події та коментарі). Другий етап супроводжувався демократизацією
аудиторії, її розширенням до національної, а згодом до глобальної. На сучасному етапі відбувається
демократизація процесу інформаційного обміну. Кожна окрема людина стає потенційним джерелом
інформації, таким чином, сформувалася «нова» аудиторія [18, с. 207].

Трансформація функцій журналістики, на думку Г. Алтуняна, пов’язана з такими факторами:
– неприйняттям «новою» аудиторією ролі журналіста в традиційних ЗМІ («богоподібна фігура»,

яка знає, що, як і чому сталося);
– контрольованістю аудиторії традиційними засобами масової інформації;
– претензією «нової» аудиторії на контроль контенту журналістських матеріалів [18, с. 207].
У сфері наукових уявлень про функції ЗМІ сформувалася концепція встановлення пріоритетності

новин. Б. Коен із цього приводу пише: «преса, можливо, не надто успішна в тому, щоб вказувати
людям, що саме думати, але вона надзвичайно дієво вказує своїм читачам на те, про що думати»
[2, с. 161] Таким чином, ще однією важливою функцією преси є фільтрація або контроль потоку ін-
формації. Отже, редактори та журналісти серед масиву інформації встановлюють її пріоритетність
для читачів, таким чином, контролюючи новини, виконують функцію гейткіперів (від. англ. gate-
keeper). Як зауважує І. Фомічова, гейткіпери «опосередковують рух інформації в суспільстві на всіх
стадіях комунікативного процесу, визначають зміст і призначення повідомлень, їх допуск до ауди-
торії» [19, с. 194]. Нові медіареалії трансформують функцію гейткіпера на функцію гейтоупенера
(gateopener), що означає «відкрити двері для інформації від аудиторії» [19, с.194].

Така функція ЗМІ як формування порядку денного (agenda-setting function) є антитезою упевне-
ності в невідворотності пропагандистського впливу ЗМІ, їх здатності нав’язувати людям, що думати
про певне явище. ЗМІ, з позиції Н. Лумана, здатні звернути увагу аудиторії на певні явища, класи-
фікувати події, визначити тему для дискусії та надати інформацію для неї.

Дж. Хартлі вважає, що зміна ролей у співвідношенні журналіст-публіка кардинально трансфор-
мує модель журналістської діяльності: нівелюється принцип авторства; журналіст «надає послуги»,
відбирає та редагує матеріали для читачів. Тому на перший план висуваються редакторські, органі-
заторські здібності та вміння подати матеріал. Сучасна «редакторська журналістика», на думку Дж.
Хартлі, на відміну від традиційної журналістики, яка артикулювала суспільні проблеми, трансфор-
мується. Тепер не журналіст формулює прядок денний, а аудиторія. Модель гейткіпера означає кон-
троль інформаційних потоків та його односторонній рух через журналіста до аудиторії. Сучасна
функція журналіста – бути медіатором дискусій. Керування цією дискусією покладається на ауди-
торію. Інформаційний потік складає «сукупності струмочків обміну інформацією усередині ауди-
торії з журналістом-медіатором у центрі» [18, с. 208].

Як зазначає І. Кірія, журналістська функція формування порядку денного і сьогодні залишається
актуальною, але «збагачується гігантською кількістю нових форм і способів повідомлення інфор-
мації від джерела до споживача. Крім того, не варто абсолютизувати роль чистої інформації, тому
що споживачам пізніше знадобляться подробиці, деталі, коментарі й думки, тому аналітичні жанри
нікуди не зникають» [20, с. 35].

Сьогодні в редакціях традиційних ЗМІ, як і раніше, відбирають інформацію, що зумовлюється
такими основними причинами: дефіцитом виробника (обмеженість обсягу видання); дефіцитом
часу споживача (час, який людина готова витратити на споживання інформації). Інформаційні тех-
нології нівелювали дефіцит виробника, адже новітні платформи не обмежують публікацію інфор-
мації за обсягом. Але проблема дефіциту часу споживача залишилася, тому проблема фільтрації
інформації актуальна і на сучасному етапі розвитку медіасистеми. Принципи відбору інформації
можуть бути різними, але відбір за ступенем важливості (ієрархія інформації) залишається незмін-
ним, як і відбір, в основу якого покладено якість матеріалу.

Висновки. Таким чином, аналіз і теоретичне обґрунтування особливостей сучасного медіапрос-
тору дозволяє викласти такі концептуальні положення щодо ролі, місця, особливостей та транс-
формації функцій сучасної преси.

Основними функціями ЗМІ є: пізнавальна, відображення дійсності, комунікативна, інформа-
тивна, конструювання соціальної реальності, ідеологічна, розважальна, контроль стану соціального
середовища, формування суспільної реакції на події, трансляція культурних цінностей, виховна,
суспільного відгуку, формування порядку денного, організаторська, пропагандистська, контрпро-
пагандистська та ін.

Функції преси є динамічною категорією. Етапи розвитку суспільства визначають функції жур-
налістики. На пріоритетність певних функцій преси впливають політичні, соціокультурні, техно-
логічні фактори.
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Преса виконує специфічну функцію в системі ЗМІ. Основними функціями преси є інформу-
вання, формування громадської думки, навігаційна соціальна функція та ін. Друковані видання
в демократичній моделі ЗМІ виконують функції: задоволення інформаційних потреб суспільства,
контролю за діяльністю гілок влади, встановлення взаємозв’язку між суспільством і владою, врів-
новаження інтересів та важелів впливу, дотримання правил і принципів демократичного суспільства.
Важливою умовою є забезпечення свободи інформації як чинника формування демократичного
суспільства.

Кардинальні зміни моделі інформаційного простору та способів споживання інформації спри-
чинили трансформацію журналістської діяльності. Домінування певних функцій підпорядковане
моделям аудиторії, яка розглядається як: мета впливу пропаганди; споживач контенту; товар; пар-
тнер комунікації. Сучасний етап супроводжується демократизацією процесу інформаційного об-
міну. Аудиторія стає рівноправним учасником діалогу, що приводить до переформатування
управлінських функцій ЗМІ. Цифровізація комунікації та її інтерактивність трансформує функції
преси. Підсилюється економічна функція за рахунок перетворення інформаційного продукту на
товар.

До важливих функцій сучасної преси належить концепція встановлення пріоритетності новин,
модель фільтрації або контролю потоку інформації (функція гейткіперів, гейтоупенера), принцип
формування порядку денного. Ієрархічність новин та відбір за критерієм якості залишається основ -
ним способом формування порядку денного. Обмеження, пов’язані із дефіцитом друкованої площі
видання та часом споживача, роблять функцію фільтрації інформації актуальною і сьогодні.
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Анотація:
У статті висвітлюються питання формування Єдиної інформаційної правової системи в Україні як

джерела доступу громадян до законодавства України та основи забезпечення нормативною інформацією
органи влади. Розглянуто історію виникнення в Україні державних правових ресурсів та спроби ство-
рити єдину систему правової інформації. Проаналізовано сучасний стан та окреслені шляхи розвитку
майбутньої Єдиної  інформаційної правової системи в Україні. Зазначається, що на сьогодні найбільшим
відкритим державним інформаційним правовим ресурсом в Україні є система баз даних нормативно-
правових документів Верховної Ради України. У статті розглянуто завдання, які повинна вирішувати
Єдина інформаційна правова система та окремі шляхи їх вирішення. Зазначено, що саме Єдина інфор-
маційна правова система в подальшому дозволить уникнути дублювання введення інформації та розпо-
рошення ресурсів при створені державних інформаційних правових систем.

Ключові слова: правові бази даних, доступ до публічної інформації, інформаційне забезпечення
органів влади, інформаційна діяльність парламенту, електронний парламент
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Summary:
This article highlights questions of common information of the legal system in Ukraine as a source of public access

to legislation of Ukraine and regulatory basis for the authorities. The history of the emergence in Ukraine of public
resources and legal attempts to create a unified system of legal information. The modern state and ways of future
Unified Information legal system in Ukraine. It is reported that the most open public legal information resources in

Сергій Дорогих. Про формування єдиної інформаційної правової системи в Україні

© С. Дорогих, 2014



Ukraine is a system database of legal documents of the Verkhovna Rada of Ukraine. The article considers the problem
faced by information only legal system and individual solutions. It is noted that it is only legal information system in
the future will avoid duplication of input and dissipation of resources created under state law information systems. 

Key words: legal databases, access to public information, information authorities, information activities
of parliament, E-parliament

Знання своїх прав та обов’язків — беззаперечна умова побудови правової держави та гарантується
Конституцією України. Так, згідно зі ст. 57, «закони та інші нормативно-правові акти, що визнача-
ють права і обов’язки громадян, мають бути доведені до відома населення у порядку, встановленому
законом».

В умовах, коли щодня може видаватися до сотні й більше нормативно-правових документів (на-
приклад, в 2013 році до бази даних законодавства України, що знаходиться на офіційному сайті Вер-
ховної Ради України, було додано понад 24,5 тисячі документів, ухвалених за цей рік, тобто щоденно
приймалося в середньому близько сотні документів у кожний з робочих днів), чинні документи за-
знають постійних змін та доповнень (так, у тому ж 2013 році було ухвалено понад п’ять тисяч доку-
ментів, що вносять зміни та доповнення в діючі документи, тобто понад 20% документів, а ще більш
ніж 200 документів — документи, за якими діючі документи втрачають чинність або скасовуються),
орієнтуватися у сучасному правовому полі можна тільки завдяки електронним інформаційно-пра-
вовим системам. Важливість їх існування та ефективного функціонування були неодноразово від-
мічена у концепціях та програмах інформатизації України. Одним із напрямів розвитку
загальнодержавних інформаційних правових систем — є їх інтеграція до «електронного парламенту».

Над питанням інформаційних правових систем працювали такі вчені та фахівці, як: М.Я. Швець,
Л.Є. Горьовий, Т.Г. Дрогаль, І.О. Здзеба, Я.С. Мацкевич, В.Ф. Севастьянов, І.В. Шестопал.

В Програмі інформатизації законотворчого процесу у Верховній Раді України на 2012–2017 рр.
однією із складових побудови «електронного парламенту» є інформаційні правові системи Верхов-
ної Ради України. Проте, на нашу думку, існування «електронного парламенту»  остаточно не вирі-
шує ряд таких проблем як: уникнення дублювання державних правових баз даних різних
центральних органів влади та місцевого самоврядування, можливість інтеграції вітчизняних пра-
вових баз даних до міждержавних інформаційних правових систем, визначення політики розвитку
та фінансування державних правових систем, і, нарешті, визнання публікації документа в націо-
нальній електронній правовій системі як офіційного опублікування. Всі ці питання може і повинна
вирішувати Єдина інформаційна правова система, організація якої потребує відповідного наукового
та правового супроводу.

Метою статті є аналіз сучасного стану державних інформаційних правових ресурсів та окрес-
лення шляхів розвитку майбутньої Єдиної  інформаційної правової системи.

Виклад основних положень. Питання створення Єдиної  інформаційної правової системи пору-
шувалося з перших років незалежності України. Над цим питанням працювали видатні вітчизняні
вчені у галузі інформаційного права та фахівці Верховної Ради України. Але не вирішені вони й до
тепер. Розвиток державних правових баз даних відбувався двома основними паралельними шля-
хами. Перший шлях — це правові бази даних Верховної Ради України, а другий — Єдиний держав-
ний реєстр нормативних актів, який веде Міністерство юстиції України. Окрім указаних ресурсів,
існує безліч баз даних з нормативними документами як центральних органів виконавчої та судової
влади, так і органів місцевого самоврядування. Фактично держава розпорошує ресурси і відбува-
ється дублювання робіт.

Першою спробою створення єдиної державної правової системи була Постанова Президії Вер-
ховної Ради України «Про організацію роботи по формуванню єдиної системи правової інформації
в Україні» від 26.12.1994 № 308/94-ПВ [1], яка, зокрема, містила положення про необхідність ство-
рення загальнодержавної системи правової інформації в Україні з метою підвищення рівня правот-
ворчої і правозастосувальної діяльності органів державної влади, а також забезпечення найбільш
сприятливих умов для користування правовою інформацією громадянами, установами, організа-
ціями і суб’єктами підприємницької  діяльності в Україні.

На виконання Постанови 308/94-ПВ була розроблена Концепція правової інформатизації [2].
Важливою складовою правової інформатизації були запропоновані у Концепції інформатизована
система правового забезпечення України (ІСПЗ) та розподілений банк правових документів ІСПЗ
України (РБПД). На думку авторів Концепції, майбутня ІСПЗ повинна була сприяти інтеграції Ук-
раїни в міжнародний інформаційно-правовий простір шляхом створення абонентам інших країн
умов для роботи з українським законодавством і врахування міжнародного досвіду правового регу-
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лювання суб’єктами вітчизняної нормотворчості. Для забезпечення цієї інтеграції, зокрема, перед-
бачалася участь України у міжнародних правових базах даних, як, наприклад, проект GLIN
(Бібліотека Конгресу США), в яких автентичні тексти українською мовою супроводжувалися б ано-
тацією українською мовою, а пошукові образи документів формуватимуться на основі англомовного
тезаурусу.

У цілій низці законопроектів були спроби затвердити Єдиний державний реєстр нормативно-
правових актів як державну правову систему, яка би забезпечувала вільний доступ громадян до дер-
жавного правового ресурсу. Так, у законопроекті «Про нормативно-правові акти» від 14.01.2008 р.
№ 1343, поданому Р. Зваричем, [3] було передбачено можливість надання статусу оригіналу елек-
тронному нормативно-правовому документу. У законопроекті № 1343-1 від 21.01.2008 р, поданому
О.В. Лавриновичем [4], у ст. 55 «Доступ до інформації, що міститься в Єдиному державному реєстрі
нормативно-правових актів» (редакції станом на 18.11.2009 р. та 13.14.2010 р.), передбачено, що
інформація з Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів надходитиме на паперових
та електронних носіях або шляхом безпосереднього доступу до Єдиного державного реєстру нор-
мативно-правових актів через мережу Інтернет. Одержання інформації з Єдиного державного реє-
стру нормативно-правових актів шляхом доступу до мережі Інтернет є вільним, цілодобовим та
безоплатним. В останній редакції цього ж проекту у цій же ст. 55 зазначається, що інформація
з Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів використовується для офіційного ви-
дання збірників законодавства, проте ст. 57 цього законопроекту «Офіційне опублікування нор-
мативно-правових актів» для офіційного опублікування передбачає виключно офіційні друковані
видання, не надаючи Єдиному державному реєстру нормативно-правових актів статусу офіційного
джерела публікування.

Ці самі норми щодо безпосереднього доступу до Єдиного державного реєстру нормативно-пра-
вових актів через мережу Інтернет та положення, що одержання інформації з Єдиного державного
реєстру нормативно-правових актів шляхом доступу до мережі Інтернет є вільним, цілодобовим та
безоплатним, збереглося й у законопроекті Ю.Р. Мірошниченка № 0922 від 12.12.2012 р. [5]. Цей
законопроект був прийнятий за основу, але на сьогодні, як і всі інші законопроекти щодо норма-
тивно-правових актів, не розглядається.

Водночас необхідність функціонування Єдиної  інформаційної правової системи визначає не-
обхідність вирішення цілої низки важливих завдань, таких як:

– акумулювання та збереження в актуальному стані повної бази даних законодавства України;
– забезпечення органів влади усією правовою базою даних нормативних документів в Україні;
– реалізація конституційного права громадян на отримання інформації щодо своїх прав та

обов’язків;
– залучення громадських організацій та громадян до участі в розробці нормативно-правових актів;
– участі у світовому інформаційному суспільстві.
На сьогодні інформаційно-пошукова система, що розташована на веб-сайті Верховної Ради

України, є єдиною повною безкоштовною державною базою даних нормативно-правових актів
України і, фактично, виконує більшість функцій, які повинна виконувати Єдина  правова інфор -
маційна система. ЇЇ функціонуванням та розвитком опікується Апарат Верховної Ради України,
згідно постанов Верховної Ради України та розпоряджень Голови Верховної Ради України, а саме:
«Про затвердження Положення про Апарат Верховної Ради України» [6], «Про Перелік автома -
тизованих систем інформаційно-технологічного забезпечення діяльності Верховної Ради України»
[7], «Про затвердження Положення про Веб-сайт Верховної Ради України у глобальній інформа -
ційній мережі Інтернет» [8].

На основі цих документів у парламенті виконується робота, що дозволяє організувати
інформаційне забезпечення законотворчого процесу у парламенті, підтримувати в актуальному
стані бази даних законодавства України, а також законопроектів та надавати їх у вільному доступі
у мережі Інтернет. Крім цього, у єдиній системі із загальнодержавним законодавством, підтримува -
лись бази даних регіонального законодавства, таких регіонів, як м. Київ та АР Крим. На думку
автора, в подальшому було би доцільно у складі Єдиної  інформаційної правової системи під -
тримувати бази даних регіонального законодавства усіх регіонів України.

Водночас з правової сторони не врегульовано цілу низку важливих питань, а саме:
– обов’язок державних органів надсилати нормативно-правові документи у електронному

форматі до єдиної бази даних нормативно-правових документів;
– статус Єдиної  інформаційної правової системи як офіційного джерела інформації;
– використання електронного цифрового підпису для підтвердження автентичності нормативно-

правових документів у електронній формі;
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– норми щодо затвердження єдиного стандарту ведення та обміну нормативно-правовими
документами в електронній формі;

– права та обов’язки сторін щодо ведення та користування державними правовими ресурсами
у електронній формі;

– ухвалення Закону України «Про нормативно-правові акти України», який би визначав  та
уніфікував типову структуру нормативно-правових документів, способи нумерації структурних
частин тощо.

Таким чином, потрібне правове забезпечення виконання правових завдань, яке можливо тільки
на загальнодержавному рівні, зокрема, шляхом ухвалення відповідних законів та визначення
державної політики щодо функціонування Єдиної  інформаційної правової системи. Тим часом
залишаються невирішеними питання щодо:

– усунення дублювання при веденні баз даних нормативних документів органами влади та
місцевого самоврядування;

– розпорошення ресурсів при веденні окремих баз даних нормативних документів різними
органами влади.

Для організації Єдиної  інформаційної правової системи необхідне потужне ядро, на базі якого
таку систему можна розгорнути, забезпечене фахівцями відповідного рівня. На думку автора, таким
ядром, на основі якого в майбутньому можна побудувати Єдину інформаційну правову систему,
є так званий «електронний парламент», покликаний забезпечити такі парламентські цінності, як:
представництво, прозорість, доступність, відповідальність та ефективність. 

Відмітимо, що серед науковців відсутнє чітке визначення «електронного парламенту». В ши -
рокому розумінні під «електронним парламентом» розуміють комплекс баз даних, програмного
забезпечення та технічних засобів, створених для підтримки всіх стадій законотворчого процесу,
забезпечення доступу громадян до публічної інформації та організації спілкування між грома дя -
нами, парламентом та депутатами.

Мета створення «електронного парламенту» полягає, передусім, в організації відкритої, прозорої
діяльності законодавчого органу, що ґрунтується на взаємодії з громадянами і суспільством,
забезпеченні їх участі в ухваленні законотворчих рішень та реалізується за допомогою засобів
інформаційно-комунікаційних технологій [9].

Під «електронним парламентом» розуміється комплекс організаційних заходів та інформаційних
систем, які роблять законодавчий орган відкритим, прозорим і підзвітним суспільству за допомогою
ІКТ. Це створює умови для того, щоб громадянське суспільство в цілому та окремі громадяни бути
більш активними у житті держави, для чого їм надається більш якісна інформація та вищий рівень
доступу до документів і заходів законодавчого органу. Електронний парламент — це ефективна
організація, учасники якої використовують інформаційно-комунікаційні технології, щоби
виконувати свої першочергові функції законотворення, представництва та нагляду з кращими
результатами. Вживаючи сучасну технологію та сучасні стандарти та впроваджуючи підтримуючі
політики, електронний парламент підтримує розвиток інформаційного суспільства, побудованого
на праві справедливості та інклюзивності (тобто такої, що враховує інтереси щонайбільшої кількості
громадян)» [10].

Перша й остання спроба запровадження системи електронного парламенту в Україні була
прописана у Постанові Верховної Ради України «Про затвердження Програми інформатизації
законотворчого процесу у Верховній Раді України на 2012–2017 роки» [11]. За змістом Програми
всі бази даних нормативно-правових документів, включно з базою даних законопроектів, мають
бути інтегровані до системи електронного документообігу і контролю виконання доручень
Верховної Ради України. Також, що важливо для побудови Єдиної  інформаційної правової системи,
Програма передбачає використання відкритих стандартів та сприяння впровадженню та функціо -
нуванню у Верховній Раді Автономної Республіки Крим, в обласних, міських і районних радах
систем електрон ного документообігу відповідно до засад і стандартів, розроблених у Верховній Раді
України.

Результатом Програми передбачається створення інтегрованої бази даних законотворчого
процесу у Верховній Раді України (інтегрованої інформаційно-комунікаційної системи Верховної
Ради України та моделі взаємодії між її складовими, моделі інтеграції сервісів БД законотворчого
процесу з автоматизованими системами Верховної Ради України: електронною залою пленарних
засідань, електронним офісом народного депутата України, електронним комітетом, електронною
Погоджувальною радою, електронною бібліотекою, єдиним веб-порталом Верховної Ради України,
веб-сайтом Голови Верховної Ради України та веб-сайтами комітетів) із забезпечення реалізації
повноважень Верховної Ради України [11]. Таким чином парламент отримує потужну систему
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«електронного парламенту», значною частиною якого виступають бази даних нормативно правових
актів та законопроектів.

Водночас, на думку автора, стандарти ведення баз даних нормативно-правових документів, які
будуть розроблені під час створення системи «електронного парламенту», потрібно вводити не
тільки в обласних, міських і районних радах, а й у всіх органах виконавчої влади з наступним
зведенням нормативно-правових актів у базу даних Єдиної інформаційної правової системи,
доступної для користування усіма органами влади, державними установами, громадськими
організаціями та окремими громадянами. Саме така система відповідатиме всім вимогам щодо
доступу громадян до публічної інформації та забезпечення органів влади нормативною
документацією, усуне розпорошення ресурсів та дублювання при веденні численних державних баз
даних нормативних документів.

Висновки. Для вирішення питань забезпечення доступу органів влади, державних установ,
громадських організацій та громадян до нормативно-правової інформації Україні необхідно
вдосконалювати існуючі державні інформаційні правові ресурси. На сьогодні, в першу чергу, такими
ресурсами є бази даних нормативно-правових актів та законопроектів Верховної Ради України.
Одним зі шляхів удосконалення вказаних правових інформаційних ресурсів є створення системи
«електронного парламенту».

Для уникнення дублювання при введенні інформації та розпорошення ресурсів необхідно мати
Єдину інформаційну правову систему, котра може бути утворена на базі інформаційних ресурсів
Верховної Ради України (у майбутньому «електронного парламенту»), яка передбачає введення
єдиних вимог до органів державної влади та органів місцевого самоврядування всіх рівнів щодо
створення нормативно-правових документів у електронній формі та їх акумулювання у єдиній
державній базі даних. Відповідно, для цього необхідно створити як відповідну правову базу, яка би
закріплювала права і обов’язки державних органів та органів місцевого самоврядування, щодо
повного та актуального ведення нормативно-правових документів, так і технічні регламенти щодо
використання єдиних відкритих стандартів введення та збереження нормативно-правових
документів. Також, на думку автора, потребують вирішення та законодавчого закріплення питання
статусу Єдиної  інформаційної правової системи як офіційного джерела інформації та питання
використання цифрового підпису.
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Анотація:
Стаття присвячена проблемам трансформацій у медіа-виробництві під впливом технологічного розвитку

медійної сфери. Дигіталізація суспільства не лише внесла корективи у манеру споживання контенту
користувачами, а й посприяла переходу багатьох із них з категорії пасивної аудиторії до самостійного
генерування та поширення контенту. Легкий доступ до інформації та знецінення медійного (у першу чергу
новинного) контенту змушує ЗМІ оперативно реагувати на виклики сучасного медіа-ринку та
адаптуватися до його потреб. Втім різні медіа вирішують цю проблему по-різному: одні роблять ставку на
нішевий контент, інші,п отураючи мас-культурі, «йдуть» за лайками користувачів та релевантними для
пошукових систем характеристиками медіа-продукту. Автор статті задається питанням: чи можливо
збереження якісного контенту в теперішніх умовах? На основі аналізу медійного ринку  з’ясовується
наскільки технологічні інновації позначились на якості медіа-контенту та оцінити вплив від їх експансії. 

Ключові слова: медіа-контент, нові медіа, якість контенту, дигілізація, конвергенція, громадян -
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Summary:
The article is devoted to the problems of transformations in media production due to technological development

of media sphere. Digitalization society not only made adjustments in the manner of consumption of content by
users, but also contributed to transition many of them from the category of passive audience for to generators and
circulating content. Easy access to information and impairment media (especially news) content compels the media
to respond quickly to the challenges of the modern media market and adapt to their needs. However different
media deal with this problem in different ways: some rely on niche content, others indulging mass culture following
for user’s likes and guided by search’s relevant characteristics of media content. The author asks the question: is
it possible to preserve the high quality content in these conditions? Based on the analysis of the media market turns
as technological innovation affected the quality of media content and assess the impact of their expansion         

Key words: media content, content quality, digitalization media, convergernce, new media, media tech-
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Конвергентні перетворення зумовили глобальні трансформації у медіа виробництві у цілому та
позначились на самому контентові медій. Особливу роль у цьому процесі відіграли нові технології,
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що стрімко увірвались у медіасферу, спричинивши незворотні зміни, починаючи від технічного ар-
сеналу журналіста та закінчуючи ціннісними його орієнтирами. Контент ЗМІ при цьому зазнав най-
більших потрясінь, балансуючи між стандартами якості та технологічними експериментами, як між
молотом та ковадлом. Багато дослідників вважають, що  в умовах глобалізації та масовізації кон-
тенту, останній суттєво втрачає у якості. Сучасний стан ринку медійної продукції доволі влучно
описує О. Калмиков, зауважуючи, що: «масова культура вимиває з ринку культуру елітарну, «попса»
підмінює собою класику, та примушує останню, аби вижити, приміряти на себе «попсову» обгортку,
називаючи її  популяризацією та риторикою постмодерну» [1]. 

Метою нашою статті є аналіз трансформаційних процесів у сфері медіа-виробництва, що по-
значились змінами у контентному наповненні нових медій. Ми маємо намір визначити, наскільки
залежним сьогодні є медіа-продукт від нових комунікаційних технологій та оцінити вплив від їхньої
експансії. У ході аналізу особлива увага приділятиметься з’ясуванню шляхів вирішення дихотоміч-
ного паліативу між якістю та технологічною залежністю медіа-контенту. Трансформаційним про-
цесам у медіа приділені роботи вітчизняних науковців — В. Іванова, В. Різуна, В. Владимирова та
ін. Проблематику нових медій у цілому та контенту зокрема вивчає багато зарубіжних дослідників
(Н. Дейвіс, М. Брігс, Б. Франклін). Оцінюючи перспективи нових медій, німецький дослідник
Р. Стобер виділяє три етапи еволюції медіа під впливом технологічної революції у галузі: 1 етап —
інноваційні зміни носіїв інформації, каналів поширення (технологічний етап), 2 етап — введення
нових медіа у соціальне та культурне середовище та розробка нової економічної моделі, 3 етап —
дифузія двох попередніх (нових технологій та нового культурного та комунікаційного середовища).
На його думку, подібні інноваційні зміни відбуваються шляхом адаптації вже існуючих функції до
нових умов та екзаптації — еволюції існуючих характеристик та виконання ними вже нових функ-
цій [2]. Беручи за основу підхід Р.Столбера, далі ми розглянемо зміни, що відбулись у ЗМІ в кон-
тексті їхнього впливу на медіа-виробництво (див. табл. 1). 

Таблиця 1 
Трансформації в медійному виробництві

Економічний аспект впливу технологій на виробництво контенту пов’язаний із спрощенням та
розширенням доступу до них. Цифрові ґаджети у поєднанні з поширення медіа-платформ дозво-
ляють кожному користувачу, який володіє бодай базовими знаннями щодо поводження із смарт-
фоном та комп’ютером, відчути себе справжнім ньюзмейкером, центром спільноти, підвищити
повагу до себе, свій статус та врешті просто реалізують необхідність у самовираженні. Поява нового
потужного конкурента для ЗМІ на медіа-ринку в особі власної аудиторії змусили їх переглянути
підходи до принципів роботи. Якщо у традиційних медіа контент та його економічна складова були
чітко відокремлені, то проблеми його монетизації у нових медіа вивели економічну основу діяль-
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Аспекти медіа-виробництва «Старі» медіа Нові медіа

Генерування ідей
Функція належить:
• журналісту, 
• редакції

Функція належить:
• журналісту, 
• редакції, 
• аудиторії

Мета (мотивація) створення
контенту для ЗМІ

• економічний (прибуток).
• політичний (вплив, влада).

• економічний (прибуток).
• політичний (вплив, влада).
• самовираження, ідентичність.
• визнання, повага, статус у спільноті.

Автори контенту Професійні журналісти
Професійні журналісти, аматори, гро-
мадянські журналісти

Залучення аудиторії Зворотний зв’язок Зворотний зв’язок, краудсорсинг

Редакційний процес
Функції змістового, стилістич-
ного, мовного редагування кон-
тенту

Функції змістового, стилістичного, мов-
ного редагування контенту. 
Редактори за носіями інформації

Монетизація контенту
Контент та економічна скла-
дова чітко відокремлені

Контент та економічна складова – не-
розривне ціле

Поширення медіа-контенту Медіа → маси Медіа ↔ маси

Прикладні соціальні комунікацїі
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ності на перший план. Масове безкоштовне виробництво аматорського контенту призвело до ча-
сткового знецінення контенту медійного. «Відкритий діалог», що забезпечують соціальні мережі
та інші комунікаційні майданчики представникам аматорської журналістики, суттєво зміцнив їх
позиції у медійному секторі інформаційного простору. Ключові ознаки якості також зазнають змін.
Неупередженість як традиційна журналістська установка сьогодні нехтується відвертим суб’єкти-
візмом громадянських журналістів, матеріали яких сприймаються аудиторією з більшою довірою.
Близькість до читача (за мовою, поглядами, життєвими установками) на практиці стає вагомішим
аргументом за вивірені факти та стилістично бездоганні мовні звороти тексту професійного. Зрос -
таючий потік різнопланової інформації, що із легкістю можна отримувати, не звертаючись до
медій, змушує останніх демонструвати дива продуктивних потужностей. Оскільки обсяги інфор-
мації, що здатна генерувати редакція, не можуть конкурувати із контентним наповненням мережі,
у хід йдуть альтернативні моделі — обробка інформаційних масивів партнерських ресурсів, кон-
тентна конвергенція із соціальними мережами та інтернет-сервісами типу YouTube, рерайта, навіть
відвертий плагіат.

У цих умовах економічна модель нових медіа почала будуватися на принципі «більше та де-
шевше». Експансія «масового» контенту на ринку та, головне, запит на нього з боку публіки змушує
журналістів підвищувати продуктивність, нерідко на шкоду якості. Дигілізація та конвергенція
також позначились і на виробництві медіа-контенту, особливо у питанні зміщення вимог до жур-
налістських компетенцій з аксіологічних у бік маркетингових та технологічних. Універсальний жур-
наліст за Д. Рендалом «повинен вміти інформувати та розважати, редагувати, макетувати,
розбиратися у тонкощах оформлення та вміти керувати редакцією, здатний сприймати нові техно-
логії, а також створювати та продавати» нові медіа [3, c. 4]. Та чи вдасться сучасному журналістові
стати справді універсальним за теорією Д. Рендала? Редакційна практика нових медій не дає впев-
неності у тому, що одна людина може уособлювати такий широкий набір якостей та компетенцій.
З одного боку, технологічні інновації змушують працівників ЗМІ адаптуватися до нових викликів.
Опанування нових  ґаджетів та лікнепи з використання соціальних мереж як джерела для отримання
інформації — ось цілі, які ставить перед собою кожен репортер, що прагне утриматися на посаді
в нинішній нелегкий для медіаіндустрії період. Одвічний конфлікт поколінь у редакції, що раніше
пролягав по лінії досвід/інновації, сьогодні перейшов у площину якість/знання технологій. Старий
ешелон журналістів, що вже зробили собі ім’я та здобули повагу читача, сьогодні потребують тех-
нічної допомоги, аби «вийти» на нову мережеву аудиторію. Ґрунтовна аналітика та публіцистика,
що неспішно споживалась за післяобіднім чаюванням, втрачає свої ціннісні переваги на екрані
смартфону. Звичайно, якийсь відсоток споживачів ностальгуватиме за газетою, але не за якістю її
контенту, а за втратою якості читання як естетичного досвіду. Як відмічають деякі експерти, уста-
леної культури споживання інформації на теренах України радянського періоду не було, а інфор-
мація ніколи не сприймалась як невід’ємне основоположне право людини. В результаті утворився
розкол між старою гвардією споживачів та новим поколінням «цифрової» людини, що не рефлексує
на запах свіжої газетної фарби, синхронізуючи життєві ритми із звуками нових повідомлень на те-
лефоні та клацанням клавіатури під пальцями. Нова екранна культура споживання інформації спо-
відує оперативність, «читання на ходу», що диктує свої умови для написання матеріалів.
Фрагментарність подачі, велика кількість картинок, інтерактивні елементи та відеоряд — всі ці не-
від’ємні атрибути cучасної мультимедійної публікації спрямовані на зацікавлення аудиторії та за-
лучення її до інтерактивного діалогу. Водночас подібні загравання із споживачем, що подекуди
нагадують гру у забаганки із маленькою дитиною, призводять до ситуації, в якій ЗМІ йдуть на по-
відку у читача, свідомо обмежують інформаційний потік неглибокою, інтелектуально вихолощеною
інформацією. Як приклад добровільної залежності від аудиторії О. Вартанова згадує зростання ролі
краудфандингу, що покликаний фінансувати аудиторією журналістські проекти, в першу чергу, ці-
каві для самих читачів, а не для професійних редакцій ЗМІ [4]. На думку О. Калмикова, «оскільки
головним критерієм журналістського продукту є його можливість потенційного продажу, то медіа
спільнота буде зацікавлена у зниженні вимогливості споживача», при цьому «чим нижче культурний
рівень споживача, тим нижче може бути якість продукції» [1]. Д. Лойд, директор Ройтерського
інституту вивчення журналістики, пояснює зниження запиту аудиторії на якісний контент тим, що
справді глибокий матеріал, написання якого потребує багато часу, так само «багато часу вимагає
і від аудиторії, щоб (його. — Прим. авт.) прочитати чи подивитись та, крім того, зрозуміти» [5].  

Говорячи про новинний контент, І. Костера Мейхер констатує, що він втратив свою монополію.
Так звана популяризація новини стала установкою маркетологів, спрямованою на професійну жур-
налістику. Незалежність та достовірність як стандарти якості сьогодні оспорюються, а соціалізова-
ний контент поступається зоною впливу «видовищному» як з точки зору контексту, так і —
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мультимедійності подачі конвергентного контенту. Це змушує журналістів експериментувати із
формою, використовуючи увесь можливий технологічний арсенал. В результаті симбіоз оператив-
ності, ексклюзивності, інтерактивності та розваги — характеристики, що на перший погляд не мо-
жуть органічно поєднуватись, має орієнтацію й на інтелектуальні еліти й на масового читача
водночас [6]. Співвідношення якості та популярності, що досягається у нових медіа здебільшого
через технологічну парадигму,  багатьма медіа-експертами, сприймається як дихотомія, за якої
збільшення уваги до одного з компонентів неодмінно призведе до втрати позицій другого. Іншими
словами, якість медіа-контенту кожною редакцією розуміється по-своєму, а загальноприйняті стан-
дарти якісної журналістики втратили свою виключну роль як суспільного вихователя [6]. Мас-куль-
тура підмінює елітарну, а тривіалізація та навіть «мильнізація» контенту подається як нова
«культурна концепція демократичного суспільства». І. Костера Мейхер вживає термін «суспільна
якість», як індикатор ступеня, в якому контент медій дає аудиторії розуміння демократії як «куль-
турної та політичної системи норм, цінностей та практики» [7]. 

Однак далеко не всі фахівці сфери мають такий песимістичний настрій щодо подальшої техноло-
гічної експансії у медіях. Я. Засурський визнає технологічний детермінізм ЗМІ, однак наголошує, що
«технічні засоби самі по собі не визначають змістовий бік комунікацій», натомість дають розвиток
медійній стороні комунікаційної діяльності [8]. Очевидно, що якісний журналізм без грошових інве-
стицій у процес неможливий. Засилля ж масового контенту призводить до перенасичення ним ча-
стини аудиторії, особливо тієї, що потребувала і потребуватиме інтелектуального чтива. Розуміння
того, що від якості медіа-текстів залежить і рівень самої медійної сфери в цілому, спонукає журналістів
не опускати руки. Сьогоднішній споживач має унікальні можливості для організації свого медійного
простору як у формі традиційного масового інформування, так і інтерактивного діалогу. Вибір на ко-
ристь того чи іншого контенту обумовлюється багатьма факторами, серед яких якість продовжує ві-
дігравати не останню роль. Проблеми точності, достовірності інформації та професіоналізму
залишатимуться слабкою стороною аматорської журналістики, а отже, як мінімум, бажання відділити
цінну інформацію від інформаційного шуму, яким рясніють соціальні мережі та безкоштовні ресурси,
може стати достатньою мотивацію для вибору споживача на користь якісного медіа-контенту.

Висновки. Медіа-контент та його виробництво змінюється під впливом економічних, тех -
нологічних та суспільних факторів. Забезпечення основної функції інформування нині перебирають
на себе інші учасники медіа ринку. Тож журналістика змушена стрімко змінюватись, аби не втратити
свою аудиторію та задовольняти її інформаційні потреби. Дилема визначення оптимального балансу
синергії якості та нових медійних технологій кожною редакцією  вирішується по-своєму. Одні
роблять акцент на вірності традиціям професіоналізму, інші вбачають подальші перспективи нових
медій у широкому використанні технологічних можливостей представлення інформації. Дін
Страткмен зауважує, що спроби підпорядкувати журналістську діяльність маркетингу так і не
«змогли зламати закон фізики в журналістиці: аби робити свою роботу якісно, журналісту потрібний
час на роздуми» [9]. Очевидно, що боротьба за читача продовжиться і надалі. В умовах перенаси-
чення інформацією та безкоштовної журналістики розуміння якості контенту потребує переосмис-
лення, аби ідеологічні радянські перекоси у контентному балансі не змінилися новими
економічними, які засновані на бажанні медій виробляти якомога більше контенту із мінімальними
витратами. 
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Анотація:
У статті теоретично обґрунтовано зміст та значення рефлексивно-оцінювального компоненту готов-

ності студентів-психологів до майбутньої діяльності з дітьми дошкільного віку. Зазначено, що рефлексивні
вміння утворюють органічний комплекс: пізнання власних індивідуально-психологічних особливостей, оцінка
свого психічного стану, а також  здійснення різностороннього сприймання й адекватне пізнання особис-
тості дитини. Проведено теоретичний аналіз основних показників цього компоненту готовності, а також
розкрито його значення у формуванні уявлень майбутніх спеціалістів про себе, про оточення; вплив рефлексії
на процес самопізнання, самосвідомості і на характер майбутньої взаємодії з дітьми. Зазначено, що зміст
і система роботи психолога в дошкільному закладі зумовлюють низку основних вимог до організації його ді-
яльності з дітьми: високий професіоналізм; відповідальність спеціаліста за результати діагностико-ко-
рекційної роботи; розуміння, що робота з дітьми, які мають проблеми у розвитку емоційної сфери, вимагає
вибору нестандартних методів і форм роботи; анонімність у роботі. Наголошено на необхідності в процесі
здобуття освіти у вищому навчальному закладі створити сприятливі умови для формування рефлексивно-
оцінювального компоненту готовності у суб’єктів навчальної діяльності.

Ключові слова: готовність, рефлексивність, рефлексійні уміння, рефлексивно-оцінювальний
компонент.
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Summary:
The article theoretically substantiated the content and significance of the reflective-evaluative component of

readiness of students-psychologists to future work with children of preschool age. Reflexive skills form an organic
complex: a knowledge of their individual psychological characteristics, the assessment of his mental state, as well
as the implementation of diverse perception and adequate knowledge of the child’s personality. A theoretical ana-
lysis of the main indicators of this component, and explains its importance in shaping the views of future specialists
about yourself, about others, the influence of reflection on the process of self-discovery, identity and the nature of
future interactions with children. It is noted that the content and work of the psychologist in preschool determine
the number of basic requirements to the organization of its activity with children: professionalism; specialist’s res-
ponsibility for the results of the diagnostic-remedial work; understanding that work with children with problems
in development of the emotional sphere, requires unconventional methods and forms of work; anonymity in the
work. The need is emphasized in the learning process in higher education to create favorable conditions for the
formation of the reflective-evaluative component of preparedness on the part of subjects of educational activity.

Key words: readiness, reflexivity, reflexin skills, reflective-evaluative component.

Сьогодні активно обговорюється проблема формування готовності до діяльності за обраним
фахом. Особливий інтерес до підготовки психологів обумовлений підвищенням соціальної значу-
щості цієї професії, розширенням сфери застосування. Зокрема, механізм формування готовності
майбутніх психологів до здійснення корекції емоційного розвитку дітей дошкільного віку складний,
у його основу закладено зв’язки між мотивами навчально-професійної діяльності, професійними
позиціями, знаннями, сенсожиттєвими орієнтаціями, емоційно-вольовими, психофізіологічними
процесами та явищами в структурі їх професіоналізму. У зв’язку з цим виняткового значення набу-
ває підготовка майбутніх психологів у вищому навчальному закладі, від якої залежить продуктив-
ність психологічної освіти. Складність роботи психолога з дітьми дошкільного віку обумовлена
необхідністю постійного тісного контакту із дитиною та близькими з нею дорослими. Це висуває
особливі вимоги до його ціннісно-смислової сфери, змістові аспекти якої визначають як конструк-
тивні, так і деструктивні особливості його професійної діяльності, формування психологічної го-
товності (чи не готовності) до неї, впливають на успішність фахової підготовки. 

Можна констатувати той факт, що в процесі професійної підготовки в основному мало зверта-
ється увага на структурні компоненти і показники готовності студентів до діяльності у сфері до-
шкільної освіти, хоча вони відіграють чи не найважливішу роль у їх професійному становленні.
Тому важливе теоретичне і прикладне значення має поглиблене вивчення структури готовності сту-
дентської молоді, зокрема майбутніх психологів, а також обґрунтування умов та засобів  формування
готовності до професійної діяльності з дітьми дошкільного віку. Незважаючи на наявність великої
кількості наукових праць із цієї проблеми, вона залишається не вирішеною. У зв’язку з цим метою
нашого дослідження є визначення умов та засобів формування рефлексивно-оцінювального ком-
поненту готовності до здійснення корекції емоційного розвитку дітей дошкільного віку.

Проблема готовності широко представлена в психології, найбільш розроблене поняття готовності
в галузі педагогічної психології (О. Абдуліна, К. Вербова, Л. Долинська, В. Крутецький, Ф. Ні коленко,
Г. Радчук, В. Сластьонін, Т. Яценко та ін.). Структурні компоненти й показники готовності до певної
діяльності визначають (Г. Балл, А. Деркач, Л. Овсянецька, В. Семиченко, В. Сластьонін та ін.), до пев-
ної спеціальності (Є. Климов, Н. Кузьміна, Б. Теплов та ін.), рівні сформованості психологічної го-
товності визначені (М. Боришевський, Д. Кандибович, Л. Кондрашова, О. Коропецька, Л. Орбан,
О. Мешко та ін.). Низка дослідників проблеми готовності до майбутньої діяльності (І. Дубровіна,
С. Максимов, В. Панок, Л. Петровська, Н. Пов’якель, Н. Чепелєва та інші) підкреслюють провідну
роль самопізнання особистості, наголошуючи, що саме активна рефлексія дає змогу здійснити процес
становлення майбутнього фахівця активним, творчим і особистісно значущим процесом.

Враховуючи, що готовність майбутніх психологів до здійснення корекції емоційного розвитку
дітей дошкільного віку, розглядається нами як їх усвідомлений, активно-діяльнісний стан, який за-
безпечує їх особистісну й професійну самореалізацію та самоактуалізацію при вирішенні  психоло-
гічних проблем дитини дошкільного віку на основі компетентності, високого професіоналізму,
глибоких знань дошкільної психології, умінь проведення корекційної роботи з дітьми, у яких наявні
порушення емоційної сфери, ми вважаємо, що важливим є рефлексивно-оцінювальний компонент
готовності. Виокремлений нами компонент передбачає самооцінку майбутнім фахівцем своєї про-
фесійної підготовки та відповідальність за процес розв’язання професійних завдань за оптимальним
зразком. Рефлексивні вміння утворюють органічний комплекс: пізнання власних індивідуально-
психологічних особливостей, оцінка свого психічного стану, а також  здійснення різностороннього
сприймання і адекватне пізнання особистості дитини. 

Галина Гончаровська. Рефлексивно-оцінювальний компонент у цілісній структурі готовності майбутніх психологів  [...]



Відомі науковці (Г. Абрамова, М. Бадалова, Р.Овчарова, Н. Пов’якель та ін.) серед найбільш важ-
ливих професійних складових особистості психолога виокремлюють рефлексивність. Н. Пов’якель
зазначає, що рефлексивні компоненти самосвідомості майбутнього спеціаліста є невід’ємною скла-
довою професійної готовності до діяльності в галузі практичної психології, оскільки вони не тільки
спрямовують процес мислення і прийняття рішення, але й забезпечують регулювання і саморегу-
лювання діяльності та поведінки, збереження психофізичного й енергетичного потенціалу фахівця.
Такий підхід дозволяє розглядати професійну рефлексію як регулюючий і стабілізуючий балансовий
механізм у діяльності практичного психолога [2]. 

У цьому контексті особливу увагу варто приділити професійній самооцінці. Зокрема, С. Семе-
нова називає професійну самооцінку частиною особистісної самооцінки, яка формується й актуа-
лізується в контексті професійної діяльності і змістовно спрямована на якості, які є важливими та
необхідними у предметно-професійній діяльності [4]. Відтак, важливого значення набуває дослід-
ження самооцінки професійно значущих якостей майбутніх психологів. Як стверджує Г. Радчук,
рефлексивна адекватна самооцінка професійно значущих якостей особистості є одним з найваж-
ливіших критеріїв успішності професійного становлення, а отже, і необхідною умовою ефективного
професійного самовизначення. Самооцінка професійно значущих якостей особистості є специфіч-
ною самооцінкою щодо певних проявів, якостей і можливостей особистості. На думку вченої, са-
мооцінка професійно значущих якостей особистості є спеціальним, професійно орієнтованим
відбиттям загальної самооцінки і дає можливість проектувати себе в майбутнє через усвідомлення
теперішнього [3].

Наявність професійної схильності спеціаліста до рефлексії сприяє тому, що психолог може від-
чувати суттєві зміни у власному світогляді, у своїх поглядах на оточуючих його людей, їхню пове-
дінку. Такі зміни не завжди задовольняють його. Але вони відбуваються і мають позитивні результати
для особистості психолога. Варто бути готовим до таких змін і приймати їх належним чином. Досвід
підготовки психологів до діяльності з дітьми дошкільного віку показує, що існуюча традиційна сис-
тема навчання не забезпечує повною мірою формування професіонала, котрий здатний на високому
рівні виконувати свої обов’язки, які постають перед ним у процесі практичної діяльності із зазна-
ченою віковою категорією. Повноцінне психологічне забезпечення супроводу дитини у дошкіль-
ному закладі є важливим моментом і набуває великого значення у подальшому житті підростаючої
особистості. Тому зміст і система роботи психолога в дошкільному закладі зумовлюють низку ос-
новних вимог до організації його діяльності з дошкільниками: високий професіоналізм при засто-
суванні специфічних методів і прийомів впливу на особистість дитини та її поведінку; висока
відповідальність спеціаліста за результати діагностико-корекційної роботи та за надані ним реко-
мендації; розуміння, що робота з дітьми, які перебувають у складній життєвій ситуації, у стані де -
пресії, стресу, конфлікту, мають певні органічні або психічні захворювання, вимагають вибору
нестандартних методів і форм роботи; анонімність у роботі та необхідність дозованого надання ін-
формації фахівцям різного профілю, батькам, дітям. 

Н. Чепелєва зазначає, що в процесі підготовки психологів у вищому навчальному закладі основна
увага звертається на оволодіння студентами певною системою теоретичних знань, засвоєння зов-
нішніх вимог, спеціальних умінь, технік. Однак професія практичного психолога є специфічною,
вона спрямована на надання психологічної  допомоги передусім дітям, батькам та іншим оточуючим
дитину дорослим. Ця спрямованість передбачає те, що основним інструментом його роботи, окрім
тестів, спеціальних методик, має виступати власна особистість спеціаліста: самооцінка, цінності,
образ себе та навколишнього тощо [6].

Питання щодо умов і засобів формування рефлексивно-оцінювального компоненту готовності
майбутніх психологів виник у нас в результаті вивчення рівня розвитку рефлексії, самооцінки го-
товності до професійної діяльності у студентів 4–5 курсів психолого-педагогічних відділень вишів
(методика А. Карпова [1]). Аналіз показників (рис. 1), свідчить, що у більшості обстежуваних вияв-
лено середній рівень розвитку рефлексії  (71%). 

Рис. 1. Рівень розвитку рефлексії у студентів-психологів (n= 186)
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Для цих досліджуваних характерним є часткове усвідомлення своїх специфічних характеристик,
поверховий рефлексивний аналіз інформації, який здійснюється не з власної ініціативи, а під впли-
вом обставин або інших людей. Отримані результати вказують на те, що досліджувані використо-
вують середній (репродуктивний) рівень рефлексування, який  проявляється в стихійному,
неорганізованому характері протікання рефлексивних процесів, можливим є емоційне реагування
особистості на ситуацію, без пошуку раціонального способу її вирішення. Результати експеримен-
тального дослідження вказують на те, що в системі вищої освіти необхідно створити умови, які
б стимулювали прогресивний розвиток особистісної рефлексії як механізму самопізнання та само-
розуміння, результатом якого є розвиток особистості, формування людини як суб’єкта життєдіяль-
ності, який самостійно вибирає свій життєвий шлях.

Навчання у виші, як етап професійного становлення, орієнтоване на засвоєння наукових знань,
умінь і навичок, особистісних здібностей. Підготовка спеціаліста повинна орієнтуватися на зміну
ціннісних орієнтацій, які, на думку А.Фонарьова, в професійній діяльності лежать в основі мотивів,
які визначають спрямованість активності особистості у професійній поведінці в цілому та орієнтації
людини на різні сторони самої професійної діяльності (на зміст, процес, результат тощо) або на
фактори, які лежать за межами професійної діяльності (заробіток, пільги тощо) [5]. Рефлексивно-
оцінювальний компонент готовності характеризує майбутнього психолога з точки зору його вміння
аналізувати результати своєї діяльності, усвідомлення ним свого реального рівня професійної під-
готовки до реалізації корекційної роботи з дітьми дошкільного віку, а також усвідомлення потреби
і активності в професійній самоосвіті, самовдосконаленні. З метою вивчення механізму оцінювання
студентом самого себе, своїх якостей, можливостей, положення серед інших людей ми використали
окремі шкали методики «САМОАЛ» Е. Шострома в модифікації Н. Каліної і А. Лазукіна. Зокрема,
за шкалою «Саморозуміння» 26% респондентів виявили високий рівень розуміння себе, своїх ба-
жань і потреб, у них відсутнє відділення від власної сутності. У більшої частини респондентів (54%)
середні показники за цією шкалою, що свідчить про те, що в деяких ситуаціях ці респонденти про-
являють невпевненість, мають певну мету в житті, розуміють її важливість, але, можливо, дещо не-
дооцінюють свої можливості до її реалізації. Низький бал за шкалою саморозуміння отримали
досліджувані (20%), які невпевнені, орієнтовані на думку оточуючих. Аналогічна тенденція спос-
терігається у показниках за шкалою «Аутосимпатія». Високий рівень спостерігається  у невеликої
кількості студентів (31%), що вказує на те, що у незначної частини майбутніх спеціалістів добре ус-
відомлювана позитивна Я-концепція, а відтак і стійка адекватна самооцінка. Переважає середній
рівень (54%) показників за цією шкалою, що свідчить про недостатній рівень самосприйняття, спос-
терігається ситуативне вміння приймати свої недоліки. Можливо майбутні спеціалісти під час здо-
буття знань у виші прагнуть вийти за межі своїх можливостей, оволодіти новими прийомами
взаємодії з дітьми дошкільного віку, але це відбувається не систематично і не до кінця усвідомлено.
Низькі показники за цією шкалою у досліджуваних старшокурсників (15%) свідчать про недостатній
рівень прийняття себе, невміння відчувати свою самість, а відтак і рефлексувати.

У нашому дослідженні рефлексія майбутніх психологів розглядається як системна категорія, яка
складається з двох взаємопов’язаних підсистем: сукупності уявлень студента про особливості ефек-
тивної професійної діяльності та сукупності уявлень про себе як суб’єкта професійної діяльності.
У цьому контексті для становлення високопрофесійного фахівця-психолога важливою є робота над
собою, спрямована на самопізнання, саморозвиток та активізацію особистісного потенціалу; на-
явність професійно значущих особистісних якостей, міри їх сформованості.

Провівши теоретичний аналіз результатів досліджень науковців з цієї проблеми, а також після
проведення власного експериментального дослідження, ми вбачаємо необхідність  застосування
ефективних методів для розвитку рефлексивного потенціалу майбутніх фахівців, підвищення
рівня самооцінки готовності до професійної діяльності, оволодіння навичками цілісного аналізу
взаємодії та спілкування з дітьми дошкільного віку, самоаналізу вмінь та навичок здійснення ко-
рекційної роботи з ними. Ми вивчали закономірність формування рефлексивно-оцінювального
компоненту готовності до майбутньої діяльності в умовах впливу діяльнісних, емоційно-чуттєвих,
комунікативних засобів. Тільки спеціально організоване навчання у виші сприятиме підвищенню
рівня готовності майбутніх психологів до ефективної діяльності. Важливим є проектування ос-
вітнього маршруту  та організації навчального процесу як умови і засобу суб’єктного становлення
студентів і викладачів в єдиному просторі взаємодії. Одним із дієвих методів у цьому напрямі ми
пропонуємо використання комплексу соціально-психологічних тренінгів, завдяки яким здійс-
нюється формування у студентів-психологів необхідних особистісно-професійних знань та вмінь
взаємодії з дітьми дошкільного віку. Під час проведення тренінгу ефективно вирішуються питання
розвитку важливих якостей особистості, відбувається переосмислення чи зміна внутрішніх уста-
новок, стереотипів. 

Галина Гончаровська. Рефлексивно-оцінювальний компонент у цілісній структурі готовності майбутніх психологів  [...]



З метою активізації у студентів рефлексивного аналізу навчальної діяльності, процесів самоана-
лізу та самопізнання, формування навичок самодослідження, інтересу до самого себе, ціннісного
ставлення до своїх думок, переживань ми пропонуємо студентам вести зошит самопізнання.  Цей
вид роботи сприяє осмисленню студентами свого внутрішнього світу, свого «Я», усвідомленню при-
чин та наслідків власних дій. Особливо ефективними є  записи у цьому зошиті після проведення
практичних занять із дисципліни «Дошкільна психологія» на базі дошкільного закладу. Студенти-
психологи мають можливість проаналізувати свою взаємодію із дошкільниками, визначити рівень
своїх знань, виявити недоліки. Важливого значення ми надаємо такому способу організації взаємодії
із викладачами, як спільне обговорення тем курсових та дипломних робіт, надання консультацій та
методична допомога при проходженні різного виду практик на базі дошкільних закладів.

Висновки. Сучасні вимоги до підготовки спеціалістів у сфері дошкільної освіти зумовлюють не-
обхідність постійного вдосконалення освітнього процесу у вищих навчальних закладах. Завдяки
створенню сприятливих психолого-педагогічних умов, правильній організації навчального процесу,
використанню широкого спектра інноваційних форм та методів навчання можливе досягнення ви-
сокого рівня готовності студентів-психологів до майбутньої професійної діяльності з дітьми до-
шкільного віку. Вибір найбільш ефективних сьогоднішнім потребам психологічної галузі методів
навчання сприятиме підготовці професійних, компетентних фахівців, готових надавати кваліфіко-
вану допомогу особистості для забезпечення її повноцінного формування.

Перспективи подальших досліджень у цьому напрямку ми вбачаємо у пошуку оптимальних шля-
хів формування рефлексивно-оцінювального компоненту в структурі готовності до майбутньої ді-
яльності у студентів-психологів.
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Анотація:
У статті розглядається проблема ціннісного ставлення особистості до себе, соціуму, професійної

діяльності. Впродовж висвітлення співвідношення понять «професійна самосвідомість» й «професійна
гідність» акцентується увага на особистісних складових самоцінного характеру, а саме: професійна са-
мооцінка й самоефективність

Ключові слова: архітектори, будівельники, професійна самосвідомість, професійна самооцінка,
професійна гідність, ціннісне ставлення, ціннісність.

VALUED ATTITUDE TOWARD PROFESSIONAL ACTIVITY
AS A MEANINGFUL FACTOR OF SELF-REALIZATION
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Summary:
In the article the problem of the valued relation of personality is examined to itself, society, professional activity.

In the process of consideration of correlation of concepts «Professional consciousness» and «professional honour»
is accented attention on the personality constituents of self-appraisal nature, namely: to the professional self-ap-
praisal and selfefficiency.

Key words: architects, professional consciousness, professional self-appraisal, professional honour,
builders, valued relation.

Визначення проблеми ставлення особистості до справи власного життя, професії взаємозалежне
зі ставленням індивіда до світу в цілому й до себе як певної складової цієї системи відслідковуєть -
ся в роботах Аристотеля, Сократа, Платона й інших. Думки про ціннісне ставлення до людини
здобувають нове фарбування в теоретичних положеннях М. Бердяєва, М. Пірен, Ж. П. Сартра,
В. Франкла, Е. Фромма й ін. З’ясувати взаємозв’язок ставлення до себе й інших допомагають роботи
М. Бахтіна, Г. Бубера, Л. Виготського, Г. Костюка, С. Рубінштейна, М-Л. Чепи й ін.

Сутність ціннісного ставлення визначається завдяки таким психологічним характеристикам: са-
мооцінка, «Я-Концепція», образ «Я», самоповага, самозацікавленість, самоприйняття, аутосимпатія
(Р. Бернс, У. Джемс, А. Ліпкіна, А. Петровський, В. Столін, І. Чеснокова й ін.). Втім самоставлення
як продукт самосвідомості особистості, представлений у роботах Б. Ананьєва, О. Леонтьєва,
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О. Спір кіна й ін. як провідна умова її саморозкриття, висвітлюється А. Адлером, А. Маслоу, Г. Ба -
лом, К. Роджерсом, К. Юнгом; специфіка формування почуття самоцінності розкривається в тео-
ретичних положеннях Д. Леонтьєва, В. Слободчікова, Е. Еріксона й ін.

У дослідженнях Н. Грибанової, О. Медведєвої, В. Сидоренко визначаються умови й закономір-
ності щодо формування почуття ціннісного ставлення до себе й до інших [7 ].

Так, О. Лазурський і В. Мясищєв розглядають систему ставлень як єдність змістовних і динаміч-
них аспектів особистості, їх певну міру усвідомлення, емоційно-ціннісне прийняття себе й інших
як ініціатора й відповідального суб’єкта соціальної активності.

Втім, Т. Шеломова розуміє систему ставлення особистості як складне когнітивно-емоційне
утворення, зрілість котрого визначається якістю взаємозв’язку його складових. І структура розгля-
дається як така, що складається із двох компонентів — раціонального ставлення до себе як суб’єкта
соціальної активності («образ — Я») й інших і емоційно-ціннісне ставлення до себе — переживання
й оцінка своєї значущості як суб’єкта соціальної активності (рефлексивне «Я») і інших. У результаті
взаємодії зазначених компонентів з мотиваційною сферою особистості, ставлення до себе й інших
залучається до процесу діяльності й особистісної саморегуляції, котра стимулює розвиток суб’єк-
тності людини [ 9 ].  

Тобто переважно система ставлень розглядається як чинник психічного здоров’я. Втім ставлення
людини до себе й інших потрібно розглядати як базовий конструкт особистості, котрий має вплив
майже на всі аспекти поведінки, відіграє важливу роль в організації міжособистісних взаємин,
у формуванні й досягненні мети, в образах виникнення й вирішення кризових ситуацій. На думку
О. Корнілова, ціннісне ставлення до себе проявляється в довірі собі, упевненості у власних здіб-
ностях, має прояв у самостійності, енергійності й життєвої активності, яка в цілому відображається
й на системі ставлень до інших. 

У такий спосіб метою нашої статті є висвітлення психологічних особливостей ціннісного став-
лення, природи й механізмів прояву ціннісності майбутніх архітекторів і будівельників щодо про-
фесії й професійної діяльності.

Однак ціннісне ставлення до себе, інших, світу, діяльності пов’язане із цінностями й цінніс-
ними орієнтаціями особистості [1; 4]. У цілому можна визначити щонайменше три форми існування
цінностей. 

По-перше, цінності виступають певними ідеалами, тобто це утворені суспільною свідомістю
уявлення, які відображаються в ній як атрибути, що існують у різних сферах суспільного життя.
Отже, цінності можуть бути загальнолюдськими, «вічними» (істина, краса, любов, справедливість,
здоров’я й ін.), а також і конкретно-історичними (патріархат, рівність, демократія, свобода
вибору).

По-друге, цінність виникає в об’єктивованій формі у вигляді здобутків матеріальної й духовної
культури або людських учинків, що є конкретним втіленням суспільних ціннісних ідеалів (етичних,
естетичних, політичних, правових і ін.).

По-третє, соціальні цінності, переломлюючись через призму індивідуальної життєдіяльності,
включаються в психологічну структуру особистості у формі особистісних цінностей, які є одним із
джерел мотивації її поведінки. Кожній людині властива індивідуальна специфічна ієрархія особис-
тісних цінностей, які виступають певним містком між культурою суспільства й духовним світом
особистості, між суспільним і індивідуальним буттям. 

Система особистісних цінностей оформляється в процесі діяльнісної зміни індивідами змісту
суспільних цінностей, об’єктивованих у здобутках матеріальної й духовної культури [8]. Як правило,
для особистісних цінностей характерною є висока усвідомленість. Саме особистісні цінності відоб-
ражаються у свідомості як ціннісні орієнтації і слугують важливим чинником соціальної регуляції
взаємин людей і поведінки індивіда.

Підсумовуючи сказане, потрібно підкреслити, що ціннісні орієнтації (ідеологічні, політичні, мо-
ральні, естетичні тощо) становлять підґрунтя оцінок суб’єктом навколишньої дійсності й орієнту-
вання в ній, є засобом диференціації об’єктів індивідом відповідно до їхньої значущості.

Безперечно, ціннісні орієнтації формуються при засвоєнні соціального досвіду й проявляються
у меті, ідеалах, інтересах й інших властивостях особистості. У структурі людської діяльності ціннісні
орієнтації тісно пов’язані з пізнавальними й вольовими її складовими. Система ціннісних орієнтацій
утворює змістовну сторону спрямованості особистості й відображає внутрішню основу її ставлень
до інших, світу. Крім цього, у процесі загальної діяльності, яка визначає специфіку взаємин людей
у групах, формуються групові ціннісні орієнтації [1].

Відзначимо, що ціннісні орієнтації — це поняття, яке виражає позитивне або негативне став-
лення індивіда до суб’єктів, об’єктів соціальної реальності. Саме система ціннісних орієнтацій ві-
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дображає ідеологію й культуру суспільства, до якого індивід належить. Тобто ціннісні орієнтації від-
дзеркалюють внутрішню основу відносин людини до різних цінностей матеріального, морального,
політичного й духовного порядку [1]. 

Проте існує необхідність підкреслити, що групові цінності формуються в процесі загальної зна-
чущої діяльності й визначають специфіку ставлень членів групи до різних соціальних об’єктів
і явищ. Таким чином, групові ціннісні орієнтації відображають особливості соціальної ієрархії групи
і її ролі в системі суспільних відносин.

Щодо визначення сутності поняття цінності важливим є положення С. Д. Пьянзіна, який від-
значає подвійність природи вищезгаданої дефініції [8]. Розуміння цінності, як вважає дослідник,
здійснюється двома шляхами. Тобто цінність розглядається як невід’ємна частина природи. Крім
цього, витлумачується як властивість, притаманна тільки людині, давати оцінку й назву речам.
Такий підхід до розгляду сутності цього терміна здійснюється ще в часи Платона й Аристотеля. Так,
у платонівській (духовній) традиції цінність є моментом і символічним вираженням іншого рівня
буття, в аристотелівській (практичній) — виступає як, власне, ставлення до речей і автономної ре-
альності. Слід помітити, що ці дві тенденції в певних історико-культурних модифікаціях існують
і зараз. Найбільш загальна відмінність між ними може бути позначена як антитеза ідеального й ма-
теріального в тлумаченні ціннісної сфери людського життя. Перше розуміється як ціннісна спо-
лучна ланка між речами й ідеєю. Друге обмежує ціннісне позначенням значеннєвої організації речей
і конструюванням людського світу. Тобто в таких значеннях цінність є «кентавром» (М. Мамардаш-
вілі) ідеального й матеріального. Потім цінність як джерело, що визначає зміст відчуттів, несе в собі
«матеріальну» предметність, а існуючи в мисленні, де відбувається ідеальна обробка цього змісту,
має «духовну» предметність. Тому цінність не може не мати подвійності змісту.

Однак О. Петінова відзначає, що ціннісні орієнтації — важливий елемент внутрішньої структури особис-
тості, який закріплюється її життєвим досвідом, усією сукупністю переживань і прагнень; це складне утво-
рення, яке виступає характеристикою кожної окремої особистості, виражаючи її індивідуальність,
неповторність і своєрідність. Однак самі по собі ціннісні орієнтації не виникають, як вважає дослідниця, їх
становлення — тривалий процес, у ході якого відбуваються перетворення «інтерес-цінність-ціннісна орієн-
тація», адже генетично, у процесі свого походження, ціннісні орієнтації особистості акумулюють у собі за-
гальну спрямованість потреб, інтересів, цінностей із супроводом емоційними переживаннями суб’єктів [5 ]. 

Зазначимо, Н. Пов’якель висвітлювала поняття «духовна ціннісність особистості» як інтеграль-
ний особистісний феномен, «узагальнену форму фіксації особистісного досвіду, який детермінує
й направляє мислення явищ вищого рівня розвитку асимільованого й відрефлектованого особис-
тісного досвіду, який визначається духовною спрямованістю цілями й рішеннями» [6, с. 25]. Крім
цього, дослідниця виділяє типи ціннісності, що мають прояв у вирішенні завдань:

– ціннісність реально-практичного функціонування як дієвість у звичайній для особистості си-
туації, яка не претендує на значний ефект або результативність;

– ціннісність пізнавальної діяльності, яка спрямовується пізнавальною активністю заради зна-
ходження певних знань, тому зовнішнє оцінювання не є особливо значущим, навіть і у разі недо-
сягнення вирішення завдання;

– ціннісність спілкування й ставлення до себе характеризується спрямованістю переважно на
процес спілкування, а ставлення до себе розуміється як зацікавленість власною персоною, тому
суттєвим є прагнення виділитися й бути виділеним, одержати схвалення.

Однак, С. Якобсон і Г. Морєва наголошують на тому, що люди із ціннісним ставленням до себе
й інших менше зациклюються на внутрішніх проблемах і значно менше страждають від психосоматич-
них проявів. Навпаки, негативне ставлення до себе, на думку Р. Куперсміта, є джерелом різних перешкод
у спілкуванні внаслідок упередженого очікування негативного сприйняття власної персони. Отже, про-
блема власної гідності, авторитетного сприйняття свого «Я» майже завжди є центром уваги в таких осіб,
усе це слугує причиною невідповідності реакцій, створенню стереотипів, а також ригідності мислення
й поведінки. Так, негативне конфліктне ставлення особистості до себе й інших спричинює асоціальну
поведінку. Слід підкреслити, що висвітлення проблеми ставлення особистості до себе й інших у кон-
тексті категорії «цінність» стає можливим завдяки визначенню сутності поняття «гідність». 

Слід зазначити, що, незважаючи на активне використання поняття «гідність» у повсякденній
мові, воно не одержало статус загальноприйнятої наукової дефініції, яка представлена в словниках
і енциклопедіях. Тому з метою осмислення феномена «професійна гідність» важливо здійснити ети-
мологічний і семантичний аналіз лексем «гідність», «професія» і «професійний». 

«Гідність» — це поняття , яке виражає уявлення про  будь-якої людини, як моральної особис-
тості, а також категорія , котра означає особливе моральне ставлення людини до самої себе й з боку
суспільства, у якому визнається цінність особистості. 
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Етимологічний і семантичний аналіз терміна дозволяє розглядати  «гідність» як морально-етичну
категорію, в основі якої — ціннісне ставлення до себе й до іншої людини як до цінності й регуляція
поведінки згідно із цим ставленням. 

Розуміння ролі особистісної активності проявляється в етимології слова «професія» (від німець-
кого profession через латинське prossio — «публічна заява, власна офіційна заява про своє звання,
заняття»). Слово «професія» В. Даль інтерпретує як «промисел, побутове заняття». Аналіз значення
слів «промисел» і «стан» дозволяє експлікувати приховані часом розуміння професії як «роду тру-
дової діяльності, що є джерелом існування». У словниках ХХ ст.  представлене аналогічне тракту-
вання цієї категорії. У російських, українських і англійських тлумачних словниках прикметник
«професійний» указує на приналежність до певної професії. 

Таким чином, вище викладений аналіз дозволяє надати визначення поняттю «професійна гід-
ність». Під професійною чеснотою ми розуміємо переживання особистістю своєї цінності як пред-
ставника певного професійного співтовариства, яке ґрунтується на двох взаємозалежних складових:
ціннісному ставленні до себе як до професіонала й шанобливому ставленні до колег.

Слід зазначити загальні аспекти філософського розуміння гідності, які є важливими для психо-
логічного осмислення досліджуваного явища. Гідність у філософії представлена як особистісний
феномен, що виникає як: 1) незалежність і самостійність (стоїки); 2) моральна цінність, в основі
якої — творче начало, відповідальність за свій вибір (гуманісти епохи Відродження); 3) особисті
здібності й чесноти (Т. Гоббс); 4) безумовна цінність кожної людини (І. Кант); 5) факт існування
людини як носія чистого Духа (І. Фіхте); 6) воля духу (Ф. Шиллер); 7) вибір людиною свого уні-
кального й неповторного «Я» (С. К’еркегор); 8) трансценденція, вихід за межі самого себе (М. Ґай-
деґґер); 9) бунт проти своєї долі, наполегливість у даремних зусиллях (А. Камю); 10) право людини
на власний вибір (Ж.-П.Сартр); 11) смиренність, служіння й віра в Бога (Н. Лоський, М. Бердяєв,
В. Соловйов, С. Франк). 12) воля й відповідальність (Ф. Ніцше); 13) необхідна умова для прагнення
до сенсу життя (Е. Трубецькой); 14) гармонійне об’єднання особистого й суспільного в житті й діях
людини (О. Герцен): 15) «первинне благо», покладене в основу всіх людських прагнень і дій (Дж. Ролз).

Аналіз досліджень і практики розвитку гідності особистості в педагогічних науках дозволяє ви-
ділити такі аспекти проблеми: 

– гуманістична педагогіка розглядає гідність як моральну цінність, кожна людина є потенційним
носієм гідності. Проблема гідності розглядається в ракурсі: «гідність виховує чеснота», тому ша-
нобливе ставлення членів педагогічного співтовариства один до одного й педагога до учня є проявом
особистісної й професійної гідності;

– основи почуття власної гідності дитини закладені в процесі загальної діяльності з авторитет-
ними дорослими. Для генезису дитячого почуття власної гідності необхідно поважне ставлення до-
рослих до дитини як до носія безумовної цінності — людської гідності; 

– у педагогічних дослідженнях гідність розглядається як умова саморозвитку особистості, ста-
новлення індивідуальності (Л. Кулікова, О. Шишмакова й ін.). Як методи виховання гідності учнів
виділяють активне діалогічне співробітництво в процесі становлення моральної самосвідомості,
з’єднання вимогливості з довірою, а також фасилітаційне використання механізму оцінки, ство-
рення атмосфери підтримки й співробітництва;

– слід виділити низку досліджень проблем вищої школи, у яких як мета-ідеал вищої освіти ви -
ступає виховання фахівця-інтелігента, у якого професійна майстерність поєднується з моральним
потенціалом (О. Записоцький, Г. Каган, В. Розін і ін.). У дослідженнях робиться акцент на важли-
вості формування в майбутніх фахівців поглядів на людину як на вищу цінність. 

Проблема захисту честі й гідності є не тільки об’єктом досліджень, але практичною сферою
в юриспруденції. Тому багато питань, пов’язаних із трактуванням поняття, дотриманням принципу
недоторканності честі й гідності, мають не тільки теоретичний, а й важливий законодавчо-правовий
характер. Це визначає необхідність виключення в міру можливості багатозначності трактувань. Тому
аналіз юридичного аспекту проблеми дозволяє більш глибоко розглянути власне психологічні під-
ходи до гідності.

Необхідно відмітити, що гідність людини розглядається в рамках юридичних наук як мо-
рально-правова категорія, критерій, який визначає сутність усієї правової системи держави. Важ-
ливо при цьому відзначити, що й у правовій теорії відсутнє загальне трактування дефініції
«гідність», дискутуються питання про співвідношення понять «чеснота» і «гідність». Слід підкрес-
лити, що в юридичних текстах об’єктивний аспект гідності — це, насамперед, визнання людини
вищою цінністю. Суб’єктивний аспект гідності відбиває внутрішній світ людини, її світогляд і пе-
реконання, усвідомлення своєї моральної цінності й корисності суспільству (М. Шедютто, К. Яро -
шенко й ін.).
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У правовій теорії важливе місце приділяється принципу недоторканності людської гідності, до-
тримання якого спрямовано на повагу гідності особистості й забезпечення захисту конкретних
суб’єктивних прав. У нормативних актах і правовій теорії визначені дії, які підтримують цей прин -
цип. У контексті аналізу професійної гідності слід виділити таке порушення цього принципу, як за-
зіхання на соціально-економічні права громадян (сприятливі умови роботи, вибір трудової
діяльності, професії, право на задовільну винагороду, яка забезпечує гідне людини існування й т.п.). 

У числі понять, розглянутих у юридичних науках, важливим для нашого дослідження є поняття
«ділова репутація». Аналіз досліджень дозволяє виділити взаємозв’язок і відмінність між цим по-
няттям і конструктом «професійна гідність» [3; 4]. Суб’єктом професійної гідності і ділової репутації
може бути тільки суб’єкт професійної діяльності. Відмінність у тому, що захист ділової репутації ор-
ганізовується на доведенні компетентності людини в певній сфері й, як правило, це не пов’язане
з моральними якостями, однак професійна гідність є інтегрованим утворенням, що складається із
чеснот людини і її професійної майстерності. 

Психологічний аспект проблеми гідності дозволяє представити її змістовні компоненти як пси-
хологічного й особистісного феномена й визначити: 

1. Співвідношення понять «гідність», «гідність людини», «почуття власної гідності» (поруч із
їхнім розподілом поширене їхнє вживання як синонімів). Розвиток поглядів на «гідність» у психо-
логії пов’язаний з дослідженням таких особистісних параметрів, як моральність, самоповага, само-
ставлення, самооцінка, «Я-Концепція», самоконтроль, «сила Я» і т.ін. Потрібно підкреслити, що
позначені поняття є самостійними, разом з тим вони відображають і певні складові гідності.

2. Найбільш активно для розуміння психології гідності використовують поняття «самоповага»
(А. Маслоу, Т. Шибутані й ін.). Можна виділити різні підходи до проблеми співвідношення цих
понять:

– самоповага в контексті проблеми гідності інтерпретується як глобальна самооцінка, узагаль-
нене прийняття або неприйняття людиною власної самоцінності. Треба при цьому відзначити, що
самоцінність і самооцінка — не тотожні поняття. Самооцінка більш усвідомлена й конкретна, ніж
самоцінність, вона відбиває більш широкий спектр відчуттів і ставлення до себе як до цінності; 

– самоповага й гідність є особистісними утворенням, що мають власну специфіку: самоповага
передбачає оцінку ступеня цінності людини в порівнянні з певним еталоном (за що себе поважаю,
який Я?), а гідність відображає рівень ставлення до себе як до цінності (хто Я?);

– у дослідженнях фіксується взаємозв’язок між ставленням до інших людей і самоповагою: по-
важне ставлення до іншої людині трактується як наслідок позитивної самооцінки, самоповаги й са-
мосприйняття (І. Дерманова, Ю. Зайцева, Н. Лебедєва, В. Столін, Е. Фромм, Т. Шибутані);

– у соціальній психології встановлений взаємозв’язок між низьким рівнем самоповаги й деві-
антними формами поведінки (Г. Каплан).

На наш погляд, сприйняття себе як гідної поваги є одним із головних факторів формування «об-
разу Я» і поведінки людини. Реалізація потреби в самоповазі сприяє розвитку гідності особистості. 

3. У вітчизняній і світовій психології домінуючим критерієм гуманістичного розвитку, мораль-
ності й гідності розглядається ціннісне ставлення до іншої людині (О. Бодальов, В. Бочелюк, Б. Бра-
тусь, Л. Виготський, М. Корнєв, В. Третьяченко, С. Рубінштейн, В. Шадріков Л. Кольберг, К. Род жерс
і ін.). Відзначимо, що категорія «ставлення до іншої людині» є центром перетинання дослідницьких
інтересів психології й етики. 

4. Слід виділити спектр досліджень «Сили Я» необхідний для розуміння гідності як об’єкта пси-
хологічного знання (В. Басін, Ю. Зайцєва). До важливих складових розуміння «Сили Я» відносять:
толерантність до зовнішніх загроз, фізичного дискомфорту; незалежність від паніки; боротьба з по-
чуттям провини (схильність до компромісів); здатність до ефективного придушення неприйнятних
імпульсів; контроль і планування; адекватна самоповага. Поняття «Сила Я» є певною мірою інтег-
ральним параметром, який відображає вольову сферу особистості й регуляторну складову гідності
людини (Ю. Зайцева). Ця точка зору дозволяє розглядати гідність і як форму самоконтролю осо-
бистості. У ситуаціях морального вибору гідність є психологічною опорою, що допомагає людині
не зрадити себе, підтримати рівень самоповаги. 

5. Визначальними для осмислення феноменології гідності є категорії «воля» і «відповідальність»
(В. Франкл, Е. Фромм). Гідність є одним з образів усвідомлення людиною своєї відповідальності
перед собою як особистістю. Людина, котра бере на себе відповідальність і стає повноправним ав-
тором свого життя, не дозволяючи обставинам і мотивам зломити себе, зазіхнути на її цінності, є ха-
зяїном почуття гідності.

6. У психолого-педагогічних дослідженнях як сенситивний період формування гідності особис-
тості розглядається дошкільний (Т. Шибутані) і молодший шкільний вік (О. Шишмакова). Вихо-
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вання гідності особистості передбачає розвиток внутрішніх етичних інстанцій, які є підґрунтям мо-
ральних мотивів поведінки. 

Таким чином, гідність можна розглядати як «внутрішню позицію», що визначає ціннісно-зна-
ченнєву спрямованість поведінки й діяльності, систему ставлень особистості до дійсності, до самої
себе й до оточуючих людей.

Науково-категоріальний аналіз понять тісно пов’язаних з феноменом професійної гідності, до-
зволяє зробити такі висновки.

1. Професія задає змістовні характеристики професійної гідності, тим самим забезпечуючи єд-
ність професійної діяльності й професійної спільності. Зіставлення професії, професійної гідності,
профпридатності й профготовності можливе в координатах активності фахівця: професія відповідає
рівню зовнішньої активності, професійна гідність — рівню внутрішньої активності, тобто є значен-
нєвим змістом зовнішньої професійної активності. Профпридатність і профготовність — форми
прояву активності.

2. Принциповими для розуміння професійної гідності є сучасні концепції професіоналізму.
У концепціях робиться акцент на тому, що розгляд професіоналізму з позиції високого рівня ефек-
тивності професійної діяльності є однобічним. Сьогодні в дослідників немає єдності у визначенні
компонентів багаторівневої структури особистості професіонала. Найбільш вираженим є зв’язок
професійної гідності, на нашу думку, з підструктурами професійної спрямованості; професійної
ідентичності й професійної зрілості; з підсистемами професіоналізму особистості.

3. Професійна самосвідомість виступає в єдності трьох складових: пізнавальної (самопізнання),
емоційно-оцінної (самоставлення) і діяльнісно-вольовий (саморегуляція). При розгляді співвідно-
шення категорій «професійна самосвідомість» і «професійна гідність» слід узяти до уваги особистісні
складові самооцінного характеру: професійну самооцінку й самоефективність. Професійна само-
оцінка й професійна гідність не тотожні категорії. Відмінність полягає в тому, що професійна са-
мооцінка передбачає зіставлення з певним еталоном (Я — фахівець/професіонал), і відповідно,
може бути як позитивною, так і негативною. Професійна гідність — переживання фахівцем власної
цінності (цінність як представника певного професійного співтовариства). 

Поняття «професійна гідність» за значеннєвим змістом ширше поняття «самоефективність», ос-
кільки фахівець із почуттям професійної гідності, крім сильної віри у власний потенціал і ефектив-
ність, є носієм цінностей і змістів професійної діяльності.

Взаємозв’язок діяльнісно-вольового компонента самосвідомості й гідності розкривається, на
наш погляд, у такий спосіб: професійна гідність є внутрішнім регулятором фахівця, що не дозволяє
особистості здійснювати вчинки, не гідні професіонала, не гідні майстра.

4. Професійна гідність активізує самопізнання, свідому саморегуляцію, визначає новий зміст
професійної діяльності, стимулює професійне самовизначення й самореалізацію. Таким чином,
професійна гідність — особистісний феномен, пов’язаний із професійною активністю і відповідно,
фахівець із почуттям професійної гідності — суб’єкт професійної діяльності.

5. Професійне самовизначення, що розуміється як «визначення змістів виконуваної роботи»,
передує професійній гідності. Якщо професійне самовизначення — це проектування й організація
трудового й у цілому життєвого шляху, то професійна гідність — ціннісно-значеннєва основа цієї
організації. 

6. Найбільш значущий зв’язок професійної гідності виявляється, на нашу думку, з моральними
професійними орієнтаціями, котрі виражаються у відчутті відповідальності й у переживанні власної
професійної ефективності, переконаності особистості в можливості реалізувати власний потенціал
у професійній діяльності.
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Анотація:
Проаналізовано провідну роль спрямованості інтересів та емоційної компетентності фахівця-

психолога. Чим гармонійніше в професії поєднуються функціонально-інструментальні аспекти з со -
ціально-психологічними, тим більше можливостей для самореалізації та творчого перетворення
професійної діяльності.

Термін соціальна реалізація професіонала не перетинається з поняттям соціального престижу про -
фесії, а передбачає соціально-позитивну спрямованість професіонала, його прагнення до самореалізації. 

Реалізація професіонала здійснюється в нестійкому емоційному, соціально-професійному середовищі,
тому чим гармонійніше в професії поєднуються функціонально-інструментальні аспекти з соціально-
психологічними, тим більше можливостей для самореалізації та творчого перетворення професійної
діяльності.

Ефективність професійної діяльності психолога залежить від його готовності до професійної само -
реалізації, яка передбачає, в першу чергу, сформованість внутрішньої позиції постійного само вдосконалення
у практично-психологічній та соціальній діяльності. Оскільки діяльність практичного психолога в цілому
спрямована на актуалізацію життєвих ресурсів особистості та розширення сфери її соціально-
психологічних можливостей в подоланні різноманітних проблем, то це потребує усвідом лення ним
повноцінної професійної концепції, де вирішальну роль відіграє його спрямованість, яку слід розглядати як
складову професіоналізму, яка формується ще під час навчання у вищому навчальному закладі.

Аналізуючи зазначене вище, ця професія поєднує в собі і покликання, і професію, тому професіоналізм
є певною гармонізацією кваліфікованої майстерності та духовно-моральних якостей особистості

Ключові слова: професійна реалізація, соціальна реалізація, інтереси, емоційна компетентність,
емоційно-професійне середовище, внутрішня позиція, спрямованість.
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Summary:
This article examines the key role of interest orientation and emotional competence of a professional in psy-

chology. The more functionally-instrumental aspects of the profession combine with socially-psychological ones,
the more opportunities for self-fulfillment and creative transformation of professional activity are available.

The term of professional’s social fulfillment do not touch the term of profession’s social prestige, but it has pro-
vision for socially positive orientation of the professional, and his ambitions for self-fulfillment. 
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Professional’s fulfillment is carried out in an unstable emotional, socially-professional environment, conse-
quently, the more functionally-instrumental aspects balance with socially-psychological ones in the profession,
the more opportunities for self-fulfillment and creative transformation of professional activity are available.

A success of psychologist’s professional activity is related to his readiness for professional self-fulfillment, which
first of all provides maturity of internal attitude to improve oneself constantly in practical psychology and com-
munity activities. Since the work of practicing psychologist is generally intended to actualize personality’s vital
resources and to extend its social-psychological capabilities in overcoming various problems, it requires an aware-
ness of complete professional concept, where the orientation, which should be considered as a component of pro-
fessional competence formed as early as in study time at the higher educational institute,   plays a decisive role.

Analyzing all above-mentioned, the profession of psychologist combines both calling and profession, as a con-
sequence, professional competence is a certain harmonization of qualified mastership and spiritual and moral
qualities of a person.

Key words: professional fulfillment, social fulfillment, interests, emotional competence, emotionally pro-
fessional environment, internal attitude, orientation.

У сучасних умовах інтенсивного розвитку суспільства провідною сферою соціальної реалізації
особистості є професійна реалізація. Саме в цій сфері актуалізується творчий початок людини, спря-
мований не на біологічне самоствердження, а на ствердження себе як особистості в продуктивній
діяльності з ціллю соціального визнання [7, с.10].

Термін соціальна реалізація професіонала не перетинається з поняттям соціального престижу професії,
а передбачає соціально-позитивну спрямованість професіонала, його прагнення до самореалізації. 

Реалізація професіонала здійснюється в нестійкому емоційному, соціально-професійному сере-
довищі, тому чим гармонійніше в професії поєднуються функціонально-інструментальні аспекти
з соціально-психологічними, тим більше можливостей для самореалізації та творчого перетворення
професійної діяльності.

Ефективність професійної діяльності психолога залежить від його готовності до професійної
самореалізації, яка передбачає, в першу чергу, сформованість внутрішньої позиції постійного
самовдосконалення у практично-психологічній та соціальній діяльності. Оскільки діяльність
практичного психолога в цілому спрямована на актуалізацію життєвих ресурсів особистості та
розширення сфери її соціально-психологічних можливостей у подоланні різноманітних проблем,
то це потребує усвідомлення ним повноцінної професійної концепції, де вирішальну роль відіграє
його спрямованість, яку слід розглядати як складову професіоналізму, яка формується ще під час
навчання у вищому навчальному закладі.

Отже, ця професія поєднує в собі й покликання, й професію, тому професіоналізм є певною
гармонізацією кваліфікованої майстерності та духовно-моральних якостей особистості, тобто:
«санкціонування» діяльності як сукупність спеціалізованих знань, умінь, навичок набутих індивідом
у процесі навчання; професійна самосвідомість як система уявлень про значущість професії [3]. 

Аналіз останніх досліджень, в яких започатковано розв’язання цієї проблеми. Реалізаційні стратегії
професіонала розглядаються дослідниками в системі двох координат: соціально-особистісна
пов’язана з принциповими відмінностями в ціннісно-моральних орієнтирах; соціально-суб’єктна
характеризує провідну тенденцію реагування суб’єкта на складну ситуацію [7, с. 18]. Тому важливим
мотиваційним компонентом особистості практичного психолога є його інтереси та емоційно-
почуттєва сфера.

На думку М.Р. Радовель і С.І. Самигіна, важливим внутрішнім фактором причинної обумов -
леності людської поведінки до тієї чи іншої професійної діяльності є її інтереси. Немає сфери
людської діяльності, де б люди тією чи іншою мірою не керувались одними й не стикались з іншими
інтересами. Вони, як і потреби, виражають активне ставлення до оточуючої дійсності [6].

Саме в інтересах проявляються пізнавальні потреби особистості, що у свою чергу забезпечує
спрямованість на усвідомлення цілей діяльності й цим сприяє орієнтуванню, ознайомленню
з новими фактами, кращому відображенню дійсності. Свої вчинки та вчинки інших людей, зовніш -
ні явища та предмети особистість визначає з точки зору власних інтересів [4]. Тому своєчасне
виявлення  стійкості та широти інтересів особистості сприяє правильному вибору професії і ефек -
тив ній реалізації.

Інтерес є специфічною спрямованістю особистості, яка лише опосередковано обумовлена
усвідомленням її суспільних інтересів. Специфічність інтересу полягає в тому, що інтерес — це
зосередженість на певному предметі думок, що викликає прагнення ближче ознайомитися з ним,
глибше в нього проникнути, не упускати його з поля зору. Це тенденція або спрямованість
особистості, яка в середині себе містить специфічну емоційну забарвленість.
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Інтереси слід розглядати як основу системи цінностей, оскільки саме вони виявляються най -
більш важливими силами, навколо яких відбувається формування соціальної структури суспільства.
Вченими відмічається розвиток професійних інтересів з віком та переважний вплив на них
соціальних факторів, що належать до найближчого соціального оточення [1].

Специфічною рисою інтересу є діяльнісне ставлення до використання умов існування; кожному
суб’єкту властива сукупність різних інтересів. У різних умовах життєдіяльності, в різних соціально-
демографічних, професійно-кваліфікаційних та інших соціальних груп працівників буде різною
структура та спрямованість інтересів [7]. 

Вивчення й діагностика різноманітності професійних інтересів досить часто взаємозумовлю -
ються зі складанням класифікацій професій, адже мотиви виникають у рамках вже існуючих
діяльностей, і що більше стає нових професій, то різноманітніші і професійні інтереси людей [5]. 

Г. К’юдер виділив десять сфер інтересів особистості діяльність на відкритому повітрі, технічні,
обчислювальні, просвітницькі, художні, літературні, музичні, соціальні та канцелярські види
професійної діяльності. 

Інтереси та схильності враховуються серед інших професійно важливих якостей, вони розпо -
ділені за певними чинниками (схильність до обробки матеріалів; схильність до ділових контактів;
схильність до нетворчої праці; до етичного виховання дітей, до особливої турботи про свій престиж,
схильність до інтелектуальної діяльності, пов’язаної із спілкуванням; схильність до науково-
технічної діяльності, до абстрактного мислення й творчої праці, схильність до техніки й управління
механізмами; схильність до виробничої діяльності, що приносить видимі результати) різні
поєднання цих чинників є зразками інтересу до різних видів професійної праці [ 2].

Як об’єктивне, незалежне від свідомості явище, інтерес виступає об’єктивним фактором детер -
мінації людської діяльності, та є однією з об’єктивних причин її виникнення. Але для того, щоб
проявитись у ролі безпосередньої умови людської діяльності, на думку Є.Г. Глезермана, об’єктивний
інтерес повинен пройти через свідомість людини [2]. Для соціально орієнтованої особистості
важливим є вміння знаходити умови для поєднання різноманітних інтересів, а також уміння
поєднувати свої інтереси з інтересами інших суб’єктів.

Аналіз інтересу був би недостатнім, якби не вказати місце емоційно-почуттєвої сфери в структурі
особистості фахівця-психолога. Як зазначає А.В. Петровський, суб’єктивно інтереси відобража -
ються в емоційному переживанні, у своєрідному емоційному тоні. Емоційність не просто зберігаєть -
ся у вигляді додатку, а становить якість невід’ємного компоненту усвідомленого інтересу, оскільки
емоції виступають активною силою людських вчинків та діяльності, в тому числі професійної [7]. 

Більшість теоретиків наголошують на фундаментальній значущості емоційного життя для всіх
психічних процесів і, зокрема, тих, що стосуються соціономічної діяльності [3]. Адже людина
навколишній світ не лише пізнає, а й виражає до нього своє ставлення. Кожна людина вчиться
розпізнавати емоції з дитинства і продовжує навчатись цьому протягом усього життя. При цьому
здатність ідентифікувати власні емоції та емоції інших людей значно різняться — і це залежить від
багатьох чинників егоїстична людина не зможе помічати і правильно оцінювати емоційний стан
інших людей; а позитивний досвід емоційних переживань, взаємини з найближчим оточенням,
навпаки, сприяють розвитку емоційної чутливості, а відповідно, й сприяють розвитку особистості
соціально орієнтованого фахівця [7].

Емоційно-почуттєва сфера виступає в єдності з іншими процесами і забезпечує функції само -
розуміння і саморозвитку, і є основою суб’єктності позиції соціально орієнтованого фахівця. Вона
визначає морально-етичні уявлення людини, які пов’язані із способом задоволення її фунда мен -
тальних потреб. Почуття визначаються значущим чинником у розвитку соціально орієнтованої
особистості, особливо її мотиваційної сфери. Саме зміст стійких почуттів індивіда розкриває лю -
дину як індивідуальність [6, с. 14]. 

У людини як істоти суспільної емоційно-почуттєва сфера є своєрідною формою орієнтування,
що виражається в потребі двостороннього емоційного контакту, у якому особистість почуває, що
сама є предметом зацікавленості, і що інші співзвучні з її власними почуттями. У такому спів -
звучному емоційному контакті і перебуває кожна здорова людина незалежно від віку утворення та
ціннісних орієнтацій [1]. 

Емоційні тенденції відображають не лише природжені нахили, а й значною мірою культурні та
соціальні впливи. І як зазначав М.Д. Левітов, емоційні стани, якщо вони переживаються людиною
часто й довго, можуть перетворитися у властивості її характеру. Стан визначає особливості
переживань і поведінки, це тривале відчуття, що забарвлює життєві стосунки [5]. Оскільки багато
емоційних тенденцій засвоюються саме через соціум, тобто саме з атмосфери емоцій, то емоційно-
почуттєву сферу характеризує низка властивостей, зокрема суб’єктивна забарвленість, полярність,
амбівалентність, інтенсивність, тривалість, предметність [3] . 
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Емоції та почуття допомагають соціально орієнтованій особистості долати життєві та професійні
труднощі, формувати суб’єктивне ставлення до тих чи інших явищ та подій, допомагають
налагоджувати контакти з іншими людьми у процесі діяльності, допомагають побудувати цілісний
суб’єктивний образ, дають змогу краще зрозуміти внутрішній стан один одного, можуть мотивувати
ту чи іншу поведінку людини та ін. Управління емоціями базується на усвідомленні людиною своїх
життєвих цілей і співвідношення з ними конкретних цінностей, оцінці значущості подій, здібності
до перенесення, позитивному мисленні, вмінні виражати свої почуття соціально прийнятним
способом [6]. 

Емоційні фактори визначають структуру уявлень про себе і ту схему, за допомогою якої особистість
описує поведінку інших. Соціономічні професії пов’язані з постійним проявом емоцій, їх роз -
пізнаванням та маскуванням, адже в їх основі лежить спілкування людей. Зі зростанням професійної
майстерності збільшується необхідність не до спонтанного вияву емоцій, а їх розрахункового прояву.
Такі типові прояви поступово стають особистісною характеристикою, яку А. Ольшаннікова та
І. Поцявічус називають емоційністю. Емоційність, на їхню думку, є однією з основних складових
темпераменту та однією з центральних та фундаментальних характеристик індивідуальності [9]. 

Експериментальне вивчення особливостей емоційності виявило зв’язок з такими якостями та
процесами, як саморегуляція діяльності; комунікативність; специфіка загальної пристосованості,
адаптивності в звичайних та в складних емоційних умовах; характер самооцінки; когнітивний стиль [3]. 

Теорія когнітивного дисонансу Л. Фестінгера розглядає емоції як основний мотив вчинків
людини. Когнітивно-фізіологічна теорія С. Шехтера розглядає емоції як результат інтеграції
фізичних, фізіологічних та психологічних чинників; інформаційна теорія емоцій П.  Симонова
припускає, що емоції є результатом відображення мозком людини певної актуальної потреби та
ймовірності її задоволення. Теорія диференційованих емоцій К. Ізарда стверджує, що основну
мотиваційну систему людського існування створюють 10 фундаментальних емоцій, кожна з яких
наділена унікальними мотиваційними функціями [2]. 

Останнім часом учені дедалі більше говорять про так званий емоційний інтелект, який охоплює
низку здібностей людини розпізнавання власних емоцій, опанування емоціями, розуміння емоцій
інших людей. Наявність високого емоційного інтелекту сприяє розвитку соціально орієнтованого
фахівця, і є запорукою успішної діяльності в професіях соціономічного спрямування [6]. 

Для соціономічних професій надзвичайно важливими якостями є вміння управляти власними
емоціями (дотримання відповідних правил самоконтролю емоцій та емоційної витримки; вміння
захищати себе від емоційного зриву; відволікатись від непотрібної та негативної інформації; вміння
обмінюватись змістом емоційних переживань; вміння підтримувати високий рівень самооцінки
у себе та в інших), розпізнавати емоції інших.

Однак емоції протягом життя змінюються, навіть ті ж самі ситуації можуть згодом викликати
зовсім інші емоції. Формування та переробка емоцій здійснюється в результаті включення людини
в нову практику, яка змінює її основні настанови, загальну спрямованість особистості. 

Якщо прагнення придушувати та викорінювати емоції неправильно, то вміння регулювати їх
прояви необхідно. Бажано, щоб діяльність, що орієнтована на вирішення завдань людини, була
емоційною, мобілізувала енергію, але емоції не повинні перетворюватися в головний регулятор
діяльності [4].

Люди, які здатні контролювати свої почуття, добре розуміють почуття інших, мають перевагу
в умінні діяти за так званими неписаними законами, які ведуть до успіху в особистому і суспільному
житті. Адже люди з добре розвиненою емоційною сферою можуть краще налагодити стосунки
з оточуючими, швидше знайти вихід із складного становища, здатні більш цілеспрямовано керувати
своїми емоціями. Це називається мати високий коефіцієнт емоційного розвитку EQ (термін
введений Д. Гоулменом). У це поняття входять такі чинники, як уміння розуміти й керувати своїми
емоціями, цілеспрямованість, здатність до співчуття та вміння допомогти людям у налагодженні
стосунків [8].

Деякі риси особистості можуть спрощувати або, навпаки, утруднювати інтелектуальну діяльність
та розвиток. Зокрема імпульсивність, лабільність фахівця соціономічної сфери можуть призводити
до зниження рівня емоційного інтелекту. Тоді як відповідальність, комунікабельність, схильність
до лідерства, дружелюбність, скромність активно впливають на розвиток особистості соціально
орієнтованого фахівця та на розвиток його емоційного інтелекту [4].

Емоційний інтелект, за визначенням Д. Карузо, Дж. Мейєра, П. Соловея та інших дослідників,  —
це група ментальних здібностей, які сприяють усвідомленню та розумінню власних емоцій та емоцій
оточуючих. Рувен Бар-Он визначив емоційний інтелект як «набір некогнітивних здібностей,
компетенцій та навичок, які впливають на здатність людини упоратися з викликами та тиском
зовнішнього середовища». Д. Гоулман — як «здатність усвідомлювати власні емоції та емоції інших
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людей, щоб мотивувати себе та інших, щоб ефективно управляти емоціями наодинці з собою та при
взаємодії з іншими» [1]. Виділяють чотири головних складових емоційного інтелекту само сві -
домість, самоконтроль, емпатія та навички стосунків. Д. Гоулман виділяє ще одну важливу складову
у визначенні компонентів емоційного інтелекту — мотивацію [8]. 

На думку Д. Гоулмана, Д. Карузо, Дж. Мейєра, П. Соловея, успіх людини великою мірою
залежить від емоційного інтелекту та емоційної компетентності. Оскільки емоційний інтелект, на
їхню думку, — це здатність особистості прокладати собі шлях до бажаної мети, він включає в себе
вміння контролювати свої емоції, використовувати інтуїцію, комунікабельність, зберігати стійкість
та спокій в стресових ситуаціях. Цими науковцями емоційний інтелект визначається як турбота про
те, щоб ефективно розуміти себе та інших, вміло вибудовувати стосунки, пристосовуватись та
долати життєві труднощі та виклики оточуючого середовища [2].

У рамках співвідношення емоцій та діяльності з’являється термін емоційна компетентність —
здатність особистості здійснювати оптимальну координацію між емоціями і цілеспрямованою
поведінкою [4]. 

Психофізіологічною передумовою емоційної компетентності служить комплекс властивостей, що
виявляються як у чутливості до розбіжності між очікуваним і отриманим результатом, так і в по чутті
задоволеності досягнутим. Емоційна компетентність пов’язана з умінням особистості спів від носити
стиль реагування зі своїми домінуючими потребами й параметрами конкретної ситуації [6]. 

Регулятивно-емоційна компетентність працівників соціономічних    напрямів — це здатність
ефективно використовувати соціально-психологічні механізми міжособистісної взаємодії та
механізми соціально-професійної адаптації у сфері ділового спілкування [8].

Емоційна компетентність включає здатність розуміти емоції, здатність виражати емоції та
здатність називати емоції. Це дозволяє розпізнавати, оцінювати та виражати емоції; припускає
уміння породжувати відчуття, сприяючи процесу усвідомлення та мислення; вміння розуміти емоції
та продукувати емоційне знання; закріплення досвіду суб’єкта, в тому числі й емоційного; вміння
впливати на міжособистісну комунікацію; вміння управляти емоціями для досягнення емоційного
та інтелектуального зростання, підвищення культури емоцій [1]. 

Відповідно до зазначеного вище, можна зробити висновок, що психологія соціальної реалізації
фахівця включає в себе значну кількість аспектів та рівнів складності. Постійні зміни, що
відбуваються в оточуючому світі професіонала, зокрема психолога, постійно ставлять і ставитимуть
перед ним нові проблеми та завдання.
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Анотація:
Розкрито актуальність досліджень з психології тілесності як новітнього  напряму  психологічних

досліджень у сучасному науковому просторі. Взято до уваги ідею рефлексивної активізації особистісного
та професійного самовизначення психолога, розвитку професійної компетентності практичних психо-
логів, ідею пошуку резервів підвищення якості управління психологічною службою освітянських закладів,
розширення функціонування науково-дослідних психологічних установ як методичних, навчально-мето-
дичних та консультативних центрів.

Проаналізовано  результати апробації навчально-експериментальної програми курсу «Психологія ті-
лесності» в професійній підготовці студентів-психологів. Узагальнено досвід включення навчальної дис-
ципліни «Психологія тілесності» до навчальних планів підготовки спеціалістів-психологів. 

Представлено змістовне наповнення цього курсу згідно з основними формами навчальної діяльності сту-
дента-психолога вищого навчального закладу, а саме:  зміст лекційного матеріалу, практичних і лабора-
торних робіт, індивідуальних завдань, самостійної роботи, виробничих практик. На основі аналізу проблем
методології емпіричного дослідження психології тілесності та виділення емпіричних параметрів психічного
та тілесного здоров’я підібрано комплекс взаємодоповнюючих теоретичних і практичних питань. 

Виділено домінуючі педагогічні позиції у викладанні навчальної дисципліни, враховуючи  вимоги Бо-
лонського процесу, освітнього середовища, нової дослідницької ситуації.

Ключові слова: психологія тілесності, професійна підготовка, студенти-психологи, навчальна
програма.
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Summary:
The article deals with the psychology of corporeality as the latest psychological research direction in modern

scientific space. It is taken into account the idea of reflexive activation of personal and professional self-determi-
nation of psychologist, the development of professional competence of psychologists, the idea of finding of reserves
of improving the quality of management of psychological services for educational institutions, increasing the func-
tioning of psychological research institutions as teaching and consulting centres.

The results of the approbation of the experimental course «Psychology of corporeality» in the training of students
of psychology are analyzed. The experience of the inclusion of the course «Psychology of corporeality» to curricu-
lum is generalized.

The content of the course according to the basic forms of workload of student of psychology, namely the content of lec-
tures, practical and laboratory work, individual assignments, self-study, practice is presented. On the base of the analysis
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of the problem of methodology of empirical research of the psychology of corporeality and determining the empirical pa-
rameters of mental and bodily health the complex of complementary theoretical and practical issues is chosen.

Dominant pedagogical positions in course teaching taking into account the requirements of the Bologna process,
educational environment, new research situation are highlighted.

Key words: psychology of corporeality, professional training, students of psychology, course.

Характерними рисами розвитку сучасного українського суспільства є різноманітні трансформації
в соціальних, політичних, економічних сферах життя і, як наслідок, зміна наукових парадигм до-
сліджень, динаміка інтелектуальних та міжособистісних зв’язків, зростання життєтворчості особис-
тості тощо. Інтенсивніше розгортаються процеси інтеграції та диференціації у сфері психологічного
знання, з’являються нові галузі психології, розробляються і впроваджуються в навчальну діяльність
нові концепції професійного становлення майбутнього спеціаліста. Вищі навчальні заклади України
поступово переорієнтовуються на сучасні моделі побудови навчальної й управлінської систем в освіті.
Так, наукового та педагогічного звучання набула ідея рефлексивної активізації особистісного та про-
фесійного самовизначення психолога, розвитку професійної компетентності практичних психологів,
ідея пошуку резервів підвищення якості управління психологічною службою освітянських закладів,
пропозиція розширення функціонування науково-дослідних психологічних установ як методичних,
навчально-методичних та консультативних центрів. 

Одним із новітніх  напрямів  психологічних досліджень у сучасному науковому просторі є пси-
хологія тілесності.

В цій статті ми поставили за мету підтвердити актуальність досліджень з психології тілесності та
окреслити результати апробації навчально-експериментальної програми курсу «Психологія тілес-
ності» для студентів-психологів. Основними завданнями було: розкрити актуальні питання теоре-
тичної та експериментальної бази новоствореного напряму психологічних досліджень; узагальнити
досвід включення «Психології тілесності» до навчальних планів підготовки спеціалістів-психологів;
охарактеризувати зміст розробленої та апробованої авторської навчальної програми з «Психології
тілесності»; акцентувати домінуючі педагогічні позиції у викладанні навчальної дисципліни, вра-
ховуючи  вимоги Болонського процесу. 

Новостворена галузь психології перебуває на стадії створення власної теоретичної концепції і від-
повідної до неї експериментальної бази дослідження (В.Ніколаєва, В. Нікітін, Т.Титаренко, П.Ти-
щенко, А.Тхостов, Є.Язвінська), хоча фундамент для цього напряму закладений уже давно в історії
психології у формі взаємовідносин психічного і фізіологічного, душі і тіла, психічних і фізичних про-
цесів. З’ясування характеру взаємовпливів «фізичної» і «психічної» субстанцій людини розв’язується
сучасними психологами таким чином: «Безперечно, психічне не повинно розглядатись окремо від
фізіологічного, але воно (психічне) відмінне від нервової діяльності. Мова має йти про психофізичну
єдність, в якій і психічне, і фізичне зберігають свої специфічні якості, в якій поєднуються органічно-
функціональна залежність психіки від мозку, від нервової системи й вихід психіки за межі внутріш-
ньо-органічних відносин завдяки її зв’язку з об’єктом, із зовнішнім світом, що існує незалежно від
неї і який вона відображає. Тілесна функція не є простою відповіддю на психічну діяльність, на взає-
модію суб’єкта з об’єктом. Вона сама є єдністю психічного й фізіологічного» [3, с. 200]. 

Тіло, тілесність більшою чи меншою мірою цікавили і природничу галузь, і гуманітарну. Для першої
ці категорії завжди мали стійкий і безпосередній інтерес: «Дійсно, що стосується вивчення людського
тіла в межах природничої парадигми, то навряд чи можна обмежитися коротким списком, перерахо-
вуючи ті галузі наукового знання, в яких вони є предметом дослідження в тих чи інших вимірах: анатомія
і фізіологія, антропологія і біомеханіка, сексологія і гігієна… Тіло як матеріальний субстрат, значимий
для вивчення і розуміння психічних процесів, розвитку людської свідомості, все більш широко вивчався
психосоматикою, психофізіологією, тисячоліття нараховує практична «робота» з тілом в галузі меди-
цини, оздоровчих технологій і т.д. Словом, для «наук про природу» людське тіло, за абсолютно зрозумі-
лими причинами – предмет давньої і прискіпливої уваги, предмет, у прямому і переносному значенні
розібраний «до кісточок», хоча й досі значною мірою незрозумілий і загадковий» [1 c. 86].

Сьогодні в полі зору дослідників-психологів перебувають питання розмежування понять «тіло»
і «тілесність», структурування тілесності на зовнішні та внутрішні компоненти, виділення образу
тіла, тілесного «Я», аналіз психологічного онтогенезу тілесності, розшифрування тілесного коду як
ключа до розуміння внутрішньоособистісних конфліктів і психосоматичних захворювань. Так, ці-
кавою спробою дослідити структуру тілесності є праці Є. Язвінської, в яких описано спотворення
структури тілесності, механізми, які їх спричиняють, та можливості тілесно-орієнтованої психоте-
рапії в діагностиці і корекції структури тілесності. Особливої уваги заслуговує програма «На-
тхнення» та авторський метод біоенергетичної психопластики, який дозволяє інтегрувати
самовідчуття у самосвідомість, і тим самим досягти максимальної цілісності в структурі тілесності
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(між її внутрішніми і зовнішніми компонентами) і, відповідно, особистості [6].
Вивчення українськими дослідниками феномену тілесності людини здійснюється також у контек-

сті проблеми життєвого шляху особистості, конструювання випускниками сценаріїв майбутнього,
статеворольової тілесної ідентичності тощо. Ґрунтовним і продуктивним в цьому напрямі є вивчення
А.Рождественським ролі тілесної компоненти в успішності досягнення особистістю мети власної жит-
тєдіяльності [4]. Провівши теоретичний аналіз феноменології тілесності і життєвого самовизначення,
автор сформулював робочу сітку понять, зокрема, таких як: тілесність (якісна визначеність фізичного
буття особистості), тілесний потенціал (дана за способом буття особистості латентна можливість реа-
лізації тілесності), рефлексія тілесного потенціалу (процес усвідомлення особистістю власного жит-
тєвого досвіду). Значення досліджуваних реальностей полягає також у виявленні типів саморефлексії
тілесного потенціалу старшокласників та їх кореляції зі способами конструювання життєвих проектів.
Знаючи проблеми психодіагностичного інструментарію, виділимо розробку та стандартизацію до-
слідником методики діагностики рівня сформованості у старшокласників здатності до саморефлексії
тілесного потенціалу (ОСТП – опитувальник саморефлексії тілесного потенціалу).

Ще одне цікаве дослідження в контексті окресленого поля проблематики проведене Н.Тере-
щенко і стосується вивчення особливостей структури, функцій та формування статеворольової
структури тілесної ідентичності. Наукова новизна дослідження полягає у встановленні змістовного
і емоційно-оцінного аспекту тілесної ідентичності. Автором уперше визначена психосемантична
структура задоволеності власним тілом у жінок. У роботі специфіковано психодіагностичну карту
особистісних  статево-рольових утворень дівчат віком 18–20 років, вирішено завдання розробки та
апробації програми тренінгу для дівчат старшого та підліткового віку, які мають проблеми у при-
йнятті жіночої гендерної ролі тощо [5].

Вивчаючи науковий доробок з психосоматики (Ф.Александер, К.Уілбер, О.Корнієнко, В.Любан-
Плоцца, К.Сельченок), патопсихології (В.Братусь, Л.Бурлачук, Б.Зейгарнік, М.Корольчук,
Б.Мар’єнко), психології індивідуально-типологічних відмінностей (Е.Кречмер, У.Шелдон), ті-
лесно-орієнтованої психотерапії (Е.Гіндлер, В.Райх, О.Лоуен, В.Нікітін, М.Фельденкрайз), танцю-
вально-рухової психотерапії (М.Чейз, Л.Еспенак, М.Уайтхауз, Е.Гренлюнд, Н.Оганесян),
SOLWI-терапії (Є.Браун, В.Бажуріна, Г.Федорова), ми зрозуміли необхідність нового погляду на
проблему тілесного здоров’я людини. Значущими для нас у цьому плані виявились дослідження
енергопотенціалу людини, механізмів відновлення і накопичення нею енергії, зв’язку між кількістю
енергії та психічними станами, рівнями здоров’я тощо. І хоча поняття «енергії» та «енергопотен-
ціалу» поки що не увійшли в загальний вжиток науковців-психологів, все-таки окремі роботи ви-
конані і привертають нашу увагу. Так, український психолог В.Клименко виділив п’ять станів
енергопотенціалу і, відповідно,  п’ять рівнів здоров’я:  1) оптимальне, 2) стан норми,  3) втоми, 4) пе -
ревтоми, 5) виснаження. Основним критерієм здоров’я виступає рівень енергії людини. Перші три
стани автор вважає перманентними, їх точна диференціація можлива методами психодіагностики,
два  останні стани знаходяться на межі норми і патології. 

Запропонована В.Клименко класифікація з точки зору психології була визначена на основі кла-
сифікації станів здоров’я за Авіценою: 1) тіло здорове до межі, 2) тіло здорове не до межі, 3) тіло
і не здорове, і не хворе, 4) тіло хворе, але швидко набирає сили, 5) тіло хворе, але не до межі, 6) тіло
хво ре до межі. Як зазначає В.Клименко, «останні два стани здоров’я знаходяться в компетенції за-
кладів охорони здоров’я. А перші чотири стани ніяку науку і практику не цікавлять: вони залишені
на поталу долі, відповідно, вони повинні стати предметом психогігієнічного дослідження і практики
розвитку здорової людини» [2, с. 485].

Цю прогалину, на нашу думку, інтенсивно почала розв’язувати  психологія здоров’я, яка пропо-
нує сьогодні нові моделі здоров’я, нетрадиційні оздоровчі практики, психологічні методи зміцнення
здоров’я людини тощо [О.Васильєва, Г.Ложкін, М.Мушкевич, В.Никифоров, Ф.Філатов]. Такі на-
укові реалії створюють підґрунтя для розширення предметного поля психології тілесності та інтег-
рування з ним сучасних концепцій психології здоров’я. 

В результаті  тривалого наукового екскурсу ми вважаємо актуальним розкриття питань психо-
логічних аспектів тілесного здоров’я та тілесної свідомості  для майбутніх психологів. Без вивчення
цих аспектів неможливо зрозуміти та пояснити різноманітні оздоровчі «тілесні практики», а також
подолати поширений  «тілесний негативізм» як на рівні суспільства, так і на рівні окремої особис-
тості. Зрозуміло, що на рівні засвоєння базових психологічних дисциплін оволодіти зазначеними
вище знаннями  немає можливості. Тому нами в 2002 році була обґрунтована пропозиція ввести
в навчальні плани підготовки психологів  Волинського державного університету імені Л. Українки
окремий спеціальний курс «Психологія тілесності». Включення нової психологічної дисципліни до
програми професійної підготовки ставить у центр уваги визначення змістової структури навчальної
дисципліни. Розроблена і пройшла апробацію експериментально-навчальна програма спецкурсу
«Психологія тілесності». 

Хлівна Олександра. «Психологія тілесності» для майбутніх психологів: апробація програми нової навчальної дисципліни



Робоча програма на сьогодні складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки
«Спеціаліст» напряму «Психологія» спеціальності «Психологія» і реалізується кафедрою медичної
психології та безпеки життєдіяльності факультету психології   Східноєвропейського університету
імені Л. Українки. Предметом вивчення навчальної дисципліни є психологічні підходи до питань
тілесності та її ролі у психічному житті особистості. Вивчення курсу базується на наукових знаннях
з психофізіології, загальної психології, психології особистості, диференційної психології, медичної
психології тощо. Подамо характеристику курсу згідно з навчальним планом та за вимогами Болон-
ської системи навчання.

Таблиця 1
Опис навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни «Психологія тілесності» є розуміння єдності психіч-
ної та тілесної основ розвитку людини. Основними завданнями  є формування глибоких теоретич-
них знань про взаємозалежність механізмів функціонування психічного та тілесного; ознайомлення
студентів зі спеціальними техніками, спрямованими на вдосконалення тіла та осягнення єдності
свідомості та організму; інтеграція отриманих знань у цілісне уявлення феноменології тілесності. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні знати:   теоретичні основи
психології тілесності, психодіагностику тілесної свідомості, теорію та практику класичної та сучас-
ної тілесної психотерапії, основні аспекти психокорекції та психопрофілактики тілесного здоров’я;
повинні вміти: використовувати методи та техніки тілесно-орієнтованої психотерапії на практиці,
аналізувати результати первинної діагностики тілесності людини, інтерпретувати отримані діагнос-
тичні результати   для подальшої тілесно-орієнтованої психокорекції; здійснювати  тілесно-орієн-
товану психокорекцію та психопрофілактику тілесного здоров’я, розробляти психологічні проекти
тілесного розвитку у сучасних формах самопізнання та дозвілля.

Покажемо змістовне наповнення навчальної дисципліни згідно з основними формами навчаль-
ної діяльності студента-психолога вищого навчального закладу. 

Зміст запропонованого лекційного матеріалу та питань семінарських занять визначався станом
досліджень основної проблематики психології тілесності. Зміст лабораторних робіт визначався: по-
перше, підбором нових для студентів методів і методик, а також використанням уже відомих, але
в новій дослідницькій ситуації; по-друге, аналізом проблем методології емпіричного дослідження
психології тілесності та виділення емпіричних параметрів психічного та тілесного здоров’я. 

Враховуючи принцип організації формуючих та розвиваючих психологічних впливів у процесі
взаємодії психолога з предметом свого дослідження [4], запропоновано комплекс індивідуальних
практичних завдань, який може ефективно реалізуватись у програмі: 1) виконання ІНДЗ; 2) вико-
нання самостійної роботи; 3) проходження психологічних практик – психолога-стажиста, соці-
ально-діагностичної, медико-діагностичної, корекційно-консультативної; 4) розробки окремого
науково-дослідницького проекту – курсового, бакалаврського, дипломного.
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Найменування показників
Галузь знань, напрям підготовки,
освітньо-кваліфікаційний рівень
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Денна форма навчання

Кількість кредитів,
відповідних ЕСТS: 3
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Змістових модулів: 1

ІНДЗ – є
Загальна кількість годин: 108

Тижневих годин (для денної
форми начання) – 6,5 год

Аудиторних – 2 год
Самостійної роботи – 2,5 год
Індивідуальної роботи – 2 год

Галузь знань:
0301 - Психологія

Спеціальність:
7.03010201 –
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За вибором
Рік підготовки: 5
Семестр: Х
Загальна кількість годин: 108
Лекції: 10 годин
Практичні заняття: 8 годин
Лабораторні роботи: 18 годин
Контрольні: 5 годин
Індивідуальна робота: 30 годин
Самостійна робота:  42 годин
Форма контролю: залік 
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Таблиця 2. 
Програма навчальної дисципліни «Психологія тілесності»

Навчальну дисципліну «Психологія тілесності» рекомендовано вивчати студентам 4-го або 5-го
курсів навчання. Домінуючими педагогічними позиціями у викладанні дисципліни, як показав до-
свід, стали такі: інформування про нові фундаментальні дослідження у сфері психологічних і при-
родничих наук; акцентування на феномені тілесності як повноцінному психологічному об’єкті та
предметі; подолання протиставлення «тілесного» та «психічного», людини «тілесної»  та людини
«духовної»; розвиток уміння інтегрувати отриману інформацію в цілісну систему уявлень про лю-
дину та її поведінку; здійснювати системну та ситуативну оцінку психологічного факту, явища,
пов’язаного зі здоров’ям людини тощо.

Висновок. Таким чином, сьогодні є актуальною розробка моделей вивчення феномену тілесності
та поглиблення професійних знань психологів. Тривалий досвід викладання «Психології тілесності»
як вибіркого та спеціального курсу для майбутніх психологів Східноєвропейського національного
університету імені Л. Українки підтвердив його особливе значення та роль як на етапі навчальної
діяльності студентів, так і у їхньому професійному майбутньому. 

Тематика  лекцій
Тематика семінарських
і лабораторних занять

Індивідуальні завдання.
Самостійна робота.

1.Курс «Психологія 
тілесності» в системі
підготовки психологів

Семінар 1. Становлення «Психології ті-
лесності» та її актуальні питання

1. Перспективи використання  отрима-
них знань в діяльності психолога д/з,
школи, ВНЗ тощо.
2. Перспективи використання  отрима-
них знань у самопізнанні та самовдос-
коналенні

2.Психологія тілесної
свідомості

Лабораторна робота 1. Психофізичні
ознаки структури характеру.
Лабораторна робота 2. Психодіагно-
стика тілесної свідомості та самосвідо-
мості

1. Біоенергоінформаційні концепції
здоров’я людини.
2.Психофізичний портрет характеру. 
3.Психодіагностика тілесної  Я — кон-
цепції.
4.Використання проективних тестів в
діагностиці тілесної свідомості

3.Класична тілесно-
орієнтована психоте-
рапія: теорія і практика 

Семінар 2. Робота з тілом в класиці
тілесної психотерапії. 
Лабораторна робота 3. Практичні тех-
ніки роботи з тілом В.Райха, О. Лоуена. 
Лабораторна робота 4. Практичні тех-
ніки роботи з тілом М. Фельденкрайза,
Ф. М. Александера, Е.Гіндлер та інших

1.Техніки заземлення та їх зв’язок
з здоров’ям людини.
2.Опис діагностики м’язових блоків.
3.Діагностична карта фіксації показни-
ків тілесних відчуттів.
4.Використання тілесних психотехнік
в навчальній, трудовій, спортивній ді-
яльності, сімейному дозвіллі тощо.
5. Інтерпретація тілесної символіки в
класиці тілесно-орієнтованої психоте-
рапії

4. Сучасна тілесно-орі-
єнтована психотерапія:
теорія і практика

Семінар 3. Сучасний пластико-когні-
тивний підхід В.Нікітіна. Семінар 4.
Танцювальна психотерапія.
Лабораторна робота 5. Техніки пла-
стико-когнітивної психотерапії. 
Лабораторна робота 6. Методика танцю-
вальної психотерапії. Лабораторна ро-
бота 7. Методика SOLWI-терапії

1.Визначення рівня гнучкості тіла. 
2.Визначення рівня пластичності.
3.Визначення рівня рівноваги тіла. 
4. Різновиди тілесних комунікативних
ігор для різних вікових груп.
5. Інтерпретація тілесної символіки  
сучасними психотерапевтами.
6. Діяльність психологічного центру
«Сонячний вітер» (Санкт-Петербург)

5.Психокорекційні 
та психопрофі
лактичні програми
тілесного розвитку

Лабораторна робота 8. Тренінги тілес-
ного розвитку.
Лабораторна робота 9. Психокорекція
тілесного розвитку

1.Тренінги розвитку психомоторики.
2.Танцювально-експресивний тренінг.
3.Програма коригуючої гімнастики для
дітей та дорослих.
4.Тілесний розвиток методом палсінг-
технології

Хлівна Олександра. «Психологія тілесності» для майбутніх психологів: апробація програми нової навчальної дисципліни



Перспективи подальших досліджень вбачаємо у виявленні можливостей викладання цієї дис-
ципліни для практичних психологів і  педагогів у системі післядипломної освіти, у розробці та ап-
робації тілесно-орієнтованих психокорекційних програм, у розробці психологічних програм
формування тілесної культури для дітей та дорослих.
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Анотація:
У статті аналізуються психологічні напрями у вивченні переговорної діяльності, серед яких виділено такі:

прагматичний підхід, який використовується для перевірки фактичної поведінки та містить набір емпі-
ричного інструментарію стосовно проведення переговорів. Недоліком є відсутність елементів планування.
Зазначено, що останні напрацювання зосереджені на виявленні взаємної вигоди партнерів по переговорах.
Поведінковий  підхід, який акумулює знання про особливості людської поведінки, адаптуючи їх до особливос-
тей переговорної діяльності.  Структурний підхід, сутність якого в тому, що переговори розглядаються як
структурована  послідовність  дій.  Інструментальний підхід, в рамках якого переговори вважаються лише
корисним інструментом на додаток до інших способів досягнення цілі.  Проаналізавано недоліки кожного
з зазначених психологічних напрямів у дослідженні переговорної діяльності. Описано крос-культурний підхід,
який враховує психологічні особливості тієї чи іншої культурної, національної, етнічної та ін. спільноти та
вбачається найбільш цілісним у вивченні психологічних особливостей переговорної діяльності.

Представлені до розгляду особливі компоненти переговорних ситуацій, до яких належать культурні
чинники та особливості аналізу переговорного процесу. Встановлено, що при психологічній підготовці
у допереговорному періоді необхідно враховувати три рівні прояву культурних особливостей: біхевіорис-
тичний, рівень стосунків і цінностей. Зроблена класифікація ірраціональних помилок, які спостеріга-
ються у переговорних процесах. 

Доведено, що важливим є встановлення міри, у якій культурні відмінності є достатніми для обґрун-
тування успіху або провалу переговорів, оскільки залучення культурних розбіжностей як приводу до ви-
правдання невдалих переговорів є прикладом фундаментальної помилки атрибуції. Встановлено, що
психологічні помилки є особливо небезпечними, якщо переговори проводяться в ситуації арбітражу, коли
арбітр врешті-решт приймає сторону одного з двох учасників  і, відповідно, така переговорна ситуація
не передбачає компромісних варіантів.

Ключові слова: психологія переговорної діяльності, крос-культурний аналіз, ірраціональності,
культурні фактори, вплив.
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Summary:
This article analyzes the psychological approaches in the study of negotiation, including allocated as follows:

a pragmatic approach used to verify the actual conduct and contains a set of empirical tools in conducting nego-
tiations. The downside is the lack of planning elements. Indicated that recent developments focused on identifying
mutual benefit negotiating partners. The behavioral approach that accumulates knowledge about the features of
human behavior, adapted to the peculiarities of negotiation. The structural approach, the essence of which is that
negotiations are seen as a structured sequence. The instrumental approach, in which the negotiations are consi-
dered to be a useful tool in addition to other ways to achieve goals. Proanalizavano disadvantages of each of these
psychological approaches in the study of negotiation. We describe a cross-cultural approach that takes into account
the psychological characteristics of a cultural, national, ethnic and others. community and is seen most integral
to study psychological characteristics of negotiation.

Submitted for consideration of specific components of negotiation situations which include cultural factors and
characteristics analysis of the negotiation process. Established that the psychological preparation in pre-negotiation
period is necessary to consider three levels of display cultural characteristics: behavioral level relationships and
values. Made irrational classification errors that occur in negotiations.

It is proved that important to establish measures in which cultural differences are sufficient to justify the success
or failure of negotiations, because the involvement of cultural differences as a pretext to justify the failure of talks
is an example of the fundamental attribution error. Established that psychological errors are especially dangerous
if the negotiations are conducted in a situation arbitration where the arbitrator ultimately takes the side of one of
the two parties and, therefore, such a situation does not involve negotiating a compromise.

Key words: psychology of negotiation activities , cross-cultural analysis, irrationality, cultural factors influence.

Потреба в організації психологічних знань стосовно переговорної діяльності  викликана величез-
ним попитом з боку як спеціалістів з ведення переговорів, так і пересічних громадян, які кожного дня
стикаються у побуті  з тим чи іншим видом перемовин. Всі ознаки вказують на те, переговори у ХХІ
столітті  є у  моді: широкий спектр літератури найрізноманітнішого ґатунку можна придбати в аеро-
портах, на книжкових виставках та у магазинах;  безліч  курсів та семінарів  пропонують  миттєво зро-
бити зі споживача  «сірого кардинала» та продукують інструментальний підхід до переговорної
діяльності, залишаючи поза увагою психолого-теоретичні аспекти. Дивно, але попит на такі знання
не є випадковим. Переговори насправді є діяльністю, яка проникає у всі сфери суспільного життя
особистості. Прямо чи опосередковано, кожного дня людина вступає у переговори про ті чи інші
умови з безпосереднім роботодавцем, керівники зі своїми  підлеглими, та навіть у власній родині –
з родичами, батьками чи дітьми, тобто навіть у тій сфері, де владні стосунки не є абсолютними. На
зміну авторитарним менеджерам минулого на підприємствах приходять ті, що здатні вибудовувати
управління у вигляді складного процесу взаємних поступок. Переговори ведуться кожного дня у всіх
галузях суспільної активності індивіда, залежно від середовища, у якому кожен знаходить себе: від ку-
півлі одягу, продуктів у супермаркеті до  вирішення міжнародних проблем. У літературі досить повно
описані переговори між подружжям, колишніми партнерами та дітьми і педагогами, які мають справу
з незалежними думками підростаючого покоління і, часто, мають проблеми у взаємодії з друзями та
вчителями. Та, власне, варто увімкнути новини, щоб дізнатись про переговори з урядом, опозицією,
переговори з Євросоюзом та ін. Тому можна зустріти списки рецептів від «що можна» і «чого не
можна» робити, коли ви домовляєтесь з кимось у вашому професійному чи повсякденному житті. 

Однак ведення переговорів з точки зору психологічного підходу являє собою дещо складніший
процес, ніж поради, які можна почути від друзів, батьків, чи прочитати у популярній літературі. Всі
переговорні ситуації спільні у тому, що інтереси учасників переговорів у чомусь збігаються, а у чо-
мусь протилежні. На цьому ґрунтується загальна структура пошуку принципів, які стосуються кож-
ної переговорної ситуації, сприяють поліпшенню переговорного процесу та формують попит на
відповідні техніки і прийоми. В цій площині актуальним є розгляд особливих компонентів перего-
ворних ситуацій, до яких відносяться культурні чинники, особливості аналізу переговорного про-
цесу та деякі хронотопні фактори.

Переговори здебільшого є єдиним способом для вирішення проблем. Переговори часто розгляда-
ють як особливий вид діяльності, яка  може бути розміщена на постійній вісі між крайнощами, які
утворюються полюсами боротьби і співпраці. Переговори  також  іноді можуть мати характер спільної
поведінки, яка орієнтована в одному й тому ж напрямку, іноді відбуваються у вигляді певних ворожих
дій. Тобто переговорні процеси мають властивість пересуватись по вісі, час від часу зсуваючись до
мирного (залагодження проблеми та співпраця) чи до полюсу ворожості ( агресивні дії). 

Для того щоб дізнатись про кожен із полюсів переговорної вісі, у допереговорному етапі є необ-
хідним зібрання якомога ширших знань про можливу поведінку супротивника у контексті майбутніх
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переговорів.  Аналіз останніх досліджень у сфері психології переговорної діяльності свідчить про
декілька напрямів розвідок цієї тематики, які кристалізуються в таких підходах до вивчення пере-
говорної діяльності:

– Прагматичний підхід. Він використовується для перевірки фактичної поведінки та містить
набір емпіричного інструментарію стосовно проведення переговорів. Недоліком є відсутність еле-
ментів планування. Останні напрацювання зосереджено на виявленні взаємної вигоди партнерів
по переговорах. В США саме прагматичний підхід використовують у  переговорах зі значним спро-
тивом протилежної сторони. 

–  Поведінковий  підхід ґрунтовно досліджується в Німеччині. Акумулює знання про особливості
людської поведінки, адаптуючи їх до особливостей переговорної діяльності.  

– Структурний підхід, сутність якого в тому, що переговори розглядаються як  структурована
послідовність  дій. 

– Інструментальний підхід. Переговори вважаються лише корисним інструментом на додаток
до інших способів досягнення цілі.  

Кожен з зазначених вище підходів має свої власні недоліки та переваги.  Основним недоліком
неінструментальних шкіл є те, ці  школи майже цілковито зосереджені на процесі переговорів. Такі
переговори фактично будуть розглядатись як ізольована діяльність, незалежна від причин, які цю
діяльність спровокували.  Кожен підхід акцентує тільки на одному аспекті переговорної діяльності.
Методологічною основою даного теоретико-прикладного дослідження стали розробки західних
психологічних переговорних шкіл (гарвардська школа: Г.Райффа, Т.Шеллінг, Р.Фішер, У.Юрі,
Д.Етель, С.Браун; мічиганська школа А.Раппорт, Р.Аксельрод), російських фахівців у сфері психо-
логії переговорів (Р.Мокшанцев, Б.Хасан) та українських соціальних психологів (Н.Ануфрієва,
В.Москаленко, А.Коваленко).

З нашої точки зору, перспективним є крос-культурний підхід, який враховує психологічні особ-
ливості тієї чи іншої культурної, національної, етнічної та ін. спільноти.  Так, у дослідженнях пере-
говорного процесу  викликає інтерес культурний релятивізм, коли постає питання  про протікання
переговорного процесу у разі неможливості ухилення від норм своєї культури. В цьому контексті ви-
вчаються особливості міжнародних переговорів (як між країнами, урядами, так і у сфері туризму, біз-
несу, політичних партій, культурного співробітництва). Одні й ті ж посилання у домовленостях
можуть бути витлумачені по-різному у країнах з різним політичним, культурним, релігійним устроєм:
те, що може сприйнятись як жарт в одній країні, може викликати смертельну образу в іншій [7].

При встановленні крос-культурних зв’язків необхідно враховувати транс-культурні шуми. Так,
корисно знати, що в Південній Європі відстань між людьми, які спілкуються, менша, ніж це при-
йнято у Північній Європі, що в багатьох країнах прийнято уникати букетів з парною кількістю квітів
та ін. Враховуючи такі особливості при підготовці до переговорів, визначаються транс-культурні
шуми і усуваються, не наносячи шкоди ситуації  перемовин. Приклади міжкультурних бар’єрів
можна знайти навколо декодування емоційних виразів, таких як сміх і тиша.  У Китаї, Японії – краї-
нах  з буддійською, синтоїстською, даосистською релігійно-філософською культурою – демонстра-
тивне вип’ячування своєї першості переваги вважається неввічливим.  У розмові прийняті паузи,
передавання слова співбесідникам, тривалі багатозначні мовчанки. Ці особливості містять поради
щодо успішної техніки перемовників зі західноєвропейською ментальністю, які  схильні відчувати
певний дискомфорт від незручної мовчанки та проявляють тенденцію переривати переговорний
процес, демонструючи свою позицію.

Найбільш очевидним культурним бар’єром є мовний бар’єр. Він призводить до найбільш недо-
лугих непорозумінь, таких, як те, що вважається у Європі «в суботу увечері» в арабському світі зро-
зуміють як  «в неділю увечері». Цікаві культурні розбіжності існують у розумінні та відчутті  в темпу
і часу, кожен з яких має значний вплив на переговорний ритуал. Кожна культура має своє віками
сформоване ставлення до цих аспектів – способів, якими регламентується оформлення найрізно-
манітніших ситуацій людського існування, починаючи з хронології проведення сніданку, ланчу у
Британії  до тривалої сієсти в Іспанії та вечері, яка відбувається пізньої ночі. Кожна культура має
свої власні стандарти пунктуальності, наприклад, в Південній Європі вам пробачать, якщо ви за-
пізнитесь на переговори, але водночас в Північній Європі це сприйматиметься як незацікавленість
у вирішенні важливих питань чи навіть у співпраці [6].

Потрібно відмітити, що у різних культурах є і своє бачення того, як довго можуть тривати пере-
говорні процеси: короткі у США та в Північній Європі, але затяжні у країнах Латинської Америки
і Азії – дні, тижні, навіть місяці. Тривалість переговорів регламентують ритуали переговорної си-
туації, які іноді не дозволяють проігнорувати виїзну вечірку безкарно. Міжнародний переговорник
може ефективно досягти успіху, якщо завбачливо виявить ритм переговорів та зрозуміє візерунки
переговорних ритуалів. Наприклад, якщо врахує, що японські переговорники вимогливі, а амери-
канські схильні до компромісу та відносної демонстративності; якщо визнає важливість зовнішніх
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ритуальних чинників, таких як, наприклад, пишно оформлена зала для дискусії з гостями зі Сходу.
Спеціаліст з проведення переговорів має розуміти, що мета зустрічі може відрізнятись залежно від
країни походження протилежної сторони. В США вирішення проблеми відбувається більш тех-
нічно, порівняно з церемоніальною Японією [3].

Культурних факторів, які впливають на психологію переговорного процесу, значно більше. Під-
хід, що виходить за межі анекдотичних ситуацій, має враховувати три рівні, на яких проявляються
культурні розбіжності:  біхевіористичний рівень, рівень стосунків  та, найголовніше, ціннісний рі-
вень [3]. Останній рівень є найскладнішим, оскільки система цінностей не доступна для зовніш-
нього спостереження, а потребує спеціального психологічного аналізу та інструментарію для його
проведення. Для проведення такого аналізу зазвичай не вистачає часу, а тому спроби визначити
ціннісні уподобання візаві здебільшого закінчуються набором стереотипів рольової поведінки. 

Важливим є встановлення міри, у якій культурні відмінності є достатніми для обґрунтування ус-
піху або провалу переговорів, оскільки залучення культурних розбіжностей як приводу до виправ-
дання невдалих переговорів є прикладом фундаментальної помилки атрибуції. Опір на культурні
відмінності для уникнення відповідальності за власні прорахунки є  прикладом ірраціональностей,
які можуть бути виділені у переговорному процесі. Безпосередній переговорний процес являє собою
набір ірраціональних даних, тому що скільки часу існує в історії людства таке явище, як торг з будь-
якого приводу, саме раціональні припущення у веденні торгу відіграють істотну роль. Кожен, хто
хоч коли-небудь потрапляв у каскад припущень на кшталт «Я думаю, ви думаєте, що він думає, що
ми думаємо», буде змушений визнати, що власні  найбільш вірогідні роздуми можуть суттєво від-
різнятись від чужої точки зору. Тому переговори потребують насамперед з психологічної точки зору
вміння людини  рухатись у чужій ситуації, що є єдиною можливістю перевірити раціональність влас-
них припущень. Тому найкращим розумінням ступеня, коли власний умовивід є невірним, є оче-
видне практичне значення проведених переговорів [5].

Ірраціональності, які виникають у процесі переговорної діяльності, можна класифікувати по-
різному. Найбільш простою для застосування, на наш погляд, є класифікація ірраціональностей за-
лежно від етапів переговорного процесу, а саме: допереговорного етапу, власне переговорів, та
після-переговорного етапу, який полягає у оцінці отриманих результатів. З цієї точки зору перего-
вори здебільшого характеризуються типовими ірраціональностями, які  називаються фіксованою
круговою ілюзією. Це класичне непорозуміння між двома сторонами, які хочуть поділити апельсин,
при цьому не розуміючи, що хтось зацікавлений у апельсиновій шкірці, а комусь потрібний апель-
синовий сік. Обом сторонам не пощастило, якщо у результаті переговорів вони залишаться з поло-
винками апельсина.

Очевидним є факт, що мистецтвом у допереговорній підготовці є вибір найбільш значущого ком-
промісу з тих, що можливі. Точно такою ж невід’ємною частиною підготовки до переговорів є аналіз
сильних-слабких сторін, який часто містить набір ірраціональних тверджень стосовно поведінки
протилежної переговорної сторони. Такі психологічні помилки є особливо небезпечними, якщо
переговори проводяться в ситуації арбітражу, коли арбітр зрештою приймає сторону одного з двох
учасників  і, відповідно, така переговорна ситуація не передбачає компромісних варіантів. Дослід-
ження підтверджують, що учасники переговорів практично завжди переоцінюють власну позицію,
тому платять надмірну ціну за власну самовпевненість [2].

Ретельна підготовка переговорного процесу має важливе значення і емпіричні дослідження до-
водять, що гарні переговорники витрачають на цьому етапі значно більше часу. Крайній приклад
непідготовленості має назву «булеваризм», що походить від імені сумно відомого віце-президента
компанії Дженерал Електрік. Булеваризм – це тактика переговорів з робітниками, яка передбачає
пряме звернення менеджменту до робітників (оминаючи профспілки) з пропозицією, яка не пе-
редбачає компромісних варіантів – (take-it-or-leave-it). 

В обох типах підготовки (і у прикладі з апельсином, і у «булеваризмі») зустрічається фундаменталь-
ний недолік людської поведінки: недолугі дії в умовах невизначеності. Крос-культурні дослідження
(Кагнеман і Тверскі) відображають наявність впливу наборів ірраціональностей на переговори, які
відбуваються в різних країнах. Здається, майже неможливо повністю уникнути ірраціональних про-
гнозів та поведінки, так глибоко вбудованих у нашій свідомості. Під час власне переговорного процесу
ірраціональність проявляється постійно. Відомим прикладом є феномен неумисної ескалації. Не-
умисної, оскільки переговорні сторони після конфлікту завжди жалкують про це.

Ірраціональні ескалації у переговорній діяльності, де великий спротив розумному компромісу,
проявляються, на жаль, досить часто в кризових ситуаціях. Відомим прикладом є страйк працівни-
ків повітряного руху у США в 2001 році, який спробували приборкати за допомогою невдалих пе-
ремовин, результатом яких стало звільнення тисяч робітників. Ірраціональна ескалація завжди
виникає у процесі вибору між високим пріоритетом власних інтересів і недооцінкою інтересів про-
тилежної сторони [1].
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Деяких поширених помилок під час переговорного процесу можна уникнути. Так, раціональні
перемовники іноді використовують невдалий початок переговорів, пропонують заздалегідь неприй-
нятні умови, продовжують наполягати, ігноруючи зауваження протилежної сторони. Все це пере-
шкоджає плавній ході переговорів. Практичною порадою можна зазначити, що не варто починати
переговори з очевидно неприйнятних пропозицій, натомість, якщо ці пропозиції є надзвичайно
важливими, можна використовувати більш ухильне їх формулювання. У відповідь на необґрунтовані
ставки, які пропонуються суперниками, можна використовувати нелінгвістичні засоби комунікації:
десять секунд тиші можуть створити значно сильніший психологічний ефект впливу, ніж словесна
демонстрація бурхливої незгоди. Якщо виклик все ж продовжується, то, як правило, рекомендується
шукати спільну основу раціонального обмірковування, запросити інших представників до участі
в обговорення пропозиції, спокійно пояснюючи неприйнятність висунутих умов. Найбільш кри-
тичним залишається варіант повернутися і піти таким чином, щоб залишити ситуацію з морально-
психологічної і матеріальної точок зору адекватною та мати змогу продовжувати переговори
в майбутньому. Саме останній варіант містить найбільш поширені дискусійні питання: у чому сут-
ність почесного відступу і що завжди потрібно дати контрагенту [5]. В цьому аспекті слід зазначити,
що відсутність загрози втратити свою репутацію, «своє обличчя» майже завжди призводить до ка-
тастрофічних шляхів ескалації.

Проведений теоретичний аналіз дозволяє зробити такі висновки: 1) переговори  розглядаються
як раціональні (ірраціональні) та  інструментальні дії; 2) раціональні  обґрунтування  небезпечні
в двох аспектах: там, де відіграють роль  нераціональні питання (наприклад, у переговорах щодо
розподілу майна при розлученні подружжя);  у  ділових стосунках у зв’язку з певними законодав-
чими обмеженнями (в ситуаціях, коли має місце  потреба у вдосконаленні тих чи інших юридичних
трактувань); 3) нераціональні проблеми виводять переговорний процес на особистісний рівень (так
званий «людський фактор): конструктивне обговорення умов угоди зміщується до полюсу боротьби,
торкається особистісних стосунків, культурних обмежень і т.д.

Таким чином, зрозуміло, що успішність переговорної  діяльності  як ніякої іншої залежить від
впливу найрізноманітніших факторів та змінних. Однак складність полягає в тому, що дійсний сенс
кожної змінної може бути встановлений тільки в певній переговорній  ситуації.  Кожна змінна має
не тільки прямий вплив на результат переговорів, але й дотичний вплив на кінцевий результат, на-
приклад, на результати діяльності компанії. Тому при проведенні аналізу як на підготовчому етапі,
так і по завершенню  переговорів, висновки щодо проміжних, поетапних цілей мають бути реаліс-
тичними і слугувати прикінцевій меті, яка визначена на самому початку вступу у переговорну ді-
яльність. 

Перспективи теоретичних розвідок полягають у вирішенні зазначених проблемних аспектів пе-
реговорної діяльності, в психологічному аналізі ірраціональних помилок, допущених у проведених
переговорах та у пошуку механізмів, які блокують їх появу. 
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Анотація:
Проаналізовано особливості хронічного болю (ХБ), які свідчать, що хронічний больовий синдром — це

складний комплекс факторів, зважаючи на те, що спроби надійно розмежувати органічний і психогенний
біль зазвичай не успішні.

Досліджено особливості оцінки хронічного больового синдрому та оптимальні методи і засоби
лікування й реабілітації хворих з ХБ.

Порівняно результативність вимірювання інтенсивності болю за суб’єктивною шкалою болю (від
1 до 100), візуальною аналоговою шкалою, вербальною шкалою, малюванням болю та комбінованими
стандартизованими опитувальниками. З’ясовано залежність між уявленням особистості про свій біль
і оцінкою функціональних можливостей індивіда, а також його вплив на активність, що особливо
важливо для побудови прогнозу захворювання.

Обґрунтовано доцільність координованих зусиль групи спеціалістів різних медичних напрямів для успішного
лікування пацієнтів з хронічним больовим синдромом. Підкреслено, що у більшості програм курації передбачено
взаємодію медичних, психологічних, професійних і освітніх технік, де ядром міждисциплінарної групи зазвичай
є лікар загальної практики, клінічний психолог і фізіотерапевт, а кожен вид терапії має свої цілі.

Підкреслено, що терапевтичною ціллю міждисциплінарної програми лікування хронічного неонко -
логічного болю є зниження інтенсивності болю, підвищення фізичної активності, зниження частоти
використання знеболювальних.

Зроблено висновок, що оцінка комплексного підходу дає можливість створити для хворого інди -
відуальний напрям лікування хронічного болю, комбінацію психотерапевтичних і фізикальних методів,
контроль і оцінку стану пацієнта протягом лікування, а також можливість надавати підтримуючу
терапію після завершення реабілітаційної програми.

Ключові слова: хронічний больовий синдром, рецидивуючий біль, психогенний біль, органічний
біль, сприйняття болю, оцінювальні шкали, когнітивно-поведінкова терапія, адаптація, реабілітація.
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Summary:
The chronic pain syndrome is consist of many factors, such as organic and psychogenic. Trying to delineate

organic and psychogenic pain is not successful and don’t giving results.
Our aim is detailed research of especially evaluation chronic pain and choosing the best way of treatment and

rehabilitation the patients, who have a chronic pain.
We can measured the pain intensity by scale, verbal scale, by drawing of pain, and by combined standardized

questionnaires.
Representation of the person about their pain and assessment of the individual features are important for the

making prognosis.
Successful treatment involves the interaction of medical, psychological, occupational and educational techniques.
The kernel of an interdisciplinary team make a doctor, clinical psychologist and physiotherapist.
Each type of therapy is important.
In the therapeutic program is treatment of non-cancer pain and making the level of pain down, the level of

physical activity up, and reduction in the frequency of use of medicines.
Cognitive-behavioral therapy, relaxation training, vocational rehabilitation, group therapy is the most effective

ways of therapy for patients, who have the chronic pain syndrome.
It is concluded that the evaluation of an integrated approach enables us to create individual patient line treatment

of chronic pain, a combination of psychotherapy and physical methods, monitoring and evaluation of the patient
during treatment, and the ability to provide maintenance therapy after the completion of the rehabilitation program.

Key words: chronic pain, reccurent pain, psychogenic pain, scale of pain, organic pain, perception of
pain, cognitive-behavior therapy, adaptation, rehabilitation. 

Актуальність проблеми наявності хронічного больового синдрому останнім часом значно зросла.
Враховуючи зростання тривалості хронічних захворювань, більшість яких містить больовий
синдром, необхідно постійно вдосконалювати підходи до лікування больового синдрому та шукати
покращені методи реабілітації та курації хворих.

Останні дослідження щодо особливостей хронічного болю (ХБ) свідчать, що хронічний больовий
синдром — це складний комплекс факторів. Біль зазвичай пов’язаний з певним ініціальним
соматичним розладом, але згодом він дедалі більше підпорядковується впливу особистості хворого,
його поглядам і оточенню. Спроби надійно розмежувати органічний і психогенний біль зазвичай не
успішні. Багато лікарів хибно вважають, що хронічний біль має або органічну причину, або
психогенну. Якщо знайдена соматична основа ХБ неадекватна інтенсивності больового синдрому
[1, с. 611–637], то часто біль розглядають як такий, що має переважно психогенні причини
виникнення. Однак зазвичай не можна сприймати психологічні фактори як первинну причину болю.

З огляду на актуальність питання, нами була поставлена мета відстежити особливості оцінки
хронічного больового синдрому та оптимальні методи, засоби лікування і реабілітації хворих з ХБ.

Больові синдроми можна класифікувати за характером і походженням:
1. Гострий біль — обмежений у часі синдром, зазвичай триває не більше 6 міс., і в цілому, адап-

тивний за своєю природою (наприклад, біль після оперативних втручань, зубний біль, біль після
травмування).

2. Рецидивуючий гострий біль — включає серію інтермітуючих епізодів болю, котрі мають гос-
трий характер, не хронічні, якщо не тривають понад 6 міс. (наприклад, мігренозні головні болі, три-
гемінальні болі, темпоромандибулярний розлад).

3. Хронічний неонкологічний біль — триває понад 6 міс. і важко купіюється. Інтенсивність болю
час від часу змінюється, і больовий синдром може як мати, так і не мати стосунку до активного па-
тофізіологічного або патоанатомічного процесу (наприклад, хронічний поперековий біль, дифузний
міофасціальний больовий синдром).

4. Хронічний прогресуючий біль — інтенсивність зростає з плином часу, часто пов’язаний зі
злоякісним новоутворенням або дегенеративним розладом (наприклад, метастази в скелет, рев-
матоїдний артрит). 

Інтенсивність болю може бути виміряна за суб’єктивною шкалою болю (від 1 до 100), візуальною
аналоговою шкалою, вербальною шкалою, малюванням болю та комбінованими стандартизова-
ними опитувальниками. 
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Популярний спосіб вимірювання болю — візуальна аналогова шкала (VAS), де використовується
пряма лінія, переважно завдовжки 10 см, з межовою позицією на ній, що характеризує максимально
можливий біль. Підрахунок проводять так: на одному кінці цієї лінії є позначка «немає болю»,
інший кінець не маркується, на лінії немає жодних інших поділок чи написів. Пацієнт вказує на
цій лінії свій стан на даний момент, і чим далі від позначки «немає болю», тим сильніший біль.
Відстань вимірюють лінійкою. Метод дієвий, але з недоведеною валідністю [2, с. 20–48].

Найбільш поширені методики для оцінки психопатологічних порушень і емоційного дистресу у
хворих на хронічний больовий синдром включають Мінесотський багатофазний особистісний опи-
тувальник (MMPI), Перелік симптомів 90 (Symptom Checklist 90, SCL-90-R), Millon Behavior Health
Inventory (MBHI), Ilness Behavior Questionnaire (IBQ), Beck Depression Inventory (BDI). 

Уявлення людини про свій біль важливе для побудови прогнозу захворювання. Негативні уявлення про
біль, що не припиняється, певним чином впливають на його посилення, підвищують емоційний дистрес,
знижують адаптивні можливості особистості, змушують лікаря в більшій мірі спиратися на фармакотера-
пію. Деякі хворі мають дезадаптивне сприйняття свого болю, що не збігається з важкістю їх стану.

Оцінка функціональних можливостей індивіда та її вплив на активність дуже важлива, оскільки
оточення може оцінити ефективність лікування як успішну, якщо відзначається покращення функ-
ціонування і поновлення працездатності.

Види лікування хронічного болю:
– лікування прогріванням або холодом;
– масаж;
– фізіотерапія;
– дидактичні техніки;
– релаксаційні тренінги;
– гіпноз;
– біологічний зворотний зв’язок;
– психотерапія;
– акупунктура;
– фармакотерапія;
– блокада нервів;
– імплантовані пристрої;
– хірургічне лікування.
Хронічний біль — це складна взаємодія фізіологічних і психологічних факторів, і успішне ліку-

вання потребує координованих зусиль групи спеціалістів різних медичних напрямків. У більшості
програм передбачено взаємодію медичних, психологічних, професійних і освітніх технік. Ядро між-
дисциплінарної групи зазвичай складають лікар загальної практики, клінічний психолог і фізіоте-
рапевт. Важливою складовою будь-якої, основаної на роботі групи спеціалістів програми, є як
оцінка загальної ефективності роботи цієї програми, так і окремих служб. 

Деякі рекомендації з оцінки ефективності таких програм були розроблені у США Комісією
з акредитації реабілітаційних установ (CARF).

Система дозволяє спостерігати за пацієнтом під час лікування, отримувати інформацію, включаючи
застосування знеболювальних засобів, експлуатацію інших медичних служб, повернення до роботи,
функціональної активності, здатності справлятись з болем і суб’єктивним рівнем інтенсивності болю.

Слід переглянути можливість періодичного спостереження за пацієнтом після виписки. Про-
грама повинна бути направлена на досягнення цілей і завдань, що є досяжними, а результати — по-
винні бути вимірними. 

В доповіді про ефективність програми повинні бути відображені первинні завдання лікування,
проведені заходи, джерела отримання інформації.

Міждисциплінарні програми допомоги, що проводяться на підставі амбулаторної допомоги,
часто високоструктуровані, обмежені у часі, організовані за індивідуально розробленою програмою
[9, с.104–168]. Від пацієнта вимагають регулярного відвідування і активної участі у програмі.

Терапевтичною ціллю міждисциплінарної програми лікування хронічного неонкологічного болю
є зниження інтенсивності болю, підвищення фізичної активності, зниження частоти використання
знеболювальних.

Кожний вид терапії має свої цілі.
Когнітивно-поведінкова терапія має такі основні цілі [7, с. 237–270]:
– Допомога хворим: сприйняття ними своїх проблем не як безнадійних, а як тих, які можна вирі-

шити. Для пацієнтів, схильних до катастрофічного сприйняття свого стану, корисно проаналізувати свій
спосіб сприйняття болю і проблем довкола нього. Те, що сприймалося спочатку як безнадійна ситуація,
може згодом сприйматися як ситуація, що може вирішитись і яку можна подолати [3, с. 224–231].
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– Запевнити хворого, що лікування, яке він отримує, відповідне до його проблем, тому йому слід
брати активну участь в лікуванні і реабілітації.

– Навчити пацієнта помічати дезадаптивні думки і підтримувати позитивне налаштування на
лікування. Негативне уявлення про себе і свій стан часто закріплюють поведінку, пов’язану з болем,
і почуття безнадійності. Техніка формування позитивного мислення — важлива частина когнітивної
реструктуризації особистості.

Групова терапія когнітивно-поведінкового напряму допомагає хворим отримати контроль над
своїми емоційними реакціями, викликаними хронічним болем (ХБ). Адже у хворого часто відзна-
чають ознаки емоційного дистресу, явної депресії, тривоги, роздратованості.

Можуть бути використані спеціальні техніки, що включають: виявлення негативного і дезадаптив-
ного мислення, роз’єднання ірраціональних уявлень і сприйняття, створення і повторення позитивних
ідеальних конструктів, техніки відволікання, роботу з попередження «катастрофічного» сприйняття,
виявлення шляхів посилення соціальної підтримки пацієнта. Також групова терапія дає можливість
обговорити будь-які проблеми в групі, адже у багатьох хворих вони можуть бути схожими.

Релаксаційні тренінги можуть допомогти знизити інтенсивність болю шляхом зменшення на-
пруження груп м’язів, зниження тривоги, відволікання хворого від болю, підсилюють впевненість
хворого в успішному лікуванні. 

У хворих з ХБ спостерігається тенденція до розвитку резидуального м’язового напруження в ре-
зультаті спроб вибрати певне положення тіла для зменшення болю, або в результаті емоційного на-
пруження, пов’язаного з болем. Ці реакції, особливо, якщо вони спостерігаються протягом
тривалого часу, можуть підсилювати біль в ураженій ділянці і збільшувати м’язовий дискомфорт. 

Релаксаційні тренінги можуть підвищити контроль пацієнта над своїми фізіологічними реакціями. 
В програмі керування болем хворі навчаються використовувати різноманітні релаксаційні стра-

тегії й техніки, включаючи: діафрагмальне дихання, прогресивну м’язову релаксацію, аутогенне
тренування, направлені уявлення. Також часто використовують гіпноз і біологічний зворот -
ний зв’язок.

Цілі професійної реабілітації — повернення працездатності хворим з хронічним больовим син-
дромом. Після тривалого періоду пацієнти стають нездатними фізично і психологічно відповідати
вимогам і стресам професійної діяльності. Консультант з професійної реабілітації допомагає паці-
єнту виробити план, що включає коротко- і довготривалі заходи з реабілітації, заснований на ін-
формації про індивідуальний психологічний, соціальний і професійний стан хворого [4, с. 68–92].
Ці консультанти повинні бути спеціалістами в оцінюванні особливостей та інтересів пацієнтів, мож-
ливостей розширення професійних навичок, фізичних можливостей, професійному навчанні й
створенні у хворого підготовленості до роботи.

Більшість пацієнтів втрачають фізичну витривалість і гнучкість через відмову від вправ і уявлення
про те, що слід захиститись від можливих додаткових травм і болю [6]. Деяким пацієнтам лікарі ре-
комендують обмежити фізичну активність при посиленні болю. 

Хворі з ХБ повинні знати, що фізичні вправи дуже важливі. Необхідно повертатись до звичних
фізичних навантажень зразу, як тільки стане можливо, для попередження розвитку інвалідності.
Невелике, помірне фізичне навантаження на серцево-судинну систему, що відповідає кількості вжи-
тих калорій, необхідна.

Використання опіатів у хворих з хронічним неонкологічним болем має розбіжність внаслідок
суперечок щодо їх ефективності, можливих побічних дій і загального сприйняття організмом,
а також вірогідності розвитку звикання [5, с.7–79]. Лікування опіатами не дозволено, коли в анам-
незі хворого є епізод зловживання психоактивними речовинами, великі психіатричні захворювання,
прагнення до поліфармакотерапії; якщо хворий схильний до самостійного підвищення доз або має
невисоку мотивацію до лікування. Остаточне рішення щодо проведення лікування опіатами при-
ймається після клінічної оцінки потенційної користі, яку вони можуть принести.

Існує багато видів інвазивного лікування болю. Вони варіабельні: від анестезії точок виходу нер-
вів до стимуляції спинного мозку і оперативних втручань на головному мозку. Пацієнти зазвичай
згодні на будь-яке лікування, що позбавить їх від болю [10, с. 99–115]. Однак ретельна оцінка стану
пацієнтів до проведення процедури, включаючи поглиблене психологічне дослідження, допомагає
виявити невідповідних цій процедурі кандидатів і підвищити шанси на успішність проведеної опе-
рації. Велика кількість медичних страхових компаній вимагає поглибленого психологічного обсте-
ження до прийняття рішення про проведення імплантації будь-яких засобів.

Більшість хворих з хронічним болем потребують підтримки після завершення програми ліку-
вання, щоб зберегти той психологічний стан і ті навички, котрі вони отримали в процесі лікування
[8, с. 39–44]. Хворих слід направляти на виявлення і уникання тих ситуацій, де можливе повернення
до попередніх дезадаптивних форм поведінки. Слід нагадувати хворим про необхідність повторення

Ірина Коваль. Особливості курації хворих з хронічним больовим синдромом



і закріплення методик і поведінкових реакцій, які вони засвоїли в процесі занять за програмами ке-
рування болем, щоб попередити розвиток рецидиву.

До завдань, що мають допомогти хворому уникнути рецидиву, відносять:
1) підтримку постійного рівня активності, емоційної стабільності і відповідного використання

знеболювальних;
2) передбачення ситуацій, що загрожують рецидивом;
3) отримання навичок самостійного функціонування без допомоги лікарів.
Спостереження за цими хворими розглядається як життєво необхідне для попередження реци-

диву. Спеціальний план спостереження повинен бути розроблений заздалегідь.
Можна зробити висновок, що терапія хронічного больового синдрому повинна включати чітко

розроблений алгоритм дій спеціалістів різного профілю для досягнення позитивних результатів лі-
кування. Оцінка комплексного підходу дає можливість створити для хворого індивідуальний напрям
терапії хронічного болю, комбінацію психотерапевтичних і фізикальних методів, контроль і оцінку
стану пацієнта протягом лікування, а також можливість надавати підтримуючу терапію після завер-
шення реабілітаційної програми.

Перспектива тісної продуктивної співпраці медичних служб в Україні дає змогу вдосконалювати
підходи у лікуванні хронічного больового синдрому, що, як наслідок, зменшить процес інвалідизації
за цим синдромом.

Перспективною є адаптація валідних, надійних розроблених методик і шкал, що визначають
характер болю, його інтенсивність, вплив на психоемоційний стан пацієнта, зв’язок з іншими
соматичними захворюваннями.
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Анотація:
Невротичні розлади у дітей є серйозною проблемою у зв’язку з постійним зростанням розповсюд-

ження, омолодженням цієї патології, важчим перебігом, зниженням ефективності лікування. Їх відно-
сять до найбільш розповсюджених, як серед населення в цілому, так і серед пацієнтів психологічної
практики. Невротична патологія — це стани і розлади, у виникненні та прогресуванні яких беруть
участь емоційно-особистісні, соціально-психологічні, генетичні та інші фактори. Дослідженнями під-
тверджено роль психоемоційних факторів у патогенезі неврозів дітей та психопрофілактичних, пси-
хокорекційних і психотерапевтичних заходів з їх попередження та зменшення. Одним iз актуальних
завдань сучасної психології є проведення комплексного дослiдження невротичних розладів з позиції різних
наукових підходів з метою виявлення власне психологiчних аспектів.

Дослідження невротичних розладів у дітей здійснювалось за допомогою опитувальника Г. Айзенка,
опитувальника Спілбергера (адаптація Ю. Ханіна) та опитувальника на визначення рівня невротизації
та психопатизації (РНП) інституту ім. М. Бєхтєрєва. У дослідженні взяло участь 60 дітей, віком
14–16 років, з них експериментальна група — 30 дітей стаціонарного відділення Львівського обласного
дитячого психоневрологічного диспансеру з різними формами невротичних розладів та контрольна група —
30 здорових дітей, учнів ЗСШ м. Львова. Результати дослідження засвідчують значно вищі показники
за всіма шкалами у дітей стаціонарного відділення, ніж у дітей школи, та підтверджують роль осо-
бистісних особливостей — темпераменту і тривожності — у патогенезі неврозів у дітей. Перспекти-
вою подальших досліджень може бути вивчення ширшого кола факторів виникнення невротичних
розладів у підлітків та організація комплексних програм з метою їх попередження та зниження. 

Ключові слова: Невротичні розлади, невроз, підлітки, фактори, конфлікт, тривожність, невро -
тизація, рефлекс, психопрофілактика.
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Summary:
Children’s neurotic disorders represents a serious problem due to the constant growth distribution, rejuvenation

of this pathology, heavier flow, decrease the effectiveness of treatment. They belong to the most common, as in the
general population as well as among patients of psychological practice. Neurotic pathology — is conditions and
disorders in the genesis and progression of which are involved emotional and personal, social, psychological,

Олександра Дмишко. Невротичні розлади у дітей та факти їх виникнення

© О. Дмишко, 2014



genetic and other factors. Research has confirmed the role of psycho-emotional factors in the pathogenesis of chil-
dren’s neuroses and psycho prevention, and psychocorrectional and psychotherapeutic measures for their preven-
tion and reduction. One of the urgent tasks of modern psychology is to conduct a comprehensive study of neurotic
disorders from a position of different scientific approaches to identify the actual psychological aspects.

Research of children’s neurotic disorders was carried out with help of questionnaire H. Eysenck, Spielberger’s
questionnaire (adaptation Y.L. Hanin) and a questionnaire to determine the level of neuroticism and psyhopaty-
sation (RNP) Institute. M.V. Behtereva. The study involved 60 children, aged 14-16 years, of which the experi-
mental group — 30 children inpatient department of Lviv regional children’s psychiatric clinic with various forms
of neurotic disorders and the control group — 30 healthy children, students secondary school of c. Lviv. Results
of the research show significantly higher values on all scales in children inpatient department, than children at
school and confirm the role of personality characteristics — of temperament and anxiety in the pathogenesis of
children’s neurosis. Prospects for further researches can be the study of a wider range of factors of emergence neu-
rotic disorders among teenagers and organization of complex programs in order to prevent and reduce them.

Key words: neurotic disorders, neurosis, teens, factors, conflict, anxiety, neuroticism, reflex, psychopre-
vention.

Проблема обумовленості невротичних розладів особистості в дитячому віці є актуальною в наш
час через часте виникнення і велику поширеність афективних порушень. Спостерігається тісна за-
лежність між психоемоційною напругою та появою невротичних розладів. Невротична патологія —
це стани і розлади, у виникненні та прогресуванні яких беруть участь емоційно-особистісні, соці-
ально-психологічні, генетичні та інші фактори. Їх відносять до найбільш розповсюджених як серед
населення в цілому, так і серед пацієнтів психологічної практики. Невротичні розлади у дітей є сер -
йозною проблемою медичної психології і суспільства у зв’язку з постійним зростанням розповсюд-
ження, омолодженням цієї патології, важчим перебігом, зниженням ефективності лікування.
У дослідженнях останніх років дедалі більша роль приділяється мікросоціальним факторам в етіо-
патогенезі невротичних розладів. Дослідження підтверджують роль психоемоційних факторів у па-
тогенезі неврозів дітей та психопрофілактичних, психокорекційних і психотерапевтичних заходів
з їх попередження та зниження. 

Невротичний розлад (синоніми — невроз, психоневроз) — стан емоційного неблагополуччя, що
виявляється різноманітними психоемоційними, соматичними і поведінковими симптомами. У лег-
ких випадках соматичні та психічні функції залишаються в цілому збереженими. У важчих випадках
виникають більш виражені їхні порушення, що можуть приводити до втрати працездатності. Не-
вротичні розлади — збірна назва для групи функціональних психогенних зворотних розладів нер -
вової діяльності, що виникають під впливом зовнішніх причин (психотравмуючі фактори,
соматичні захворювання), супроводжуються постійним психічним напруженням і мають тенденцію
до затяжного плину [5].

Фундаментальним у розумінні невротичних розладів є поняття невроз — це функціональне обо-
ротне захворювання, в основі якого лежить порушення, зрив вищої нервової діяльності, викликане
перенапруженням основних кіркових процесів (гальмування або збудження) або перенапруженням
їх рухомості в результаті впливу психічної травми або тривалої перевтоми. Утворене таким чином по-
рушення психічної діяльності може тривати протягом різних термінів — від тижнів до декількох мі-
сяців і навіть років, набуваючи того чи іншого клінічного вираження. Термін «невроз» запропонував
у 1776 р. шотландський лікар Cullen, під яким він розумів нервовий розлад (порушення відчуттів і мо-
торики), котрий не супроводжується лихоманкою і не пов’язаний із місцевими ураженнями одного
із органів, а обумовлений загальним стражданням, від якого спеціально залежать рухи і дії [7].

Патофізіологічні механізми розвитку невротичних розладів були відкриті експериментальними
дослідженнями на тваринах І. Павловим і його учнями. Було визначено роль у механізмі
виникнення невротичних розладів гіпноїдно-фазових станів у корі головного мозку, на тлі яких під
впливом психогенних подразників можуть утворюватися «хворі пункти» — вогнища патологічного
застійного збудження і гальмування. При вивченні сили і рухливості основних нервових процесів —
збудження і гальмування, вияснили, що патофізіологічною основою є «зрив» вищої нервової
діяльності, який виникає або у разі перенапруження одного з цих процесів, або в результаті
«зіткнення» їх [7].

Англійський науковець М. Хезлем давав таке визначення поняття невроз: «Це захворювання,
котре супроводжується аффективним станом, який називається тривожність» [8].

Зигмунд Фрейд писав: «…я отримав в результаті просту формулу, котра виражає, мабуть, най-
важливішу генетичну різницю між неврозом і психозом: невроз являється конфліктом між «Я» (Ego)
і «Воно» (Id), а психоз являється аналогічним порушенням в стосунках між «Я» та зовнішнім сві-
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том». В етіології невротичних розладів З. Фрейд виходить з уявлення доповнюючого ряду — спад-
ковість і набутість доповнюють одна одну; чим сильніша спадковість, тим слабшою може бути на-
бутість і навпаки. Доповнюючих рядів є два. Перший — це вроджена схильність (диспозиція) і ранні
психосексуальні преживання (фіксація потягів). Спільно вони створюють схильність до невротич-
ного розладу. Другий ряд являє собою набуту схильність (предиспозицію) і психосексуальну травму.
Чим більше виражена схильність, тим слабшою може бути травма, і навпаки [1].

Радянські науковці А. Петровський та М. Ярошевський під неврозом розуміють нервово-пси-
хічне захворювання, психогенне за своєю природою, в основі якого лежить непродуктивне і нера-
ціональне вирішення суперечності між особистістю і важливими для неї сторонами діяльності,
котре супроводжується виникненням болісних переживань невдачі, незадоводелених потреб, не-
досяжності життєвих цілей, непоправності втрати. Ця суперечність — невротичний конфлікт — за-
кладається переважно в дитинстві в умовах порушення стосунків з мікросоціальним середоовищем,
у першу чергу з батьками. Психогенний характер неврозів говорить про те, що вони викликані дією
переважно психологічних факторів (переживання невротичного конфлікту) і повязані з активіза-
цією симптомів розладів у психотравмуючих ситуаціях [3].

Загалом, вчення про невротичні розлади історично характеризується двома тенденціями [1]. Одні
дослідники виходять з визнання детермінованості невротичних феноменів певними патологічними
механізмами біологічної природи, хоча і не заперечують ролі психічної травми як пускового меха-
нізму і можливої умови виникнення захворювання. Проте сама психотравма при цьому виступає
як одна з можливих і рівноцінних екзогеній, що порушують гомеостаз. Наприклад, в 40-х роках
з’явились перші роботи E. Slater, котрий з кінця 30-х років займався генетикою неврозів. Зокрема,
він вивчив дані стосовно 2000 солдат, і довів, що 50% з 55% хворих, у котрих був діагностований не-
вротичний розлад (невроз), мали обтяжливу спадковість нервово-психічними захворюваннями
батьків чи сиблінгів. Із цього факту він вивів гіпотезу, що загальна схильність до розвитку невро-
тичного розладу вела до появи невротичних симптомів в умовах, коли хворий піддавався стресу.

Друга тенденція у вивченні природи невротичних розладів полягає в припущенні про те, що вся
клінічна картина невротичного розладу може бути виведена з одних лише психологічних механізмів.
Прихильники цього напряму вважають, що інформація соматичного характеру є принципово не-
істотною для розуміння клініки і терапії невротичних станів. 

Неврастенія є найбільш розповсюдженою формою невротичних розладів. Неврастенія — невро-
тичний розлад, що характеризується вегетативними, соматичними й емоційними порушеннями,
що перебігають за типом дратівливої слабості, безсоння, підвищеного стомлювання, відволікання
уваги, знищення настрою, постійним невдоволенням собою і оточенням. Може бути наслідком
тривалого емоційного стресу, перенапруження нервової системи, перевтоми або виникати на со-
матично ослабленому тлі. Клініка неврастенії складається з симптомів підвищеної нервової збуд-
ливості, з одного боку, і виснажуваності — з іншого, причому у одного хворого можуть переважати
симптоми підвищеної виснажуваності, а у іншого — симптоми підвищеної збудливості. Сукупність
цих двох видів симптомів і становить клінічну суть хвороби [5].

В етіології неврастенії у дітей і підлітків, як показують дослідження у клініці Н. Лобікової
(1972–73 рр.), основна роль належить довготривалим або навіть хронічним психотравмуючим
ситуаціям, частіше всього пов’язаних із конфліктною ситуацією в сім’ї (систематичні сварки між
батьками, конфлікти, обумовлені алкоголізмом батьків, ситуації пов’язані із розлученням батьків).
Згідно з даними певних досліджень (А. Захаров, 1976), важливу роль у виникненні неврастенії
у дітей та підлітків мають деякі форми неправильного підходу батьків до виховання, зокрема
надмірні вимоги і заборони, які перевищують можливості дитини [3]. 

В. Ковальов описує окремо невроз виснаження та реактивну неврастенію. За його словами, емоції
відіграють важливу роль при обидвох варіантах хвороби. Проте емоційний фактор при реактивній
неврастенії відрізняється від емоційного фактора при неврозі виснаження. Реактивна неврастенія
являє собою типовий реактивний стан із всіма його особливостями (відображення патогенного
фактора в картині хвороби, визначальна роль психогеній в його динаміці). При неврозі виснаження
патогенна ситуація практично не відображається в симптоматиці. Цей варіант неврастенії являє собою
не конфлікт-реакцію, а стан виснаженості. До симптомів підвищеної нервової збудливості належать:
підвищенна дратівливість, яка виявляється в різкому тоні, реакціях гніву, сльозах [4]. 

Хворим на неврастенію дуже важко, а іноді й неможливо стримати, побороти емоційну реакцію.
Вони стають не терплячими до очікування. Такі хворі виявляють підвищену чутливість до
подразників звичайної сили, звичних для здорової людини: важко переносять стукання дверима,
стук кроків, шум вуличного руху, розмову хворих сусідів, яскраве світло, гучну музику, дотик
холодного і гарячого, важко переносять незначні больові подразнення (ін’єкції тощо). Неврастенія
може розвиватися за двома сценаріями: гіпостенічним та гіперстенічним. У першому варіанті
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хворий стримує негативні емоційні прояви і загалом у нього переважає виснаження над
збудженням, а другий варіант проходить навпаки.

Порушення сну є одним з найчастіших симптомів неврастенії. З настанням ночі хворих пере -
повнюють уявлення про події минулого дня, вони довго не можуть заснути, думки їх повертаються
до найдрібніших і неістотних подій минулого дня. Вони хочуть спати, але не можуть заснути
протягом багатьох годин. Заснувши, вони згодом прокидаються від найменшого шуму, шурхоту
і вже не можуть заснути знову. Сон у них поверхневий, тривожний і з великою кількістю сновидінь,
частіше неприємного змісту, що не дає звичного почуття бадьорості і відпочинку. Протягом дня
хворі залишаються млявими і сонливими.

При дослідженні неврологічного статусу виявляється пожваленність сухожильних рефлексів,
рефлексів із слизових оболонок (підвищення глоткового рефлексу), тремор повік, пальців рук,
яскрава вегето-судинна нестійкість: шия, лице вкриваються червоними плямами, долоні, стопи та
інші частини тіла швидко пітніють, пульс частішає, хворі скаржаться на найрізноманітніші
неприємні відчуття в різних частин тіла — стискання серця, болі в шлунку, кишечнику, головні болі,
запаморочення.

Перелічені симптоми підвищеної нервової збудливості переплітаються у того самого хворого
з симптомами надмірної нервової виснажуваності, що виявляється в легкій стомлюваності в роботі,
нестійкості й швидкій виснажуваності уваги, малій інтелектуальній продуктивності. Хворим важко
зосередитися на звичному занятті, думки швидко перебігають, відвертаються, не утримується зміст
прочитаного. Це викликає у хворого впевненість, що він «втратив пам’ять», що він не зможе більше
працювати, що хвилювання і неможливість зосередитися на триваліший час ще більше поси -
люється. У співбесіді з хворим виявляється важкість передачі в хронолігчній послідовності дат
особистого та громадського життя: хворі забувають дати основних подій, імена знайомих тощо. 

Зниження працездатності, порушення сну, неприємні, хворобливі відчуття в різних частинах
тіла, зниження статевої функції (імпотенція) супроводжуються заниженим настроєм з тривожністю
і занепокоєнням за благополучне закінчення такого стану.

Патофізіологічною основою описаних хворобливих симптомів є недостатність внутрішнього
гальмування. Саме слабкістю останнього пояснюється симптом підвищеної нервової збудливості
і симптом підвищеної виснажуваності. Від неврастенії як самостійного захворювання у формі
невротичного розладу потрібно відрізняти неврастенічний синдром, який часто супроводжує
соматичні захворювання. 

Важливою ланкою в ґенезі невротичних розладів є особистісні особливості дитини. Для того щоб
психотравмуючий фактор став патогенним, він повинен володіти індивідуальною особливою зна-
чущістю. Не формальна вага психогенії, а її суб’єктивна важливість і труднощі переносимості для
індивіда ведуть до виникнення невротичних розладів. Виділяють особистісні характеристики, особ-
ливо вразливі для розвитку невротичних розладів, це — сенситивність, тривожна недовірливість,
емоційна лабільність, демонстративність, субдепресивні риси, ригідність. Особливості особистості
формуються як сплав спадково-конституційних рис і факторів зовнішнього середовища, обумов-
лених умовами життя і виховання.

Невротичні розлади виникають на основі непродуктивно і нераціонально вирішуваного невро-
тичного конфлікту, що закладається переважно у дитинстві, в умовах порушених відносин з мікро-
соціальним оточенням, у першу чергу з батьками. Можуть виникати і під впливом незадоволеності,
важких переживань, перенапруг, недосяжності життєвих цілей, невиносимих втрат та інших пси-
хотравмуючих факторів. 

Існує кілька типів характерного конфлікту, коли виникає несумісність, зіткнення суперечливих
відносин особистості. Так, завищені претензії особистості можуть сполучитися з недооцінкою або
повним ігноруванням об’єктивних реальних умов; формуються суперечливі тенденції між бажанням
і обов’язком, моральними принципами й особистими прив’язаностями; суперечливістю між реаль-
ними можливостями особистості й завищеними вимогами до себе. При неврозах виявляється на-
явність незадоволених потреб (адекватної соціальної оцінки, самовираження і самоствердження,
дружнього спілкування).

Тривалий перебіг невротичних реакцій, неможливість вирішення значущих психотравмуючих
ситуацій і приєднання нових можуть сприяти невротичному розвиткові особистості. Останній ха-
рактеризується тривалістю, низькою діагностованістю, полісиндромністю психічних розладів, «від-
ривом» від первісного психотравмуючого впливу, формуванням порушень, які наближаються до
психопатичного. Сліди негативних емоцій, повторних і тривалих, накопичуючись та сумуючись
у клітинах головного мозку, досягають таких ступенів, коли кількісні зміни переходять у якісні, ви-
никає зрив, невротичний розлад.
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У появі неврозів значну роль відіграють:
1) біологічні фактори (спадковість, соматичні захворювання);
2) соціально-психологічні фактори (несприятливі сімейні обставини);
3) особистісні особливості та емоційні переживання [1; 3–5].
У психології при вивченні невротичного конфлікту особлива увага приділяється психоаналітич-

ним концепціям особистості (фрейдизм, неофрейдизм, аналітична психологія). Одне з перших
місць у походженні та характері перебігу неврозів займають особливості виховання й взаємовідно-
син особистості. Відповідно до традиційної психотерапевтичної точки зору, що йде від робіт
З. Фрейда, неврози породжуються неусвідомлюваними внутрішніми конфліктами. Це можуть бути
конфлікти між двома протиборчими бажаннями або між бажаннями і суспільними нормами пове-
дінки. Психологічний механізм, що викликає невротичні симптоми, полягає у тому, що люди, які
не здатні вирішити внутрішні конфлікти, придушують їх, витісняючи зі сфери свідомості. У резуль-
таті конфлікти ніби «забуваються». Але «забуте», що складається з витіснених психічних процесів,
хворобливих і неприємних спогадів, зберігає свій динамічний потенціал і характер. Витіснений
у глибинні, неусвідомлені шари психіки конфлікт не згасає, він активно впливає «зсередини» на
мислення, почуття й поведінку людини. 

Кожен невроз порушує ставлення хворого до реальності, є засобом відмови від реальності; у важ-
ких випадках відбувається прямо-таки втеча з реального життя. Неврози є «перевагою» людини над
тваринами, і належать до хвороб особистості, що має соціальне забарвлення. При неврозі, як і при
психозі, відбувається або заміщення реальності, або втрата її. Тому деякі неврози — продукт кон-
флікту й відчуження, соціальних суперечностей, що виявляється у сфері психіки. Водночас невроз
може розумітися як своєрідний «негатив» перверсії [7].

Метою роботи було дослідити невротичні розлади у дітей та психологічні фактори їх виникнення.
У дослідженні взяла участь група з 30 підлітків стаціонарного відділення Львівського обласного

дитячого психоневрологічного диспансеру з різними формами невротичних розладів та контрольна
група з 30 здорових дітей віком 14–16 років, учнів ЗСШ м. Львова. Дослідження проводилось за
згодою батьків.

З припущення, що на формування невротичних розладів підлітків впливають такі особистісні
особливості, як рівень нейротизму (властивість темпераменту, за Г. Айзенком), рівень особистісної
та ситуативної тривожності, дослідження здійснювалось за допомогою опитувальника Г. Айзенка,
опитувальника Спілбергера (адаптація Ю. Ханіна) та опитувальника на визначення рівня невроти-
зації та психопатизації (РНП) інституту ім. М. Бєхтєрєва.

Результати проведеного дослідження показали, що у підлітків стаціонарного відділення перева-
жає: показник нейротизму (за Г. Айзенком) у 60% дітей; високий рівень особистісної тривожності —
у 60% дітей, середній — у 30%, низький — у 10%; високий рівень ситуативної тривожності — у 50%,
середній — у 35% та низький — у 15% дітей. У підлітків контрольної групи показник нейротизму
становить 30%; високий рівень особистісної тривожності — у 30% дітей, середній — у 50%, низький —
у 20%; високий рівень ситуативної тривожності — у 25%, середній — у 60% та низький — у 15%
дітей. У підлітків стаціонарного відділення рівень невротизації вище норми зареєстрований у 29,1%
опитуваних, рівень психопатизації вище норми зареєстрований у 42,5%, і нормальний рівень за
обома шкалами у 31,5%. У свою чергу високий рівень за шкалою невротизації у підлітків контроль-
ної групи зареєстрований у 26%, за шкалою психопатизації у 20,9%, і нормальний рівень за обома
шкалами у 50% учнів. Слід звернути увагу, що серед підлітків стаціонарного відділення відсоток тих
підлітків, показники яких за шкалою психопатизації є вище норми або високі, становить 42,5%,
а в свою чергу в підлітків контрольної групи — тільки 20,9% учнів мають вищі норми або високі по-
казники за цією шкалою. 

Отже, результати дослідження підтверджують роль таких особистісних особливостей, як темпе-
рамент і тривожність у патогенезі неврозів у дітей. Перспективою подальших досліджень може бути
вивчення більш ширшого кола факторів виникнення невротичних розладів у підлітків та застосу-
вання психопрофілактичних, психокорекційних і психотерапевтичних заходів з метою їх попере -
дження та зниження. 
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Анотація:
У статті визначено, що політичні й соціальні процеси, які відбуваються в Україні, зумовлюють необ-

хідність відповідних змін у вихованні школярів, спрямування їх завдань на розвиток високоінтелектуальної,
свідомої особистості, готової до конкурентного вибору свого місця в житті на засадах моралі. Розглянуто
теоретичні засади морального виховання молодших школярів, проаналізовано вікові особливості дітей мо-
лодшого шкільного віку. Увагу акцентовано на необхідності приділяти  значну увагу прихованим можли-
востям молодшого шкільного віку, коли закладаються і розвиваються основи багатьох психічних і моральних
якостей особливості. Стверджується, що важлива роль у моральному вихованні молодшого школяра зале-
жить від використання на заняттях основних методів виховного впливу: етичного інформування, створення
виховних ситуацій, стимулювання моральної поведінки. Аналіз психолого-педагогічних праць  дозволив ав-
тору представити структуру моральної вихованості  молодших школярів, у якій виокремлено три компо-
ненти — інтелектуальний (змістовий), емоційний (мотиваційний), поведінковий (дійовий).

Ключові слова: моральне виховання, молодший шкільний вік, моральні якості, моральні норми, засоби
морального виховання, «моральні інстанції», рефлексія, децентрація особистості, сенситивний вік.
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Summary:
In this article is determined that political and social processes, which take place in Ukraine, condition the ne-

cessity of relevant changes in education of pupils, orientation of their tasks to the development of a highly intel-
lectual, conscious personality, who is ready for the competitive choice of  his/her place in life on the basis of morals.
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In the article the theory of moral education of junior pupils is defined. The author analyses the age-related pecu-
liarities of children of primary school age. The necessity to take substantial notice of hidden abilities of primary
school age while laying down and developing the foundations of many psychic and moral qualities of the personality
is emphasized. In the article is asserted that an important role in moral education of a primary school pupil depends
upon the usage of the main methods of educational influence at the lessons: ethic informing, creation of educational
situations, stimulation of moral behavior.  The analysis of psychological and pedagogical works made possible for
the author to present a structure of moral education of primary school pupils. The structure includes three com-
ponents — intellectual (contensive), emotional (motivational), behavioral (operational).

Key words: moral education, primary school age, moral qualities, moral principles, methods of moral ed-
ucation, «moral instances», reflection, decentering of a personality, sensitive age.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями
За роки державної незалежності суспільство України визначило нові пріоритети соціального

розвитку, зокрема в галузі освіти. Орієнтація на гуманістичні цінності та світові стандарти, демо-
кратизація, інтеграція у світову культуру віддзеркалили суспільні перетворення й знайшли відо -
браження в Конституції України, Законах України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»,
Національній доктрині розвитку освіти Україні у ХХІ ст., Державній національній програмі «Освіта
(Україна ХХІ століття)». 

Виховання духовності й моральності в учнів як пріоритетне завдання національної освіти також
актуалізувалося на межі століть: у час соціально-економічних трансформацій, кардинальних змін
у самому суспільстві, його структурі, організації, ідеології, а отже, в освіті й вихованні. На держав-
ному рівні зафіксовано стратегічні орієнтири розвитку системи освіти та визначено тенденції,
пов’язані із зростанням вимог суспільства до якості освіти та управління навчально-виховним про-
цесом у закладах системи загальної середньої освіти. Становлення України як суверенної, демокра-
тичної, соціальної, правової держави актуалізувало формування системи освіти на основі принципів
гуманізму, демократичності, пріоритетності загальнолюдських духовних цінностей, толерантності,
у зв’язку з чим освіта та виховання перебувають у процесі переходу на нову — дитиноцентристську —
парадигму, у центрі якої — особистість дитини в усіх її взаємозв’язках з навколишнім світом.

Зміст початкової освіти є основою різнобічного розвитку учнів, формування у них мислення,
пізнавальних інтересів, оволодіння навичками здобування знання. У цей період у молодших шко-
лярів інтенсивно формуються інтелектуальні, соціальні і моральні якості. Саме в початковій школі
учні отримають основи знань з навчальних дисциплін, правил поведінки, розуміння моральних
норм, що служитимуть підґрунтям їхньої успішної діяльності та поведінки впродовж усього життя.

Разом з тим темпи й глибина перетворень у системі освіти, зокрема у виховній практиці сучасної
початкової школи, не задовольняють потреби суспільства, особливо щодо морального виховання
молоді. Останнім часом спостерігаються тенденції: «омолодження» злочинності, проявів агресив-
ності в дитячому середовищі, залучення молодших школярів до шкідливих звичок старшокласни-
ками, невиконання батьками своїх обов’язків стосовно виховання дітей тощо. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які
спирається автор

Сучасні вітчизняні психологи (І. Бех, Л. Божович, Д. Ельконін, М. Боришевський, І. Булах,
Г. Горська, З. Карпенко, О. Матвієнко, В. Москалець, М. Савчин) указують у наукових дослідженнях
на філософсько-психологічне тлумачення моральності особистості, зокрема, на гуманістичне спря-
мування в психології (А. Маслоу, Е. Фромм, В. Франкл).

Теоретичні основи морального виховання висвітлені як у працях видатних педагогів минулого,
зокрема, К. Ушинського, В. Сухомлинського, так і в роботах сучасних учених: І. Беха, Л. Божович,
А. Богуш, О. Вержиховської, О. Кононко, В. Кременя, О. Матвієнко, О. Савченко, О. Скрипченка,
О. Сухомлинської та ін. 

Виділення невирішених частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття
Незважаючи на зростання інтересу науковців до проблеми морального виховання школярів, ана-

ліз наукової літератури свідчить, що вивчення особливостей морального виховання молодших шко-
лярів до цього часу не знайшло належного відображення в психолого-педагогічній літературі.

Формулювання цілей статті (постановка завдання)
Мета статті полягає в тому, щоб розкрити особливості морального виховання у молодших школярів.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів
У початковій школі моральне виховання учнів має виразну особливість, зумовлену передусім ві-

ковими особливостями учнів. Молодший шкільний вік є сенситивним для морального виховання,
оскільки в цей період закладається підґрунтя світосприйняття, активно формується моральна сфера,
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інтеріоризуються моральні цінності, усвідомлюється необхідність моральних якостей, поведінки,
дотримання моральних норм.

Тонкий знавець дитячої душі В. Сухомлинський відзначав, що учні живуть своїми уявленнями
про добро і зло, про честь і безчестя, про людську гідність; у них навіть своє вимірювання часу:
в роки дитинства день здається роком, а рік — вічністю. «Виховання в молодшому шкільному віці —
від 6 до 10 років — я назвав би школою сердечності», — писав В. Сухомлинський у статті «Наро -
дження громадянина» [11, с. 219].

Досліджували психолого-моральний розвиток молодших школярів сучасні вчені І. Бех, О. До-
кукіна, М. Геник, В. Киричок, О. Савченко, Л. Хоружа та ін., які у своїх дослідженнях розглядали
різні чинники і аспекти оптимізації морального виховання молодших школярів. Реалізуючи зав-
дання статті, спробуємо розглянути типові характеристики молодших школярів у контексті мораль-
ного виховання.

У молодшому шкільному віці можна виділити 2 мікроперіоди: 1–2 класи і 3–4 класи. Якщо 1–2 кла -
си за своїми характеристиками ближчі до старшого дошкільного віку, в якому переважає ігрова моти-
вація, то 3–4 класи вже ближчі до молодшого підліткового віку з усіма труднощами цього періоду.

На відміну від учнів 3–4-х класів, які вже адаптувалися до шкільного життя, учні 1–2 класів по-
требують значної педагогічної і психологічної підтримки. Це пов’язано зі зміною їхньої соціальної
ролі. Як правило, діти цього віку переживають труднощі з адаптацією до нових умов. Причому
набагато важче доводиться дітям, які не відвідували дитячий садок. Для них «все навколо нове, не-
звичайне, таке, що, на жаль, може сприйматися малюком як вороже. Причому головну роль у на -
лаштуванні дитини на те чи інше сприймання школи відіграють, як правило, приховані внутрішньо
сімейні фактори, без точного розуміння яких неможлива правильна корекція шкільного статусу ди-
тини, водночас саме незадовільний статус є чи не найголовнішим чинником, що спричиняє як
шкільну дезаптацію, так і специфічні соматичні розлади здоров’я молодших школярів» [9, с. 38].

О. Савченко відмічає, що молодший шкільний вік — надзвичайно значущий період у житті лю-
дини. У ньому яскраво виявляються риси дошкільного дитинства і типові особливості школяра.
Цей вік багатий прихованими можливостями розвитку, які важливо своєчасно помічати і підтри-
мувати. У цей час закладаються і розвиваються основи багатьох психічних якостей [10].

Порівняно з дошкільниками у молодших школярів процеси гальмування переважають над збуджен-
ням, що свідчить про формування таких важливих вольових якостей, як самостійність, здатність при-
ймати рішення, контролювати власну поведінку, дотримуватись загальноприйнятих норм і правил тощо.

Водночас збільшення рухливості нервових процесів визначає здатність дітей до нових видів ді-
яльності, адаптацію до різних життєвих умов, оточення тощо.

Молодших школярів характеризує також природна допитливість, емоційність, вразливість, довіра
до дорослих, бажання наслідувати їх, випробовувати власні сили і можливості. Цих поглядів дотри-
мується і В. Киричок, яка у роботі «Гуманне ставлення до дитини» зазначає, що «період молодшого
шкільного дитинства є сенситивним для засвоєння моральних правил і норм. Це обумовлено надзви-
чайною пластичністю психіки дітей цього віку, здатністю до великого емоційного відгуку як переду-
мови розвитку моральних почуттів, новоутвореннями, пов’язаними з підпорядкуванням мотивів,
появою внутрішніх механізмів регуляції поведінки тощо» [8, с. 16]. Вчена переконана, що молодший
шкільний вік має такі можливості для виховання, які не можуть повторитися в інші періоди дитячого
життя, а упущення у моральному вихованні саме в цей період не буде змоги надолужити пізніше.

О. Докукіна вказує на зміни у психіці дітей молодшого шкільного віку, у яких у цей період роз-
вивається рефлексія (внутрішній аналіз, розмірковування над власними діями, вчинками, з’ясу-
вання їх причин, усвідомлення своїх взаємин з однолітками через внутрішнє обговорення стосунків
з ними) і такі розумові дії, які дозволяють їй встати в позицію іншого, розуміти його, переживати
за нього. Дослідниця переконана, що це створює умови для децентрації особистості (переборення
егоїзму особистості, зміна власної позиції внаслідок зіткнення, зіставлення, наближення до позиції
іншого в процесі спілкування), яка сприяє розвитку просоціальної мотивації дитини, засвоєнню
моральних знань, свідомої поведінки на користь інших людей [7, с. 11].

На думку М. Геник, молодший шкільний вік є сенситивним у плані накопичення морально-етич-
них знань, формування уявлень і понять морального змісту, осягненню навколишнього світу. «Спів-
віднесення «образу Я» з етичними еталонами створює особистісне ставлення до самих еталонів,
бажання відповідати одним і протистояти іншим» [6, с. 140].

Фундаментальна праця Л. Божович «Особистість та її формування у дитячому віці» (1968) і до-
тепер є базовою для подальших досліджень у розвитку особистості дитини молодшого віку та її мо-
ральних рис зокрема [3]. У цій роботі розвинуто положення Л. Виготського та Д. Ельконіна щодо
формування в дітей наприкінці дошкільного віку так званих «моральних інстанцій», які, у свою
чергу, є фундаментом для формування в молодшого школяра певних моральних рис особистості.
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Автором звернуто увагу на те, що ефективні методики, які були б спрямовані на формування мо-
ральних навичок та морально-психологічних якостей особистості, практично не розроблені.

Формування моральних якостей, на думку педагога-психолога, відбувається в процесі вправ ди-
тини у відповідних формах поведінки, що здійснюється за наявності певної мотивації. Засвоювана
форма поведінки стає стійкою тільки в тому разі, якщо дитина, з одного боку, научається відповід-
ним способам поведінки, з іншого — якщо у неї виникає внутрішня спонука поводитися згідно із
засвоєними зразками. Виховання стійкості морально-психологічних якостей дитини вимагає певної
організації як її мотиваційної сфери, так і поведінки [3, с. 271–272].

У своєму дослідженні О. Чорна зазначає, що у молодших школярів відсутній власний моральний
досвід, тому діти вірять в істинність того, що їм говорять дорослі, перш за все у безумовність і необ-
хідність моральних норм. Бувають випадки, що діти, хоча і знають, як потрібно поводитись, нехтують
усіма правилами, що пояснюється тим фактом, що дорослі обмежуються словесними формами ви-
ховання, мало вправляючи дітей, не вимагаючи від них правильної поведінки [12, с. 20].

Отже, з метою морального виховання дітей молодшого шкільного віку потрібно проводити ве-
лику виховну роботу, спрямовану на більш-менш усвідомлене засвоєння дітьми моральних знань
і уявлень про елементарні норми й правила поведінки.

В Україні окремі аспекти морального виховання висвітлювались у працях В. Білоусової. Вчена
справедливо вважала, що без пробудження совісті, обов’язку, відповідальності, доброти та людя-
ності, без поваги до людської гідності, без оздоровлення морально-психологічного клімату в сус-
пільстві, навчальних закладах не можна розраховувати на докорінні зміни в різних сферах нашого
життя [5, с. 151].

У моральному вихованні молодших школярів Ш. Амонашвілі використовував:
– етичні бесіди;
– диспути;
– творчі завдання;
– контроль за культурою мовлення і поведінкою дітей як учителями, так і власне школярами;
– формування гуманних стосунків; 
– обговорення з дітьми кожного етапу навчально-виховної роботи з  акцентом на особистісних

і групових досягненнях;
– корекцію внутрішньосімейних стосунків [1].
Особливий інтерес для вирішення проблеми  морального виховання молодших школярів заслу-

говує позиція О. Савченко. Вона вважає, що вчителям необхідно використовувати такі засоби ду-
ховно-морального виховання школярів:

1) виховання позитивного ставлення до себе: привчати учнів до оцінної і самооцінної діяльності
(морально-етичне); стимулювання до самовдосконалення (культивування прагнення бути кращим);

2) використання виховної сили слова вчителя і виховної сили мистецтва (художніх творів, кар-
тин, музики, витворів народного мистецтва);

3) колективне обговорення і розв’язування проблемних завдань і виховних ситуацій морально-
етичного змісту; 

4) застосування інсценізацій, рольових ігор, насичених моральним змістом;
5) конструювання вчителем ситуацій вибору учнями навчальних завдань з моральним підтекстом;
6) створення ситуацій, які стимулюють моральні вчинки учнів, або моделювання вчинків з до-

помогою вчителя та їх аналіз;
7) творчі роботи учнів духовно-морального змісту (уявні подорожі в країну «Етика», метод неза-

кінчених речень і незакінчених творів, прогнозування наслідків вчинку, розвитку подій; складання
«Етичного словничка», «Азбуки ввічливих», «Абетки моральності»);

8) створення в школі психологічного комфортного середовища [10, с. 119].
Дослідниці А. Богуш і О. Сомовська слушно наголошують, що моральне виховання є надзви-

чайно важливим для молодших школярів. Вони запропонували серію етичних бесід для учнів І–ІІІ
класів. Матеріал бесід подано концентрично, з поступовим ускладненням змісту від класу до класу
та вираховуванням вікових особливостей учнів 6–10 років. Особливу увагу звернено на виховання
в молодших школярів таких моральних якостей, як: працелюбність, товариськість, чесність, сміли-
вість, чуйність, любов до своєї Батьківщини тощо [2]. 

Як вважає О. Вержиховська, ефективність морального виховання залежить від використання на
заняттях основних методів виховного впливу: етичного інформування, створення виховних ситуа-
цій, стимулювання моральної поведінки [4, с. 31–34]. Найважливішим серед них для проведення
виховних заходів є етична бесіда. Успіх її використання значною мірою залежить від її організації
на основі принципів створення емоційно збагачених виховних ситуацій, послідовності й систем-
ності аналізу вихованцем змісту понять, ситуацій, власних і чужих вчинків, розширення досвіду мо-
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ральної поведінки. Необхідною умовою їх використання є дотримання вимог до змісту, методичних
засобів, організації проведення.

Таким чином, визначається ще одна важлива складова процесу формування моральних якостей,
а саме: діяльність учнів при опануванні моральних знань з метою розширення досвіду моральної
поведінки.

Відповідно до результатів аналізу психолого-педагогічних праць визначено структуру моральної
вихованості в молодших школярів, у якій виокремлено три компоненти — інтелектуальний (зміс-
товий), емоційний (мотиваційний), поведінковий (дійовий). Її формування можливе на основі по-
етапного становлення відповідних компонентів морального виховання: усвідомлене засвоєння
знань про норми моралі, стимулювання і закріплення позитивного ставлення до їх дотримання, ор-
ганізація досвіду моральної поведінки. 

Висновки і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі
Проаналізовані погляди науковців до морального виховання молодших школярів з позиції но-

вого розуміння навчально-виховного процесу підтверджують необхідність переосмислення процесу
морального  виховання, пошуку нових підходів до його організації в умовах докорінної реконструк-
ції українського суспільства. 

Аналіз наукових джерел дозволив також виявити деякі особливості  морального виховання мо-
лодших школярів, переконатися, що цей вік є сенситивним для морального виховання, оскільки
в цей період закладається підґрунтя світосприйняття, активно формується моральна сфера, інтер-
іоризуються моральні цінності, усвідомлюється необхідність моральних якостей. 

Перспективним вважаємо вивчення досвіду православної педагогіки в моральному вихованні мо-
лодших школярів.
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Анотація:
У статті розглядається проблема розвитку сприймання епічних творів учнями 5–6 класів на уроках

української літератури. На основі розробленої моделі сприймання епічного твору робиться акцентуація
на найбільш значущих факторах впливу на сприймання художнього тексту молодшими підлітками. Для
того щоб вплив цих факторів був позитивним, було проведене їх дослідження. З’ясовано необхідність
урахування домінантних типів пізнання світу при доборі методичних прийомів, які допоможуть орга-
нізувати сприймання епічного твору. За визначеними критеріями здійснюється оцінювання рівня реф-
лексії як результату сприймання твору.

У статті представлена методика організації сприймання епічного твору молодшими підлітками на
уроках української літератури.

Ключові слова: епічний твір, методи та прийоми роботи над епічним твором, типи пізнання, реф-
лексія, критерії оцінювання сприймання, модель сприймання епічного твору.
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Summary:
The article observes shaping of skills perception of epic works by 5-6 grades students in lessons of Ukrainian

literature. Accentuation is made on the most important factors in fluencing the perception of epic works of young
adults based on the analysis of the developed perception model of epic works. The study of these factors was con-
ducted to make their impact positive. The need for incorporation of the dominant types of discovering the world is
determined by the selection of methodological tools that will help organize perception of epic works. Evaluation of
reflection as a result of work perception is carried out according to specific criteria.

Also the author presents methods of perception of epic works by younger teenagers at Ukrainian literature lessons.

Key words: epic, methods and techniques of epic works, types of knowledge, reflection, evaluation of cri-
teria perception, pattern perception of epic works.

Метою сучасної освітньої галузі «Мова й літератури» є розвиток особистості учня, формування
в нього мовленнєвої і читацької культури, комунікативної та літературної компетентності, гуманіс-
тичного світогляду, національної свідомості, високої моралі, активної громадянської позиції, есте-
тичних смаків і ціннісних орієнтацій [1]. За для досягнення цієї мети перед освітянами в основній
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школі поставлені завдання, які ґрунтуються на емоційно-ціннісній, літературознавчій, загально-
культурній, компаративній змістових лініях. До цих завдань в рамках навчального предмета «Укра-
їнська література» належать: зацікавлення учнів художнім твором як явищем мистецтва слова,
специфічним «інструментом» пізнання світу і себе в ньому — прищеплення і стійкого утримання
бажання читати; розвиток уміння сприймати літературний твір як явище мистецтва слова… [2]. 

Отже, проблема формування умінь сприймати художні твори учнями 5–6 класів на уроках укра-
їнської літератури полягає в обґрунтованому підборі методів роботи над художнім твором з ураху-
ванням рівня сформованих умінь учнів середньої школи та їх вікової психології. Розв’язання цієї
проблеми неможливе без дослідження жанрових особливостей художніх творів, сутності процесу
сприйняття та психологічних особливостей молодших підлітків. 

Дослідженню епічних творів як різновиду художніх в літературознавчій теорії були присвячені
роботи М.Бахтіна П.Білоуса, А.Бушміна, Р.Гром’яка, Н.Зборовської Г.Клочек, В.Назарець, О.По-
тебні, Ж.-П.Сартра, І.Франка, М.Храпченка та ін. Методичні основи роботи над художнім твором
становлять праці О.Бандури, Т.Браже, Т.Бугайко, Н.Волошиної, А.Градовського, С.Жили, О.Ісаєвої,
О.Мазуркевича, В.Маранцмана, Л.Мірошниченко, Н.Молдавської, Є.Пасічника, А.Сафонової,
Б.Степанишина, Г.Токмань, К.Фролової,  В.Шуляра,  А.Ситченка та ін.

Вивчаючи епічні твори в 5–6 класах, учні ознайомлюються з більшістю з їх різновидів, а саме:
побутовими, історичними, психологічними, соціальними, біографічними, автобіографічними,
авантюрно-пригодницькими, лицарськими, фантастичними, фентезійними, етнографічними, де-
тективними. Саме головна особливість епічних творів — зображення події як окремого прояву ба-
гатогранного цілісного буття, знаходить своє відображення на меті, шляхах, способах роботи над
цими творами. У якому б класі вони не аналізувались, до якого жанру б не належали, увага учнів
завжди буде концентруватися на тих компонентах художнього тексту, які суттєві для епічного роду
літератури. У школі зазвичай це: тема, проблематика, сюжет (розглядаючи їх, учні усвідомлюють
відображені у творі життєві події); образи героїв (знайомлячись з ними, учні усвідомлюють різно-
манітність людських характерів та типів); образ автора, індивідуальність авторського бачення, яка
знаходить своє відображення у композиції твору, його стилі, характері відбору матеріалу і т.п.

Художнє сприймання залежить не тільки від об’єктивних даних твору, а й суб’єктивних особливос-
тей читача, його життєвого досвіду, смаків, уподобань, уяви та почуттів, мовленнєвого розвитку [3].

Тож варто виділити найважливіші психолого-особистісні фактори, що визначають сприймання
художнього твору учнем: індивідуальний тип пізнання світу (сприймання оточуючого середовища
через домінантні типи аналізаторів);  життєвий досвід (вікові особливості); сформованість операцій
мислення і уяви, що включає високий ступінь розвитку спостережливості, відтворювальної та твор-
чої уяви, емоційно-образної пам’яті; здатності до співпереживання, емоційності; здатності до об-
разної конкретизації і образного узагальнення.

На думку Н. Молдавської, «читацьке сприймання — складний психічний процес, в ньому бере
участь багато психічних функцій, що приводить у рух весь життєвий досвід людини у відповідь на
«сигнали», що поступають з художнього тексту» [4].

Першочерговий фактор сприймання художньої літератури — наявність у читача відповідного
життєвого досвіду. Він залежить від інтересів, віку, психічного стану учня. Природно, що один і той
же твір мистецтва при повторному прочитанні (через проміжок часу) може відкриватися перед уч-
нями різними гранями. Зазвичай учні вибирають з твору лише те, що відзначається яскравістю і но-
визною, не проникаючи глибоко в зміст і не осмислюючи його. 

При переході дітей до середньої школи змінюється їх положення в системі ділових та особистіс-
них стосунків з оточуючим середовищем, людьми [5]. Збільшуються вимоги до інтелекту підлітка,
що висуваються як дорослими, так і ровесниками. Вчителі переходять на інший стиль спілкування,
все частіше звертаючись до розуму та логіки, ніж до почуттів, розраховуючи у свою чергу на відпо-
відну діяльність учнів. У цей час в учнів 5–6 класів відбуваються зміни в таких психічних процесах:
сприймання, увага, уява. Разом з тим удосконалюються процеси пам’яті, мовлення, мислення. 

Найважливіше інтелектуальне надбання цього віку — це вміння оперувати гіпотезами. Особливо
помітним стає процес розвитку свідомості та самосвідомості, поглиблення знань про себе, людей,
навколишній світ. Відбувається зміна мотивації навчальної діяльності. Такі види діяльності, як гра,
відходять на другий план. Активно удосконалюється самоконтроль. Хоч існує потяг до саморегу-
ляції, але планування діяльності у багатьох учнів 5–6 класів ще відсутнє. Тому обов’язково треба
звернути увагу на такий вид роботи, як складання плану. 

Цікава, інтелектуальна, захоплююча діяльність, що мотивована престижністю, може досить довго
утримувати увагу учня. У цьому віці відбуваються важливі процеси, пов’язані з перебудовою пам’яті.
Для підлітка мислити — означає згадувати. Процес запам’ятовування зводиться до мислення, вста-
новлення логічних зв’язків. 
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Активно розвиваються в цьому віці такі види діяльності, як читання, монологічне та письмове
мовлення. Це процес від швидкісного читання до декламування напам’ять, від переказу невеликого
тексту до усного виступу, висловлювання розмірковувань, власних думок, аргументація їх. Лінія
розвитку мовлення, безпосередньо пов’язана з мисленням, виявляється в умінні скласти план ус-
ного чи письмового повідомлення. 

Підлітковий вік відрізняється підвищеною самостійністю, інтелектуальною активністю, яка ха-
рактеризується бажанням продемонструвати себе та власні здібності. Виникає бажання оцінювати
власні вчинки та ставити себе на місце іншої людини. Самовдосконалення самосвідомості саме
в цьому віці характеризується особливою увагою дитини до власних недоліків. Тож доречним було
б виділення в учня окремих рис як індивідуальних, неповторних та прагнення вчителя до їх гармо-
нійного розвитку.

Уявний образ «Я» зазвичай складається з обраних переваг інших людей, що цінуються (кумири).
Тому учні цієї вікової категорії  люблять пригодницьку, романтичну літературу, адже саме тут розпо-
відається про мужніх, сміливих, правдивих, сильних та вольових героїв. Саме на них хочуть бути схо-
жими діти, відтворюючи ситуації та сцени, прочитані в книжках. Особливо типовою така ситуація
є для молодших підлітків у віці 11–13 років. Спочатку вони просто захоплюються надзвичайними
якостями інших людей, по-доброму заздрять тим, хто має такі якості (10–11 років). Потім заявляють
про бажання мати такі самі якості (11–12 років) і нарешті починають самовиховання (12–13років).
Прикро, але серед пригодницької чи романтичної літератури, що так цікава учням за новою програ-
мою [6], у 5-му класі  вивчаються тільки два твори —  «Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії»
Г.Малик та «Таємниця козацької шаблі» З.Мензатюк, а у шостому — тільки один — «Тореадори з Ва-
сюківки» В.Нестайка — твір, безперечно, цікавий, але для сучасних учнів далекий за тематикою,
входить до обов’язкової  програми, решта —  «Звук павутинки» В.Близнеця — твір досить складний
для шестикласників, адже побудований на прийомі підтексту, та «Химера лісового озера…» Я.Стель-
маха знаходяться в списку додаткової літератури для читання (на вибір). Тому й про особливе ба-
жання читати в учня не доводиться говорити. А саме цей вік — це час становлення справжньої
індивідуальності, самостійності в праці та навчанні, саме зараз у художній літературі підлітки шука-
ють відповіді на ті проблеми, які їх найбільше хвилюють, осмислюючи своє місце в житті [2].

Психологами доведено, що інтенсивність естетичного розвитку (як і музикального слуху) у кож-
ному віці відзначається своїми особливостями [6]. Найбільше можливостей для цього дає сенси-
тивний, тобто найсприятливіший період, коли найяскравіше виявляється глибина і сила
сенсомоторних реакцій, здатність дітей до того чи іншого навчального предмета, тієї чи іншої ді-
яльності. Якщо для розвитку мовлення найсприятливішим є вік людини від одного до п’яти років,
то для літературного — від дванадцяти до п’ятнадцяти. Отже, від того, на якому рівні проходитимуть
уроки літератури у п’ятих (підготовчий етап), шостих — восьмих класах, значною мірою залежатиме
ставлення учнів до літератури. Естетична глухота, своєрідний дальтонізм у сприйманні художнього
твору є частіше наслідком навчання, ніж природним результатом генетичної основи, яка закладена
у кожній людині [3].

Результатом проведених досліджень стала модель сприймання епічного твору (рис. 1), яку до-
цільно використовувати для аналізу та показу наочності чинників, що впливають на сприймання.

Розглянувши всі складові процесу сприймання художнього твору, можна виділити ті показники,
які в роботі вчителя будуть характеризувати якість процесу сприймання.

Серед них: виразне читання, розуміння змісту епічного твору (здатність повністю відтворити (пе-
реказати) весь обсяг видобутої з тексту інформації, вміння виділяти головне, складати план, уміння
робити узагальнення та висновки з прочитаного, які свідчать про засвоєння змісту тексту, розуміння
підтексту), володіння початковими навичками комплексного аналізу художнього твору (уміння ви-
значати жанрові ознаки епічних творів, вміння бачити та показати красу мовного оформлення твору,
вміння виділяти групи персонажів та визначати риси їх характеру), оцінка тексту з аргументацією
власної позиції, використання здобутих знань у нових ситуаціях, виникнення стану рефлексії.

Відповідно до цих показників визначимо критерії оцінювання сформованості умінь учнів — під-
літків щодо сприймання епічного твору (від найвищого до найнижчого рівнів):

4-й (високий) — учень глибоко розуміє прочитаний художній текст, здатний пояснити його підтекст,
аналізує  образи-персонажі через узагальнення їхніх характерних рис, самостійно та аргументовано
робить висновки про моральний вибір героїв, демонструє вміння зіставляти прочитаний художній твір
з іншими літературними і мистецькими творами; здатний виразити певну емоційну реакцію (стан реф-
лексії) через виразне читання, висловлювання, продукування власного мистецького твору;

3-й (достатній) — учень розуміє прочитаний художній текст, уміє визначити його сюжет, тему,
аналізує  образи-персонажі через узагальнення їхніх характерних рис, здатний інтерпретувати ху-
дожній твір, демонструє емпатійну реакцію щодо художніх образів твору;
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2-й (середній) — учень розуміє та відтворює основну частину художнього тексту (60–90%),  може
проаналізувати твір з допомогою вчителя, його розповідь потребує уточнень та додаткових запитань,
допомоги щодо висновків про прочитаний твір, порівняння його з творами інших мистецтв;

1-й (початковий) — учень частково здатний сприймати та репродукувати прочитаний художній
твір (відтворює сюжет, називає головних і другорядних героїв), проте не помічає багатьох деталей
характеристики образів,  не вміє зіставляти твір  з прочитаними раніше [7].

Рис. 1. Модель сприймання епічного твору

Треба звернути увагу на те, що кожний наступний рівень вбирає в себе вимоги до попереднього,
а також додає нові характеристики. 

Як ми бачимо з моделі (рис. 1), процес сприймання є циклічним і від систематичності роботи
над сприйманням художнього твору — обґрунтованому підборі методів роботи над ним та порядку
їх застосування — залежить рівень розвитку умінь сприймання епічного твору. Для повноцінного
сприймання художнього твору пропонуємо обов’язково співвіднести етапи роботи над текстом
з власне послідовністю дій, включених у процес сприймання, враховуючи особливості молодшого
підліткового віку (10–13 років) та домінантного типу пізнання світу кожного учня [8]. 

Світлана Кондратюк. Методика організації сприймання епіного твору учнями 5-6 класів на уроках української літератури



Враховуючи розглянуті чинники впливу на сприймання епічного твору, методика роботи над ор-
ганізацією цього процесу в 5–6 класах буде полягатиме в послідовному виконанні нижче визначених
етапів, які для наочності покажемо на прикладі роботи над казкою «Про правду і кривду» у 5 класі:

1. Ознайомлення з текстом. Виділення груп у класі за домінантним типом сприймання, вико-
ристовуючи тести [9], або ділення класу на групи за допомогою відповіді на запитання, що учні за-
пишуть у зошит: Прочитайте речення. Закрийте очі й спробуйте визначити: яке вам найбільше до
вподоби. 

Я хотів би послухати й довідатися: про що розповідає казка; я хотів би побачити, яких героїв зоб-
ражено у казці; я хотів би уявити: про що йтиметься у казці. 

Підкресліть дієслово в обраному вами реченні. Об’єднайтеся у групи за ключовим словом: по-
слухати — аудіали (А), побачити — візуали (В), уявити — кінестетики (К).

Після поділу класу пропонуємо кожній з груп ознайомлення з текстом за допомогою найопти-
мальнішого методичного прийому. Так, під час роботи над казкою пропонуємо два варіанти: для
тих класів, які мають можливість працювати з інтерактивною дошкою й для тих, де ще відсутня
можливість інтерактивних технологій. За відсутності інтерактивної дошки візуали читають текст
очима, виділяють та виписують ключові означення (прикметники); аудіали обов’язково прослухо-
вують виразне читання вчителя, актора чи учня у групі, виділяють та виписують з тексту ключові
іменники; кінестетики під час читання можуть пробігти очима текст та мати можливість крутити
в руках якийсь предмет (ручку, олівець), читають пошепки, стоячи, виділяють та виписують з тексту
ключові дієслова. 

Після обміну груп своїми думками кожний учень заносить дані про свої відчуття, що виникли
під час ознайомлення з твором у власну інформативну картку (ставлячи позначки відповідно до
типу своєї групи А, В чи К), що допоможе кожному вчителеві глибше пізнати та зрозуміти кожного
учня, а учневі — пізнати себе. Наприклад:

ПІБ ______________

Виконуємо цю дію після кожного з чотирьох етапів роботи, а в кінці підсумовуємо: у який спосіб
учневі легше сприймати твір, які види роботи для нього простіші, цікавіші. Звертаємо увагу на те,
що виділення одного домінуючого аналізатора, явище складне, і у дітей можуть бути кілька домінант
у відносно рівних пропорціях: візуально-кінестетичний, аудіально-кінестетичний. Кілька разів
зроблена інформативна картка допоможе вчителю виділити групи учнів за типом пізнання і в по-
дальшому полегшить роботу з добору методичних прийомів проведення уроку.

2. Складання плану до тексту, виділення найсуттєвішого у змісті тексту, співвіднесення тексту
з наявними знаннями, включення нового у систему знань. Пропонуємо всім дати відповіді на за-
питання, згідно з власними особливостями сприймання. 

Для візуалів: 
– Якими були два брати? (багатий та бідний).  
– Яка проблема хвилює бідного небожа? (як краще жити: правдою чи кривдою?). 
– З якими  персонажами зустрівся по дорозі небіж? (бідним чоловіком, багатим паном, попом,

чортами, нещасними людьми, королем).  
Для аудіалів: 
– Якими словами починають відповідати на головне запитання казки дядечко, зустрічні: бідний

чоловік, пан, піп? ( Е-е-е!.. Добрі люди!.. ). 
– Чи однакові ці слова? Чи однакова відповідь у персонажів казки на головне запитання? Про

що свідчать слова: Е-е-е!? Чи вживаєте ви такі слова? Коли? (невпевненість).
Для кінестетиків:
– У який спосіб небіж з дядьком шукають відповідь на запитання? (мандруючи дорогою).
– Які пригоди трапилися з небожем на шляху до правди? (Різні зустрічі).   
– Скільки таких зустрічей було у хлопця, й з ким саме він зустрівся на своєму шляху? (7 зустрічей:

з бідним чоловіком, паном, попом, чортами, людьми…).
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Ознайомлення з текстом (читання) В
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Виділення головної думки за типами пізнання: побачили, почули, відчули; мети — автор хотів
показати; автор хотів, щоб  ми почули; щоб ми зробили, змінили;  визначення жанру твору.

Наступною обов’язковою роботою для п’ятикласника вважаємо складання плану до твору. Про-
понуємо провести цю роботу так:

Пропонуємо групам учнів обмінятися думками, звернути увагу на різні види плану: цитатний,
послідовний, план характеристики образу, простий. Головне, щоб ці поняття були зрозумілими,
тому для учнів п’ятого класу план має бути простим.

3. Аналіз епічного твору. Співвіднесення між собою змісту частин тексту, виділення груп персо-
нажів. Під час роботи над цією ж казкою пропонуємо спочатку всім  змінити основний вид своєї
діяльності (тобто візуалам побувати у ролі кінестетиків, аудіалам — у ролі  візуалів, а кінестетикам —
аудіалами, у такий спосіб розвиваємо гармонійне сприймання оточуючого світу і допомагаємо ви-
значитися учневі з індивідуальними особливостями: підтвердити чи спростувати думку про те,
у який спосіб дитині легше сприймати інформацію). Оскільки для учнів-п’ятикласників предмет
української літератури новий, адже в початковій школі маємо читання, то вважаємо за доцільне ха-
рактеристику образів показати згідно з планом й проводити її, враховуючи такі види робіт: підбір
візуалами описових означень у портреті, самому тексті, пейзажі; знаходження у тексті звуконаслі-
дування, відображення звукової картини тексту аудіалами; підбір кінестетиками опису розвитку
дій, визначення частоти використання дієслів у тексті, динаміки сюжетної лінії. 

4. Перевірка емпатійних станів, рефлексії. Для перевірки емпатійних станів пропонуємо такі за-
питання та методику незакінчених речень кожній з груп: 

Заключна робота цього етапу — домашнє завдання. Пропонуємо візуалам  підібрати ілюстратив-
ний матеріал вдома, або виконати власні асоціативні ілюстрації, добрати кольори, що відповідають
змісту твору, кінестетикам підготувати виразне декламування, написати твір-мініатюру або есе, чи
опорний конспект, аудіалам зробити власний аудіозапис чи підбір музичних композицій, скласти
сенкан до твору — таке завдання обов’язково має бути на вибір і вести не тільки до емпатійних ста-
нів, а й у найвищому своєму прояві до рефлексії. 

Перевірка стану рефлексії (– Чи змінилися ви, прочитавши цей текст? Що саме хотіли б сказати
герою? …автору? Що хочете зробити після того, як познайомилися з твором?)

Ідеальним, довершеним етапом у сприйманні вважаємо стан рефлексії. Але домогтися такого
стану під час роботи над кожним художнім твором дуже складно, майже неможливо. У такий спосіб
мали б ідеально виховане суспільство. Головне, щоб цей етап був не просто відмовою учня,
а й справді виникав. Бо, спрямовуючи до нього, можемо викликати безвідповідальне ставлення до
слів та поверховість. Тобто завдання рефлексивного характеру мають бути не обов’язковими, а лише
за бажанням чи вибором учня.

Учні відрізняються один від одного характером відтворювальної уяви, домінантним типом піз-
нання світу, асоціативного мислення, пам’яті, емоційною вразливістю, особливостями сприймання
художніх творів, життєвим досвідом, читацькими інтересами. Тож природно, що їх неоднаково при-
ваблюють художні твори певної тематики, подобаються різні жанри. Стиль митця не завжди імпонує
навіть двом із трьох читачів, але, незважаючи на всю складність проблеми, майстерність вчителя
літератури завжди вимірювався і вимірюється тим, наскільки люблять читати художні твори учні,
наскільки вони здатні отримувати естетичну насолоду від твору, а все це можливе лише за умови,
якщо кожен учень буде відчувати увагу вчителя на кожному уроці, небайдужість до своїх досягнень,
бажання допомогти опанувати глибину літературного твору. 

Візуали Аудіали Кінестетики

Складають цитатний чи послідов-
ний план, використовуючи ті
ключові означення, які були виді-
лені, виписані під час першого
ознайомлення з текстом 

Складають план, використовуючи
виділені чи виписані ключові імен-
ники

Складають цитатний план, викори-
стовуючи ті ключові дієслова, які
були виділені, виписані

Світлана Кондратюк. Методика організації сприймання епіного твору учнями 5-6 класів на уроках української літератури

Візуали Аудіали Кінестетики

– Які емоції ви відчували під час
роботи над твором?
Я бачу головного героя ...

– Які почуття у вас виникли? 
Я хотів би розповісти вдома про…

– Що ви відчули, коли знайоми-
лись з твором?
– Як ви ставитесь до того чи іншого
героя?
Я уявляю себе в образі…



Головний ефект впливу на читача саме мотиваційно-особистісний, тобто йдеться про форму-
вання змін в особистості учня — формування нового ціннісного ставлення не тільки до повідом-
люваної інформації, а й до навколишнього світу та самого себе. Головне — обов’язково викликати
в учня емпатійні реакції, небайдужість до твору, з яким знайомимо, а зробити це можна тільки за
допомогою тих методичних  прийомів, які є найбільш прийнятними для кожної особистості та
конкретної навчальної ситуації. 

Таким чином, упровадження методики організації сприймання епічного твору учнями 5–6 класів
на уроках української літератури дасть змогу вплинути на розвиток сприймання та формувати уваж-
ного, небайдужого читача, здатного до роздумів над прочитаним і відчуття справжньої насолоди від
художнього твору.
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