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__________________________________________________________________________
Соціальне партнерство в державній молодіжній політиці (ДМП) має багатоцільове
призначення. Його застосування забезпечує: реалізацію безконфліктного, еволюційного
способу суспільного розвитку; зниження рівня соціальної напруженості в суспільстві;
підвищення ступеня соціальної інтеграції молоді та українського суспільства; впровадження
практик соціального партнерства в суміжні з ДМП сфери і напрямки суспільної
життєдіяльності; адекватну соціалізацію, а в разі потреби і ресоціалізацію молоді;
раціональне використання ініціатив, потенціалу молоді, її здібностей до самореалізації,
саморозвитку для вирішення молодіжних проблем та інших актуальних завдань, що стоять
перед місцевими громадами і українським суспільством; оптимізацію змісту і механізмів
реалізації ДМП і інших напрямів діяльності держави; підвищення ефективності публічного
управління; інтеграцію діяльності суб'єктів ДМП і громадської молодіжної політики;
підвищення суб'єктності молоді у сфері ДМП і ін. Таким чином, партнерство, яке
організовується в сфері ДМП, вигідно і необхідно для суспільства.
Особливого характеру взаємодія органів державної влади і інститутів громадянського
суспільства набуває у процесі реалізації недержавної молодіжної політики (НДМП). Вони
займаються розробкою систем власних ідей і соціальних пріоритетів і реалізують
різноманітні суспільні практики, в межах яких взаємодіють з молодим поколінням. Їх
інтереси вкрай варіативні. Тому, корреспондуючи з ними, будучи їх похідною, НДМП
утворює широку сукупність напрямів і форм її реалізації суб’єктами, які представляють
другий і / або третій громадські сектори. Так молоді люди виступають не тільки як об'єкти
цієї політики, але, по суті і мішенями маніпулятивних технологій, які передбачають
приховане для молоді використання її потенціалу в інтересах інших осіб, що досягається
програмуванням думок, прагнень, настроїв, психологічного стану об'єкта маніпуляції.
Однак, молоді люди в різних якостях, з різним ступенем управлінської суб'єктності
незалежно беруть участь в діяльності по реалізації НДМП. Тут можливі наступні варіанти: 1)
виділення з молодіжного середовища частини молодих людей, які самостійно формують і
реалізують власну політику щодо молоді, в межах соціального простору якої в залежності від
її цілей і принципів буде чи не буде передбачена можливість подальшого розширення кола
осіб, які належать до суб'єктів НДМП; 2) вступ молоді в партнерські взаємодії з суб'єктами
НДМП і фактичне набуття нею (молоддю) статусу суб'єкта даної політики; 3) закріплення
суб'єктами НДМП за молоддю статусу об'єкта НДМП без наявності можливостей його
трансформації в бік нарощування суб'єктності.
В усіх цих випадках, в тому числі і під час участі молоді в партнерстві з іншими
суб'єктами, спрямованість її цілей може приймати соціально-конструктивний, соціальнонейтральний і соціально-деструктивний характер.
Соціальне партнерство є не тільки інструментом досягнення соціально схвалюваних
цілей НДМП, аналогічних цільовим орієнтирам ДМП, але і може служити засобом, що
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сприяє негативної самореалізації молодіжних груп та інших соціальних суб’єктів. У своїй
найбільш деструктивної версії партнерство сприяє посиленню потенціалу сил, які
протидіють пріоритетам суспільного розвитку (відкриті дискусії, консенсус), встановленням
соціальному порядку.
Разом з тим сфера НДМП в її соціально позитивному варіанті є простором, де
соціальне партнерство може і повинно стати його неодмінним атрибутом. Наявність
загальних або хоча б частково схожих поглядів на молодь, її роль в суспільному розвитку, в
політичних, економічних, духовних та інших процесах зумовлюють необхідність
координації діяльності, співробітництва та, нарешті, партнерства різних недержавних
суб'єктів, які цілеспрямовано працюють з молодим поколінням.
Специфіка соціального партнерства в сфері НДМП в наступному: молодь може брати,
або не брати участь в цих відносинах в якості партнера і суб'єкта НДМП; діяльність суб'єктів
НДМП відносно молоді, що є об'єктом НДМП, може носити конструктивний, соціально
нейтральний, або деструктивний характер; в соціально-деструктивних версіях партнерств в
сфері НДМП молодь є об'єктом негативного психологічного, інформаційного,
інтелектуального
та
соціального
впливу
через
маніпулювання,
зомбування,
дезінформування, цілеспрямованої соціалізації та ін. Це обумовлює необхідність посилення
соціального контролю за такого роду діяльністю, вироблення системи критеріїв, що
дозволяють її ідентифікувати і типових заходів реагування.
Отже, партнерство в випадках соціально конструктивних або соціально нейтральних
цілей взаємодії – це унікальний ресурс підвищення ефективності системи роботи з молоддю.
При широкому застосуванні технологій партнерства в суспільній практиці вони здатні не
тільки надати потужний імпульс вирішенню проблем молоді, а й зробити розвиток
суспільства більш поступальним та безконфліктним. Молодь не повинна розглядатися
державою і суспільством в основному як споживач соціальних благ або протестна група. Її
необхідно зробити об'єктом довгострокового соціального інвестування, в результаті чого
можна змінити не тільки положення даної групи в суспільстві, а й цілеспрямовано
сформувати як провідне інтелектуальне джерело соціальної ініціативи, новаторства
діяльнісний ресурс. Генеровані молоддю інноваційні соціальні ідеї, підходи, погляди повинні
бути нею ж і реалізовані при необхідній зовнішньої підтримки в ході практичної
перетворюючої діяльності, яка може стати по-справжньому успішною тільки за умови
активного розвитку в суспільстві різних напрямів і форм соціального партнерства.
Література:
1.
Про Стратегію розвитку державної молодіжної політики на період до 2020 року : Указ
Президента України від 27.09.2013 № 532/2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/532/2013
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_________________________________________________________________________
Встановлення оптимальних взаємовідносин органів влади і підприємницьких
структур є ключовим фактором публічно-приватного партнерства (ППП), що відображає
мотивацію і об’єктивні потреби партнерів. Так, в рамках ППП держава як партнер, що
володіє значними, але все ж обмеженими ресурсами, який виступає в ролі організатора,
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регулятора і замовника, прагне до залучення додаткових ресурсів у вигляді приватного
капіталу, підвищення ефективності державного управління об’єктами ППП за рахунок
компетенції приватного бізнесу і створення ефективного мотиваційного механізму
стимулювання підприємницької діяльності. Виступаючи спільно з бізнесом, держава, як
правило, отримує не тільки зниження бюджетного навантаження і можливість направлення
вивільнених коштів на інші соціальні об’єкти, а й гнучку та дієву систему управління
проектом ППП, а бізнес – зростання обсягів виробництва, можливість стабільного
збільшення прибутку, підвищення ефективності підприємницької діяльності, розвитку нових
стійких і передбачуваних ринків, пакет гарантій і преференцій. Крім того, проекти ППП
полегшують вихід національного підприємництва на світові ринки капіталів, активізують
залучення іноземних інвестицій в реальний сектор економіки, надають вигоди споживачам
товарів чи послуг за рахунок підвищення якості та різноманітності, забезпечення
безперебійності надання суспільних благ.
Дослідженнями встановлено, що у сучасному світі виділяються дві принципово різні
як за методологією, так і за глибиною змін, що відбуваються, схеми інституційної еволюції
відносин держави і приватного бізнесу, на основі яких створюються конкретні форми ППП
[2, с. 138]. Перша представляє собою структурну адаптацію наявного інституційного
середовища до цілей, пріоритетів та умов економічної діяльності держави, що постійно
змінюються. Упровадження нових принципів, норм і правил співпраці публічного і
приватного секторів у чинні інститути відбувається або в контексті проголошеної нової
економічної політики державного регулювання (Велика Британія, Нова Зеландія, Аргентина,
більшість країн Латинської Америки), або в контексті змін та доповнень до наявної системи
державного управління (США, Канада, Японія, країни ЄС). Таким же шляхом запровадження
інститутів ППП йдуть країни, що розвиваються, в яких рівень сформованості ринкових
відносин є достатнім для встановлення партнерських взаємозв'язків типу «держава-бізнес».
Другий підхід до впровадження ППП пов'язаний з формуванням повністю нового
інституційного середовища, яке відповідає принципам функціонування ринкової економіки і
новому розумінню місця держави у господарському житті суспільства. Ця схема реалізується
в колишніх соціалістичних країнах, що утворилися на пострадянському просторі та в деяких
країнах, що розвиваються. Першими кроками на шляху створення нового інституційного
середовища у цих країнах стає формування відповідної законодавчої бази та державних
агенцій для координації загальних питань і сприяння розвитку партнерських відносин [1, с.85].
Розгляд механізмів взаємодії держави та бізнесу в окремих країнах світу дозволив
здійснити їх узагальнення у дві принципово відмінні одна від одної моделі: плюралістичну і
неокорпоративістську. Насправді, жодна з них не діє в чистому вигляді. Існуючі в світі
економіки найчастіше являють собою комбінування обох моделей. Однак в усіх випадках
можна простежити переважання однієї моделі над іншою.
Плюралістична модель ґрунтується на взаємозалежності всіх частин суспільної
системи, при цьому виключається домінування якоїсь однієї з них. Сукупне відтворення
суспільства можливо лише при участі в ньому всіх типів і видів суспільного виробництва, що
не виключає наявності субординаційних зв’язків між ними. Саме матеріальне виробництво
створює життєво необхідні продукти, від яких залежить не тільки функціонування
суспільства, а й фізичне виживання кожного конкретного індивіда. Отже, всі інші види
громадського виробництва повинні служити засобом його оптимізації та подальшого
розвитку.
У плюралістичної моделі держава традиційно розглядається як зовнішня сила, роль
якої полягає у виробленні спільно з бізнесом правил регулювання, вирішенні конфліктів, з
якими не може впоратися сама ділова спільнота, і в підтримці національного бізнесу на
міжнародних ринках. Плюралістична модель взаємодії бізнесу і держави передбачає: безліч
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груп тиску, конкуруючих між собою за вплив на політику; лідерство в групах тиску, що
адекватно враховує реакцію своїх членів; держава, яка повинна залишатися незалежною від
груп тиску, в той час як вони можуть висувати їй свої пропозиції (деякі з них можуть бути
навіть інституціоналізовані).
Для корпоративістської або неокорпоративістської моделі взаємодії «бізнесдержава» характерна орієнтація на партнерство і співробітництво різних професійних і
соціальних груп («капіталізм кооперації»), гарантії досягнення певного рівня життя,
запобігання можливих потрясінь і втрат, прагнення уникнути невдач у бізнесі. Головним
вважається не успіх окремої особистості або компанії, а забезпечення стабільності та
успішного розвитку національної економіки в цілому [3]. Держава в корпоративістській
традиції є важливим економічним агентом, що забезпечує вироблення та дотримання
загальних «правил гри», а також розглядається як сила, що несе великі соціальні зобов’язання
перед суспільством в цілому і має тому право висувати відповідні вимоги до бізнесу.
Невід’ємною частиною неокорпоративістських систем є високі витрати на соціальне
забезпечення, оскільки в основі принципів «держави загального добробуту» лежить механізм
узгодження економічної політики, інтересів держави, бізнеса та суспільства.
Література:
1.
Державні цільові програми та упорядкування програмного процесу в бюджетній
сфері/ В.М.Геєць, О.І.Амоша, Т.І.Приходько та ін.; Ін-т економіки та прогнозування НАН
України. – К. : Наукова думка, 2008. – 384 с.
2.
Оленцевич Н.В. Державно-приватне партнерство у розвинених країнах світу: досвід
для України / Н.В. Оленцевич, О.В. Ковальова // Економічний аналіз. – 2014. – Том 15. – № 1.
– С. 134-143.
3.
Wilson Graham K. Business and Politics (A Comparative Introduction. Third Edition) /
Graham K. Wilson. – PALGRAVE MACMILLAN, 2004. – 125 р.

К.М. ИВАНЕЦ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФОНД ДАННЫХ О СОСТОЯНИИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
И ВОЗДЕЙСТВИЙ НА НЕЕ
Иванец Кристина Михайловна - аспірантка юридического факультета Белорусского государственного
университета. г. Минск. Республика Белорусь.

______________________________________________________________________________
В современных условиях информационно-аналитическая поддержка принятия
управленческих решений на государственном уровне предполагает обеспечение
государственных органов и организаций оперативной фактической и аналитической
информацией о состоянии природной среды и природных ресурсов, а также источниках
негативного воздействия на окружающую среду.
Наиболее приемлемой формой хранения экологической информации, является Фонд
данных в соответствующих (удобных для доступа, обработки и отображения) структурах и
форматах. В Республике Беларусь такую функцию выполняет Государственный фонд
данных о состоянии окружающей среды и вредных воздействий на нее (далее –
Государственный фонд данных).
В соответствии со ст. 73 Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей
среды» (далее – Закон) государственный фонд данных о состоянии окружающей среды и
воздействиях на нее включает экологическую информацию, формируемую в результате
осуществления обладателями экологической информации деятельности, и накапливаемую в
Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь,
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других государственных органах и иных государственных организациях в силу исполнения
обязанностей, возложенных на них актами законодательства Республики Беларусь [1].
Обращает на себя внимание тот факт, что в законодательстве отсутствует четкое
определение «государственного фонда данных».
Положение «О порядке формирования и ведения государственного фонда данных о
состоянии окружающей среды и воздействиях на нее», утвержденного Постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от 24.05.2008 № 734, также раскрывает только
общее положение о содержании данного источника экологической информации [2].
На наш взгляд, целесообразно внести соответствующие изменения и дополнения в
действующее законодательство, с целью уточнения дефиниции «Государственный фонд
данных», понимая под ним: централизованный сбор, обработку, систематизацию, учет и
хранение документов и материалов, содержащих экологическую информацию, а также иных
документов, формируемых Министерством природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Беларусь Министерством лесного хозяйства, Министерством сельского
хозяйства и продовольствия, Министерством по чрезвычайным ситуациям, Министерством
образования, Государственным комитетом по имуществу, Государственной инспекцией
животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь, Национальной
академией наук Беларуси, местными исполнительными и распорядительными органами,
иными государственными органами и государственными организациями в силу исполнения
обязанностей, возложенных на них актами законодательства Республики Беларусь, и
включенной ими в реестры экологической информации государственного фонда данных о
состоянии окружающей среды и воздействиях на нее.
Список источников:
1.
Об охране окружающей среды: Закон Респ. Беларусь, 26 нояб. 1992 г., № 1982-XII: В
ред. Закона Респ. Беларусь, 17 июля 2002 г. № 126-З (с изм. и доп.) // Эталон-Беларусь
[Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2014.
2.
Об утверждении Положения о порядке формирования и ведения государственного
фонда данных о состоянии окружающей среды и воздействиях на нее и состава
экологической
информации
общего
назначения,
подлежащей
обязательному
распространению, обладателей такой информации, обязанных ее распространять, и
периодичности ее распространения [Электронный ресурс]: постановление Совета
Министров Республики Беларусь, 24 мая 2008 г., № 734// ЭТАЛОН. Законодательство
Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016.

А. В. МІХНО
КРЕАТИВНІ ПРАКТИКИ В СИСТЕМІ
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

ДЕРЖАВНОГО

УПРАВЛІННЯ

ТА

Міхно Артем Віталійович - аспірант Дніпропетровського регіонального інституту державного управління
Національної академії державного управління при Президенті України, головний спеціаліст департаменту
економічного розвитку Дніпропетровської обласної адміністрації

Становлення служби в органах місцевого самоврядування відбувається в умовах зміни
парадигми суспільного розвитку, типу культури, духовно-моральних орієнтирів. У зв’язку з
цим актуальності набуває роль особистісного фактору, наукових знань, компетентності,
професіоналізму кадрів органів місцевого самоврядування. Останніми роками видано чимало
наукових публікацій, що спрямовані на дослідження професіоналізації служби в органах
місцевого самоврядування України. Однак, як свідчить аналіз, сьогодні у вітчизняній
науковій літературі не існує єдиного погляду щодо стану і перспектив розвитку процесу
12

ІV Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю
«Розвиток основних напрямів соціогуманітарних наук: проблеми та перспективи»
(м. Кам’янське 6-7 квітня 2017 року)

професіоналізації кадрів в органах місцевого самоврядування. У цілому питання
професіоналізації стосуються ефективності професійного навчання, діяльності працівників
органів влади; є певні теоретичні доробки, що базуються на єдиному підході щодо кадрового
забезпечення органів влади, професійного розвитку посадових осіб місцевого
самоврядування. Водночас немає єдиного розуміння змісту цього поняття і єдиного
правового механізму його забезпечення, що дало б змогу вирішити питання щодо політики
професіоналізації з метою ліквідації проблем в правовому регулюванні, розробки
спрямування і визначення засобів удосконалення форм і методів професіоналізації служби в
органах місцевого самоврядування.
Організація і розвиток місцевого самоврядування в Україні є найважливішим
напрямом у стратегії державного управління, який передбачає функціонування
демократичної держави і міцність громадських інститутів. Загальносистемними
пріоритетами розвитку місцевого самоврядування є реальна професіоналізація служби в
органах місцевого самоврядування, суть якої полягає у виробленні такої системи управління
людськими ресурсами в органах місцевого самоврядування, яка б забезпечила якісне
управління персоналом шляхом постійного оновлення структури, змісту і технологій даного
процесу відповідно до потреб громади та створила належні умови для розкриття особистості
в професійній діяльності. Для того, щоб професіоналізація служби в органах місцевого
самоврядування була продуктивною, мала опрацьовану й обґрунтовану структуру, зміст і
технологію, необхідне теоретичне осмислення цього процесу, виявлення і аналіз умов
функціонування системи професіоналізації. Слід зазначити, що проблемам професіоналізації
в системі державного управління останнім часом приділяється все ще недостатня увага. Не
знайшло свого відображення у вітчизняних наукових дослідженнях питання теоретичного
обґрунтування функціонування системи професіоналізації служби в органах місцевого
самоврядування. Як показав аналіз наукової літератури, питання професіоналізації
здебільшого стосується ефективності професійного навчання, діяльності працівників органів
влади, правового забезпечення професіоналізації служби в органах місцевого
самоврядування [1].
Отже, особливої актуальності набуває виявлення специфіки процесу формування
професійних кадрів як на державному, так і на місцевому рівні. В межах даної наукової
статті пропонується звернути увагу на таку вагому характеристику кадрів місцевого
самоврядування як креативність та розглянути кейс кластеру управлінських кадрів. В першу
чергу, зазначимо змістовну складову пропонує мого поняття «кластер управлінських кадрів».
З англійської мови термін «cluster» переводиться як гроно або як група, скупчення,
зосередження (наприклад, людей, предметів). Кластер – це також, крім всього іншого, і
математичний термін, що позначає фізично близьке розташування логічно пов'язаних
об'єктів у межах однієї області [2]. Подібне значення вкладається і в соціальний, політичний,
економічний зміст цього слова. А, отже, у випадку застосування даного терміну в
управлінському векторі пропонуємо визначати кластер управлінських кадрів як форму
мережі, оскільки близьке розташування в просторовому вимірі (фізичному, географічному та
символічному) забезпечує наявність певних спільностей і підвищує частоту і силу взаємодії,
яка об’єднана професійно-стратифікаційною специфікою організації роботи системи
державного управління.
В сучасних умовах українського суспільства ми спостерігаємо взаємний дефіцит
довіри суспільства та істеблішменту, при якому він як важливий суб'єкт соціальних змін бере
на себе роль ініціатора суспільних змін, часто вже не роз'яснюючи цілей, не визначаючи
межі соціальної відповідальності та компетентності.
Таким чином, вагомими показниками, які визначають креативність як характеристику
кластеру управлінських кадрів є: екстремальне планування, тобто швидке створення
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адаптивної системи заходів для вирішення знову виникаючих незнайомих проблем; швидке і
гнучке реагування на всі зміни реальності незалежно від раніше прийнятих і затверджених
планів; постійне їх коригування з метою виконання поставлених завдань; спонтанна
імпровізація в прийнятті нестандартних управлінських рішень, що володіють високою
креативністю та інноваційністю; прийняття нестандартних управлінських рішень на високих
швидкостях в гранично стислі терміни; активізація процесу реалізації програм, планів і
проектів, що здійснюються з урахуванням екстраординарності швидко мінливих умов,
коригування цілей і завдань, і мінливих термінів, кількісних і якісних показників,
виконавців, витрат, ресурсів і т.п .; застосування на практиці інструментів і методів
мотивації, заснованих переважно на емоційних спонуканнях душі, сплесках негативних і
позитивних емоцій, усвідомленні власної переваги, способи і методи вирішення проблеми
незвичайним шляхом; використання гнучкого, диференційованого, ситуаційного контролю,
що дозволяє оцінити ступінь адекватності отриманих результатів з метою їх подальшого
коригування з урахуванням існуючих реалій та ін.
Література:
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Федорова [Електроний ресурс]. – 2011.– Режим доступу:
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Л. Л. ПРОКОПЕНКО
ЗАГАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЛИТВИ
Прокопенко Леонід Львович – доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри права та
європейської інтеграції Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної
академії державного управління при Президенті України

Закон Литовської Республіки «Про державну службу» визначає, що загальне
управління у сфері державної служби здійснюється: Урядом; відповідальним за державну
службу міністром та керівником установи, що виконує функції регулювання державної
служби.
Уряд виконує такі функції загального управління у сфері державної служби: 1) подає
на затвердження Сейму переліки посад державних службовців політичної (особистої) довіри;
2) у проекті державного бюджету на планований рік, який подається Сейму на затвердження,
передбачає кошти на виплату заробітної плати державним службовцям – посадових окладів,
надбавок за стаж служби, доплат, інших виплат, а також коштів на заохочення, навчання та
підвищення кваліфікації державних службовців; 3) встановлює рівні і категорії посад
державних службовців державних органів, установ і самоврядувань, за винятком посад
державних службовців політичної (особистої) довіри непідзвітних Уряду органів; 4)
встановлює порядок організації процесу навчання державних службовців; 5) виконує інші
встановлені законодавством функції управління у сфері державної служби.
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На відповідального за державну службу міністра покладаються функції: 1) розробки і
подання Уряду проектів правових актів, пов'язаних з державною службою, проведення
експертизи чинних і знову розроблених проектів правових актів, пов'язаних з державною
службою, представлення особам, які здійснюють їх розробку, або Уряду пропозицій щодо
внесення змін або доповнень до них; 2) організації контролю за виконанням Закону «Про
державну службу» та пов'язаних з ним правових актів, внесення пропозицій про
призупинення, зміну або скасування прийнятих не раніше ніж за 1 місяць рішень керівників
державних органів або установ, за винятком рішень керівників статутних установ та органів
самоврядувань, що суперечать Закону «Про державну службу», іншим правовим актам, які
встановлюють статус державного службовця. Якщо протягом 1 місяця керівник державного
органу або установи не змінює або не скасовує цих рішень, оскаржує їх у суді; 3) затверджує
Типовий перелік посад державних службовців (за винятком посад державних службовців
політичної (особистої) довіри); 4) затверджує Типове положення про кадрові служби
державних органів, установ і самоврядувань; 5) встановлює порядок приведення до присяги
державних службовців; 6) затверджує типове положення про комісії з оцінювання служби; 7)
встановлює порядок оцінювання службової діяльності державних службовців; 8) виконує
інші встановлені законами, іншими правовими актами функції загального управління у сфері
державної служби.
Керівник установи, що виконує функції регулювання державної служби: 1)
організовує ведення реєстру державних службовців; 2) виконує інші встановлені Законом
«Про державну службу», іншими правовими актами функції загального управління у сфері
державної служби.
Література:
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О государственной службе: Закон Литовской Республики от 8 июля 1999 г. № VIII1316// www.seimas.lt
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________________________________________________________________________________
Збройний конфлікт на території України, який розпочався у 2014 р., зумовив потребу
у створенні психосоціальної підтримки військових, які брали участь у бойових діях, їх родин
та родин загиблих, а також цивільного населення, яке постраждало унаслідок збройного
конфлікту. Будь-яка людина після перебування у зоні конфлікту, повертаючись до мирного
життя, може мати проблеми з адаптацією, потребувати психосоціальної підтримки з боку
фахівців [1; 2].
Ця наукова розвідка має на меті оцінити поточну ситуацію із наданням
психосоціальної підтримки ветеранам війни та цивільним, які постраждали через збройний
конфлікт, і запропонувати кроки із розвитку такої підтримки, які мали б стати складовою
державної політики.
Інтерв’ю з експертами та аналіз документів дає підстави визначити наступні групи, які
зазнали травматичного досвіду під час збройного конфлікту на Сході України: 1) комбатанти
(учасники бойових дій) Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ (зокрема,
Національної гвардії України), Прикордонної Служби, добровольчих батальйонів різного
підпорядкування та члени їхніх сімей; 2) внутрішньо переміщені особи (ВПО) в межах
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України, особливо ті, що пережили бойові дії, втрату рідних, критичну втрату майна та
роботи; 3) родини загиблих або зниклих; 4) потерпілі від катувань, незаконно утримувані під
вартою та у полоні, ті, хто є заручником, а також члени їхніх родин; 5) учасники незаконних
збройних угруповань, які повернулися на територію контрольовану Україною у рамках
програми СБУ «На тебе чекають вдома».
За даними Єдиного реєстру учасників антитерористичної операції (АТО), в збройному
конфлікті на Сході України взяло участь понад 170 тис. українських військовослужбовців,
які отримали статус учасника бойових дій. Також в Україні зареєстровано близько 1,8 млн
ВПО. Проте дані ці не можна вважати точними, що підтверджують проведені інтерв’ю.
В Україні фактично відсутня сучасна психосоціальна допомога та психологічна
реабілітація як система та узгоджена практика, хоча окремі елементи системи створені та
працюють. Це стосується не тільки допомоги новими групам, що її потребують, а й будьяких груп, оскільки в країні обмаль професійних соціальних працівників, ліцензованих
відповідно до міжнародних стандартів психологів і немає культури звернення по
психологічну
допомогу.
Інституційно
психосоціальна
реабілітація
є
досить
медикалізованою, адже вона повинна (згідно із чинним законодавством) надаватися лікарями
та здебільшого у лікувальних чи санаторних закладах у дуже короткі терміни.
Законодавство залишається обмеженим і не регулює належним чином питання
надання сучасної психосоціальної допомоги чи забезпечення психологічного здоров’я.
Перешкодою до розвитку психосоціальної підтримки та системи психологічної реабілітації
можна вважати й норми, пов’язані з лікуванням у зв’язку із проблемами психічного здоров’я,
які встановлюють певні обмеження для подальшого життя тих, хто пройшов лікування.
Потребують термінового вирішення питання організаційної моделі, програми та
стандартизованих протоколів психосоціальної допомоги та психологічної реабілітації
учасників АТО та тих, хто постраждав унаслідок збройного конфлікту з урахуванням
міжнародного досвіду ефективності комплексних підходів до психокорекційної роботи.
Рекомендації. Нагальними кроками державної політики, спрямованої на створення в
Україні належної психосоціальної підтримки тим, хто зазнав впливів збройного конфлікту,
видаються:
модернізація української нормативно-правової бази, що уможливить впровадження
принципово нових підходів, які враховують комплексний медико-психолого-соціальний
характер інтервенцій, спрямованих на адаптацію та ресоціалізацію тих, хто пережив
психотравмівні події;
забезпечення профілактики психічних розладів під час виконання бойових дій:
розвиток у військових частинах психологічної та соціальної допомоги, програм підготовки
до високостресових ситуацій;
зміна вектора соціальних програм – із суто соціального забезпечення пільгами
учасників АТО та членів їх сімей, а також цивільного населення на соціально-психологічну
адаптацію до нових умов, підтримку реалізації економічного потенціалу, сприяння
піднесенню економічної спроможності та розвиток особистісних ресурсів;
інвентаризація усіх наявних в регіоні закладів охорони здоров’я та закладів, які
надають соціальні і психологічні послуги, у тому числі приватних і громадських, для
ефективного перерозподілу клієнтів за категоріями; створення «єдиного вікна» звернень для
демобілізованих та налагоджена система їх обстеження, лікування та реабілітації, а також
соціальної підтримки;
перегляд змісту програм навчання психологів, лікарів та соціальних працівників,
підготовки працівників до роботи з новими групами клієнтів, застосування нових методик,
зокрема, протидії проявам посттравматичного стресового розладу (ПТСР), а також розвитку
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потенціалу людей із порушеною «соціальною екологією» та долучення вже навчених за
міжнародними стандартами психотерапевтів до системи психологічної реабілітації;
стимулювання громадських організацій ветеранів до активнішої участі у
психосоціальній підтримці комбатантів та інших груп населення, заохочення ветеранів
(учасників бойових дій) до отримання професійних знань у галузі психологічної реабілітації
та соціальної роботи.
Література:
1. Ми пережили: Техніки відновлення для сімей, військових, цивільних та дітей [Наук. ред.
Г. Циганенко]. – К.: Психол. кризова служба, 2015. – 200 с.
2. Semigina T. Armed conflict in Ukraine and social work response to it: What strategies should be
used for internally displaced persons? / Semigina T., Gusak N. // Social, Health, and
Communication Studies Journal. – 2015. – Vol. 1(2). – C. 1-23.
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________________________________________________________________________________
Сьогодні взаємодія держави та громадянського суспільства описується терміном
«партнерство» – громадянське суспільство не просто віддає на відкуп державі
розпорядження загальносуспільним ресурсом, а прагне брати участь у цьому процесі, з
одного боку збільшуючи ефективність використання цього ресурсу, а з іншого –
прирощуючи людський капітал громадянського суспільства.
Прикладом цього є творення партисипаторного бюджету, тобто тієї частини бюджету
окремої громади, яка розподіляється для реалізації проектів, розроблених ініціативними
громадськими групами і спрямованих на вирішення актуальних проблем, що не були
акцентовані у бюджеті, представленому органами місцевого самоврядування.
Піонером у справі партисипаторного управління вважається бразильське місто ПортуАлегрі, де у 1990 р. була розроблена і проваджена ініціатива, що в подальшому
розповсюдилася у чотирьохстах префектурах держави [2].
З моменту появи цього експерименту в Порту-Алегрі, технологія бюджету участі в
ХХІ столітті отримала широке поширення не тільки в країнах Латинської Америки, але і в
Європі, Азії, Африці та Північній Америці. У всьому світі, майже 1500 муніципалітетів
використали технологію бюджету участі. При цьому не існує єдиної моделі
партисипаторного бюджетування – конкретні форми участі громадян у розподілі бюджетних
коштів суттєво варіюються залежно від специфіки конкретного міста і потреб його жителів.
Зокрема, можна розглянути особливості реалізації принципу партисипаторності у
муніципальному бюджетному процесі в Австрії.
Австрійська модель партисипаторного бюджетування характеризується наявністю
проміжного суб’єкту у процесі формуванням ідеї суспільно-значимого проекту, його
розробки і втілення. Мова йде про спеціалізовані недержавні, комерційні організації, що
професійно займаються розробкою проектів за замовленням членів громади і представників
органів влади.
Звертає увагу на себе той факт, що роль громадських активістів у творенні
партисипаторного бюджету в Австрії зведена до формування громадської ініціативи і не
вимагає наявності спеціальних знань та вмінь з муніципального проектування. В умовах
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розвиненої демократії, коли інтереси громади превалюють над вузькоклановими чи
корпоративними інтересами, такий підхід є прийнятним. В той же час в транзиторних чи
посттранзиторних суспільствах відсутність у громадських активістів навичок
муніципального проектування може стати на заваді реалізації важливих та актуальних
завдань життя громади.
Незважаючи на порівняно недавній досвід функціонування партисипаторного
бюджетування в Польщі (з 2013 р.), Польсько-українська фундація співпраці ПАУСІ у
рамках Польсько-Канадської Програми Підтримки Демократії, співфінансованої з програми
польської співпраці на користь розвитку Міністерства закордонних справ Республіки
Польща та канадського Міністерства закордонних справ, торгівлі та розвитку, реалізує в
Україні проект навчання основам партисипаторного бюджетування. В рамках проекту
посадовці, активісти та депутати місцевого самоврядування поглиблюють свої знання щодо
методології громадського бюджету.
Діяльність зазначеної програми здійснювалася, зокрема, в Черкасах та Чернігові. А.
Герич зазначає [1], що для реалізації громадських ініціатив у Чернігові у 2015 р. виділили 4,8
мільйона гривень.
Іншою тенденцією є намагання деяких українських міст самостійно впровадити
технології партисипаторного бюджетування.
У 2015 р. у Луцьку затвердили цільову програму підтримки ініціатив жителів міста на
2015-2017 рр. На першому етапі було виділено 500 тис гривень з бюджету міста. Бюджетні
установи брати участь у луцькому конкурсі ініціатив не мали права. Кожен проект отримав
свого координатора з відповідного департаменту міської ради [1].
Схожим чином впровадження партисипаторного бюджету відбувалося у Запоріжжі.
Рішенням Запорізької міської ради від 25 травня 2016 р. було затверджено впровадження
Громадського бюджету м. Запоріжжя. В міському бюджеті на 2017 р. було зарезервовано 5
млн гривень. Умовою доступу до конкурсу було заповнення форми заявки. Розрахунок
вартості проекту покладався на координаційну раду та департаменти міської ради.
Таким чином, перші кроки на шляху впровадження партисипаторного бюджетування
в Україні актуалізували як великі можливості цієї інноваційної технології, так і значні
небезпеки, що можуть повністю нівелювати її переваги. По-перше, надзвичайно корисним
можна вважати консультації і навчальні курси, що організовуються для всіх суб’єктів
партисипаторного бюджетування міжнародними організаціями. Розробити проект без
наявності хоча б базових знань з муніципального проектування неможливо. Перекладання
завдання з проектування, в тому числі з розробки фінансового плану, на представників
органів місцевої влади, містить певні загрози, пов’язані з можливістю використання
корупційних схем при виборі виконавців проекту. До того ж, формуючи проект, громадська
ініціативна група може передбачити залучення значного числа волонтерів, що зможе значно
зменшити витрати на оплату праці і дозволить спрямувати більшу частину виділених коштів
на реалізацію основної мети.
Література:
1. Герич А. Громадський бюджет: перший успішний досвід українських міст / А. Герич
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://biggggidea.com/practices/1498/.
2. Сентоме И. Партисипативный бюджет / И. Сентоме, К. Херцберг, А. Реке. – [Електронний
ресурс]. – Режим доступу:
http://www.fesmos.ru/netcat_files/userfiles/Sintomer_Participatory_RUS%20(1).pdf.
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________________________________________________________________________________
В современной научной литературе представлено большое количество категорий и
компонентов деятельности по принятию управленческого решения. Данное разнообразие
объясняется сложностью управления, уровнем влияния личностных характеристик
руководителей и другими детерминантами, которые влияют на принятие управленческого
решения. Подобная множественность усложняет сущность управленческого решения для
восприятия и дальнейшей оптимизации данного направления.
Принятие управленческого решения является определенной социальной технологией,
которая предполагает осознанное и целенаправленное воздействие [2, с. 52]. Специфической
логикой и принципом подготовки самого решения выступает рациональность, которая
является теоретической основой для формирования моделей поведения субъектов
управления при осуществлении выбора. Обобщив существующие понятия, рациональность
можно охарактеризовать как выбор субъектом среди возможных альтернатив действия,
которое, согласно ожиданиям, наилучшим образом соответствует его интересам и
предпочтений.
Понятие рационализации в управленческом решении связано с сознательной
деятельностью по реализации определенных изменений. Данная деятельность является
осознанной, целенаправленной, осуществляемой в соответствии с определенной программой,
ограниченной в пространственном и временном плане, обязательно направляемой [2, с. 53].
В связи с этим, при принятии управленческого решения реализуются целерациональные
социальные технологии, которые выступают инструментом подготовки проекта изменений.
В основе указанных технологий лежит механизм обеспечения рационального выбора
средств, обеспечивающих формирование наиболее благоприятных условий для реализации
целей управления [3, с. 16].
Рациональность проявляется в увеличении различий между затратами и выгодами
будущих изменений. Максимизация выгоды является ключевым принципом эффективного
управленческого решения. Следует отметить, что рационализация не есть максимизация
выгоды [1, с. 19]. Побуждение к деятельности происходит из неудовлетворенных
стремлений. Это конкретизирует цель управленческого решения как не максимизацию
выгоды, а достижение определенного уровня благ, реализацию устремлений. Данный
уровень определяется жизненным опытом и предпочтениями субъекта.
Учитывая влияние морали на поведение человека, и выбор в частности, следует
отметить, что ее основные компоненты формируются на субъективной основе [3, с. 21].
Таким образом, на формирование критериев выбора влияют такие основы морали как
индивидуальный рационализм и стремление к выгоде, что подчеркивает роль
рациональности в управлении.
Анализ сущности рациональности позволяет определить влияние основ нормативного
индивидуализма, который проявляется посредством формирования определенных
устоявшихся правил принятия решений в управлении. Это определяет деятельность субъекта
управленческого решения как повторение готового правила, усвоенного в результате
прошлого опыта. Индивид осуществляет выбор, без временных трат на оценку полезности
отдельной альтернативы и приспособление к ситуации [3, с. 25]. В результате возникает
определенная форма рациональности, соответствующая долгосрочным интересам
руководителя. Постепенно это приводит к возникновению рациональной морали, которая
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определяет репутацию как разновидность человеческого капитала.
Определение в качестве одной из основных категорий управленческого решения
рациональности, предполагает применение в управлении различных инструментов,
направленных на анализ информации, внешней среды, ожидаемых результатов и
последствий деятельности, определение и оценку критериев и альтернатив, формирование
будущего образа объекта управления. Применение данных инструментов определяют
отдельную модель принятия управленческого решения, которую можно определить как
рациональную. Выбор, в рамках данной модели, основывается на результатах использования
аналитических технологий.
Подобный подход к управленческому решению ориентирует на анализ ситуации и
определение связей между этапами принятия решения, что позволяет алгоритмизировать
данную деятельность и определить правила решения, обеспечивающие оптимальное
достижение цели. При этом, нельзя упускать оценку рациональности самих целей, дабы
избежать ошибок в управлении и нежелательных результатов. Это предполагает
необходимость использования потенциала руководителя (коллектива) [3, с.10], в отношении
сбора и оценки необходимой информации (в том числе информации о способах решения,
альтернативах и т.д.).
Таким образом, деятельность по принятию управленческого решения предполагает
всестороннее использование доступной информации, которая и позволяет установить
оптимальный вариант устремлений, требуемых ресурсов, действий и результатов.
Именно рациональность выступает основным побуждающим компонентом
управленческого решения, а ее анализ позволяет выявить определенные повторяющиеся
фундаментальные основы в структуре управленческого решения и рассматривать механизмы
его принятия с позиции социальных технологий.
Литература:
1. Саймон, Г. А. Рациональность как процесс и продукт мышления / Г. Саймон // Тезис. –
1993. – Т. 1. – Вып. 3. – С. 16–38.
2. Щербина, В. В. Целеформирующие и целеобеспечиващие рационализирующие
социальные технологии / В. В. Щербина // Социс. – 2016. – №4. – С. 50–58.
3. Vanberg, V. J. The Rationality Postulate in Economics: Its Ambiguity, Its Deficiency and Its
Evolutionary Alternative / V. J. Vanberg // Journal of Economic Methodology. – 2004. – №11. –
Р. 1–29.
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Науковий керівник: Кемарська Лілія Геннадіївна- кандидатка економічних наук, доцентка кафедри фінансів та
обліку ДДТУ
________________________________________________________________________________________________

Безперебійну та ефективну роботу будь-якого підприємства забезпечують не тільки за
рахунок висококваліфікованих трудових ресурсів, якісних матеріальних ресурсів та
фінансової підтримки, але і за рахунок основних засобів. Будь-яка галузь економіки, а
особливо металургійна залежить від якості та кількості основних засобів. Підвищення
ефективності використання основних засобів на підприємстві є неможливим без проведення
їх економічного аналізу.
20

ІV Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю
«Розвиток основних напрямів соціогуманітарних наук: проблеми та перспективи»
(м. Кам’янське 6-7 квітня 2017 року)

Розглядаючи металургійну галузь, як одну із провідних галузей Дніпропетровської
області, об’єктом дослідження обрано ПАТ «Дніпровський меткомбінат», як підприємство зі
значною часткою основних засобів.
Аналіз основних засобів широко розглядається у працях сучасних науковців. Зокрема,
І. В. Кулько-Лабинцева у своїй статті розглянула теоретичні та практичні аспекти аналізу
структури основних засобів [1, с. 102]. Ощепковим О. П. та Пужанською В. М. у своїй роботі
було розглянуто методологічні питання, щодо стану основних засобів та їх відтворення [2, с.
18]. Сучасні методологічні підходи до оцінювання ефективності використання основних
засобів та шляхи вдосконалення їх ефективного використання висвітлені у праці Старійчука
В. М. та Богацької Н. М [4, с. 39].
Однак, попри численні дослідження аналіз основних засобів на металургійних
підприємствах не має широкого висвітлення у працях наукових діячів. Проблема
ефективності використання основних засобів на підприємствах металургійної галузі є не
достатньо дослідженою та потребує подальшого вивчення.
Головою метою публікації є дослідження за допомогою методів економічного аналізу
динаміки, структури, стану, руху та ефективності використання основних засобів на
металургійному підприємстві на прикладі ПАТ «Дніпровський меткомбінат».
Структура основних засобів справляє велике значення на ефективну роботу будьякого підприємства. На основі класифікації та наявності основних фондів ПАТ
«Дніпровський меткомбінат» проаналізуємо їх склад, структуру та динаміку. Результати
аналізу наведені у таблиці 1.
Таблиця 1 - Склад, структура та динаміка основних засобів ПАТ «Дніпровський
меткомбінат» за 2011-2013 роки
Група
основних
засобів
Будинки,
споруди та
передавальні
пристрої
Машини та
обладнання
Транспортні
засоби
Інструменти,
прилади,
інвентар
Інша основні
засоби
Разом

2011 рік

2012 рік

2013 рік

Абсолютне
відхилення
2013/2011
(+,-)

Темп зміни
2013/2011%

тис. грн

%

тис. грн

%

тис. грн

%

638229

37,70

671819

34,61

682305

35,41

44076

106,91

927900

54,82

1149256

59,20

1131739

58,73

203839

121,97

88819

5,25

85203

4,39

78302

4,06

-10517

88,16

36753

2,17

34117

1,76

33993

1,76

-2760

92,49

1052

0,06

861

0,04

710

0,04

-342

67,49

1692753

100

1941056

100

1927049

100

234296

113,84

На рисунку 1 зображено динаміку основних засобів комбінату.
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Рисунок 1 – Динаміка вартості основних засобів ПАТ «Дніпровський меткомбінат» за
2011-2013 роки
З даних таблиці 1 та рисунку 1 видно, що найбільша вартість основних засобів була у
2012 році у сумі 1941056 тисяч гривень. Вартість основних засобів у 2013 році в порівнянні з
2012 роком зменшилась на 14007 тисяч гривень, однак в порівнянні з 2011 роком зросла на
234296 тисяч гривень (13,84%). Найбільший вплив на зростання основних засобів у 2013 році
мало зростання вартості машин та обладнання на 203839 тисяч гривень, або на 21,97%.
На рисунку 2 зображено структуру основних засобів комбінату за 2013 рік.

Інструменти,
прилади, інвентар
2%

Інші основні
засоби,0,04%

Транспортні засоби
4%
Будинки, споруди та
передавальні
пристрої
35%
Машини та
обладнання
59%

Рисунок 2 – Структура основних засобів ПАТ «Дніпровський меткомбінат»
З даних рисунку 2 видно, що більшу частину основних засобів комбінату складають
машини та обладнання – 1131739 тисяч гривень або 59%. Незначну частину у структурі
основних засобів комбінату займають інструменти, прилади та інвентар – 33993 тисяч
гривень або 1,76% та інші основні засобі – 710 тисяч гривень або 0,04%.
Важливим фактором збільшення обсягу виробництва продукції на підприємстві є
забезпеченість основними засобами в необхідній кількості та їх ефективне використання.
Аналіз стану та забезпеченості підприємства основними засобами здійснюється за
допомогою таких коефіцієнтів:
 коефіцієнт зносу основних засобів;
 коефіцієнт придатності основних засобів;
 коефіцієнт оновлення основних засобів;
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 коефіцієнт вибуття основних засобів.
Коефіцієнт зносу характеризує частку вартості основних засобів, що її списано на
витрати виробництва в попередніх періодах [3, с. 260]. Коефіцієнт зносу визначається за
формулою (1.1).
н

(1.1)

п

де З - сума зносу основних фондів;
п - первісна вартість основних фондів на початок періоду.
Коефіцієнт придатності основних засобів показує, яка частина основних засобів
придатна для експлуатації в процесі господарської діяльності. Розрахунок коефіцієнта
придатності здійснюється за формулою (1.2).
пр

де

(1.2)

к

- залишкова вартість основних фондів;
к - первісна вартість основних фондів на кінець періоду.

Коефіцієнт оновлення основних засобів – показник, який відображає частку введених
нових основних засобів у загальній вартості основних засобів. Коефіцієнт оновлення
розраховується за формулою (1.3).
о

де

у
к

у

(1.3)

к

вартість уведених основних виробничих засобів;
балансова вартість основних виробничих засобів.

Коефіцієнт вибуття показує інтенсивність вибуття основних засобів, тобто ступінь
вибуття тих основних засобів, які або морально застаріли, або зношені й непридатні для
дальшого використання.
Коефіцієнт вибуття розраховується за формулою (1.4).
в

де

в

в

(1.4)

к

вартість виведених основних виробничих засобів.

У таблиці 2 та рисунку 3 наведено дані аналізу технічного стану основних засобів
ПАТ «Дніпровський меткомбінат» (розрахунок коефіцієнтів зносу та придатності).
З даних таблиці 2 та рисунку 3 можна побачити, що рівень зносу основних засобів
ПАТ «Дніпровський меткомбінат» був максимальним станом на 31.12.2010 року, незначно
зменшився на кінець 2011 року і поступово зріс на кінець 2010 року. Це свідчить про
зростання частки старого обладнання та необхідність його заміни та оновлення. Загалом за
період аналізу рівень зношеності основних засобів в ПАТ «Дніпровський меткомбінат»
знаходиться на межі норми (50%).
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Таблиця 2 - Аналіз технічного стану основних засобів ПАТ «Дніпровський меткомбінат»
Основні засоби
1. Первісна вартість основних засобів, тис. грн.
2. Знос основних засобів, тис. грн.
3. Рівень зносу основних засобів, %
4. Рівень придатності основних засобів, %

Значення показника на дату балансу
на 31.12.10
на 31.12.11
на 31.12.12
3464384
3857862
3990297
1815327
1916749
2063178
52,40
49,68
51,70
47,60
50,32
48,30

на 31.12.09
3368686
1672478
49,65
50,35

60
50

коефіцієнт

40
30
20
10
0

2009

2010

2012

2011
рік

Рисунок 3 – Динаміка коефіцієнтів зносу основних засобів
У таблиці 3 наведено вихідні дані для розрахунку коефіцієнтів оновлення та вибуття
основних засобів.
Таблиця 3 - Надходження та вибуття основних засобів ПАТ «Дніпровський меткомбінат»
В тисячах гривень
Показник
Наявність на
початок 2011
року
Надходження
Вибуття
Наявність на
початок 2012
року
Надходження
Вибуття
Наявність на
початок 2013
року

638229

927900

88819

36753

Інші
основні
засоби
1052

21741
791
671819

49822
3271
1149056

5628
349
85203

3108
93
34117

18
7
861

80317
4511
1941056

30378
12
682305

86043
10655
1131739

296
229
78302

5974
108
33993

5
6
710

122696
11010
1927049

Будинки та
споруди

Машини та
обладнання

Транспортні
засоби

Інструменти та
прилади

Усього
1692753

У таблиці 4 та рисунку 4 наведено результати розрахунку коефіцієнтів оновлення та
вибуття основних засобів ПАТ «Дніпровський меткомбінат».
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Таблиця 4 - Коефіцієнти оновлення та вибуття основних засобів ПАТ «Дніпровський
меткомбінат»
Основні засоби
1
Будинки та споруди
Машини та обладнання
1
Транспортні засоби
Інструменти та прилади
Інші основні засоби
Усього
Будинки та споруди
Машини та обладнання
Транспортні засобі
Інструменти та прилади
Інші основні засоби
Усього

2011
Коефіцієнт оновлення основних засобів
2
0,032
0,043
2
0,067
0,091
0,021
0,041
Коефіцієнт вибуття основних засобів
0,001
0,004
0,003
0,002
0,006
0,003

2012
3
0,045
0,076
3
0,003
0,176
0,007
0,063
0,000001
0,009
0,003
0,003
0,007
0,006

0,07

коеефіцієнт

0,06
0,05
0,04
0,03
0,02
0,01
0

рік
Оновлення

2011

Вибуття

2012

Рисунок 4 - Динаміка коефіцієнтів оновлення та вибуття основних засобів ПАТ «Дніпровський
меткомбінат»
З даних таблиці 4 та рисунку 4 видно, що найбільше оновлення та вибуття основних
засобів припадає на 2012 рік.
Найбільш інтенсивними темпами оновлюються інструменти та прилади, так як
коефіцієнт оновлення їх найбільший - 0,091 у 2011 році та 0,176 у 2012 році. Низькими темпами
оновлюються інші основні засоби, оскільки коефіцієнт оновлення їх є найменшим – 0,021 у 2011
році та 0,007 у 2012 році.
Найінтенсивніше вибувають інші основні засоби у 2011 році (коефіцієнт вибуття 0,006) і
машини та обладнання у 2012 році (коефіцієнт вибуття 0,009).
Аналіз ефективності використання основних засобів здійснюється за допомогою
показників фондовіддачі та рентабельності основних засобів.
Фондовіддача є найбільш загальним показником, який характеризує ефективність
використання основних засобів. Цей показник розраховується за формулою (1.5) [5].
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п
в

(1.5)

к

де Вп - вартість виробленої продукції за звітний період.
Відносним показником ефективності використання основних засобів є рентабельність.
Цей показник визначається за формулою (1.6).
П
ф

(1.6)

к

де П – річний прибуток підприємства.
У таблиці 5 наведено розрахунок показників ефективності використання основних
засобів ПАТ «Дніпровський меткомбінат».
Таблиця 5 – Ефективність використання основних засобів на ПАТ «Дніпровський меткомбінат»
Показник
1
Виручка від реалізації продукції,
тис. грн.
Середньорічна вартість основних
засобів,тис. грн.
1
Прибуток (збиток), тис. грн.
Фондовіддача
Рентабельність основних засобів,
%

2010 рік

2011 рік

2012 рік

Відхилення
5

2

3

4

12574025

18273676

17147876

+4573851

1672632,5

1816955,5

1934111,5

+1766848

2
(106923)
7,52
(6,3)

3
(1476914)
10,01
(87,2)

4
(3552085)
8,87
(182,3)

5
-3445162
+1,35
-176

На рисунку 5 наведено динаміку показника фондовіддачі основних засобів ПАТ
«Дніпровський меткомбінат».
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показник

8
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2
0

2010
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2011
рік

Рисунок 5 - Показник фондовіддачі основних засобів ПАТ «Дніпровський меткомбінат» за
2010-2012 роки
Розрахунок фондовіддачі показав, що у 2010 році на одну гривню вартості основних
засобів припадає 7,52 гривень випущеної продукції; у 2011 році на одну гривню вартості
основних засобів припадає 10,01 гривень випущеної продукції; у 2012 році на одну гривню
вартості основних засобів припадає 8,87 гривень випущеної продукції. Як видно на рисунку 5
показник фондовіддачі у 2012 році порівняно з 2010 роком збільшився на 1,35 гривень, що є
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показник

позитивним значенням, оскільки фондовіддача має тенденцію до збільшення. Таке значення
було досягнуто завдяки збільшенню виручки від реалізації продукції.
На рисунку 6 наведено динаміку показника рентабельності основних засобів ПАТ
«Дніпровський меткомбінат».
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Рисунок 6 - Показник рентабельності основних засобів ПАТ «Дніпровський меткомбінат» за
2010-2012 роки
Рентабельність основних засобів, як видно з рисунку 6 має стабільно від’ємне значення,
оскільки підприємство працювало у збитковому режимі – 6,3% у 2010 році та 182,3% у 2012
році.
Аналіз основних засобів на металургійному підприємстві дав змогу оцінити темпи їх
оновлення та ефективність їх використання. Така ситуація із технічним станом основних засобів
свідчить, про впровадження на комбінаті модернізації та оновлення основних засобів, зокрема
підготовки введення до експлуатації дільниці по помеленню, зберіганню та вдуванню
пилевугільного палива в доменні печі. Однак розрахунок рентабельності основних засобів
показав, що через щороку зростаючі чисті збитки підприємство має від’ємну рентабельність
основних засобів.
Література:
1. Кулько-Лабинцева І. В. Аналіз структури основних засобів ПАТ «МОТОР СІЧ» / І. В.
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Вип.2 (77). – С.102-105.
2. Ощепков О. П. Аналіз стану та відтворення основних засобів на підприємствах
зернопереробної галузі / О. П. Ощепков, В. М. Пужанська // Економіка харчової
промисловості. – 2012. – Вип.2 (14). – С.17-20.
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________________________________________________________________________________
У практичній діяльності людей та їх груп дотримання законів менеджменту виявляється
у формі вироблення і дотримання певних принципів – правил поведінки у життєвих чи
виробничих ситуаціях. Одним із завдань кожної науки є формулювання законів як основи її
теоретичної побудови.
Закон – це внутрішній суттєвий зв'язок явищ, який зумовлює їх необхідний розвиток.
Закон виражає певний порядок причинного і стійкого зв’язку між явищами чи властивостями
матеріальних об’єктів, суттєві відношення, які повторюються і за яких зміна одних явищ
зумовлює зміну інших.
Закономірність – первинна стадія формулювання закону або частковий вияв його дії.
Ефективна виробничо-управлінська діяльність людини полягає у пізнанні й свідомому
використання законів і закономірностей розвитку природи, суспільства, економіки,
виробництва та управління. Пізнання об’єктивних законів і закономірностей виявляє себе як
уміння теоретично осмислити і пояснити господарську практику, тобто з’ясувати
причинність певних процесів, їх відносну стабільність, умови й наслідки виникнення.
На розвиток виробництва та управління ним впливають закони, сформульовані
суспільними науками – економічні закони, закони соціології, індивідуальної і соціальної
психології, кібернетики тощо.
Об’єктивними економічними законами, законами психології та кібернетики не
вичерпується спектр впливу на людину законів, сформульованих іншими фундаментальними
і прикладними науками: філософією, політичною економією, макро- і мікроекономікою,
логікою, політологією, фізикою, фізіологією, ергономікою тощо. Дотримання вимог законів
усіх цих наук відображає культуру професійної діяльності менеджерів і дає їм змогу
будувати стратегію й тактику управління організаціями, використовуючи інтелект, фізичні та
духовні здібності всіх працівників організації для досягнення визначених цілей.
Є вчені, які розглядають організацію як економічну цілісність, яка повинна турбуватися
тільки про ефективність використання своїх ресурсів. Цю точку зору активно підтримував
лауреат Нобелівської премії Мілтон Фрідмен. Він стверджував, що істинна роль бізнесу
полягає у використанні його енергії і ресурсів у діяльності, яка спрямована на збільшення
прибутку за умови, що він дотримується правил гри, бере участь у відкритій конкурентній
боротьбі без шахрайства і обману [1, с. 357].
З іншого боку, є думка, згідно з якою організація — це дещо більше, ніж економічна
цілісність. Сучасна організація існує в середовищі з багатьма складовими, від яких залежить
саме існування організації. До таких складових відносять місцеві спілки споживачів,
постачальників, засоби інформації, групи суспільного тиску, спілки або об'єднання
робітників і акціонерів. Це багатопрошаркове суспільне середовище може істотно впливати
на досягнення організаціями мети, тому їм доводиться врівноважувати суто економічні цілі з
економічними і соціальними інтересами цих складових середовища.
Згідно з цією точкою зору, організації несуть відповідальність перед суспільством, в
якому функціонують. Організації повинні спрямувати частину своїх ресурсів і зусиль на
покращення добробуту і удосконалення суспільства, відповідально діяти в таких сферах, як
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захист життєвого середовища, охорона здоров'я і безпеки, громадянські права, захист
інтересів споживачів тощо.
Сучасний менеджмент не може ігнорувати справедливі вимоги трудящих щодо
поліпшення свого соціального становища.
Прийшло усвідомлення того факту, що конструктивна соціальна політика фірм і
корпорацій – не вид благодійної діяльності, а інвестиція в персонал, в соціальний потенціал
виробництва, значимість якої для майбутнього важко переоцінити.
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Якість розвитку та ступінь успішності економіки будь-якого рівня є результатом
організаційно-управлінської діяльності її системи менеджменту. Безумовно, зовнішнє
середовище накладає свій відбиток , формує умови, в яких доводиться функціонувати
організаціям. Проте, навіть за рівних умов результати та тенденції розвитку, можливості та
перспективи організацій значно відрізняються. Головна причина такої ситуації полягає в
якості та ефективності їх систем менеджменту.
Сутність поняття «ефективність менеджменту», як відзначається науковцями, полягає
в тому, що процес управління від постановки мети до отримання кінцевих результатів
діяльності (готового продукту) має здійснюватися з мінімальними витратами та
максимальною результативністю (продуктивністю) [1, с. 13]. Однак, у науковій літературі з
менеджменту існує й безліч інших визначень і тлумачень поняття «ефективність
управління». Сенс, який вкладається різними авторами в дане поняття базується на різних
концепціях і підходах до розуміння її змісту.
Так, цільова концепція ефективності управління акцентує увагу на досягненні певних
цілей, заради яких функціонує організація, та, відповідно, передбачає оцінку ефективності
управління організацією на основі ступеня досягнення поставлених цілей. Однак, в числі
недоліків даної концепції відзначають множинність цілей, які ставлять перед собою
організації, а часто і їх суперечливість за змістом, а також складність досягнення згоди серед
менеджерів щодо конкретних цілей організації та їх вимірювання.
Ресурсний підхід стверджує, що ефективність визначається шляхом спостереження за
початком процесу управління та оцінки здатності організації ефективно добувати ресурси,
необхідні для успішної діяльності. Однак, у числі складностей реалізації даного підходу
відзначають те, що вона не враховує зв'язок діяльності організації з потребами споживачів.
Тому в практиці оцінки ефективності управління системи менеджменту дана концепція
застосовується у тих випадках, коли інші підходи вимірювання ефективності недоступні.
Підхід внутрішніх процесів передбачає, що важливим елементом ефективності є те, як
організація використовує свої ресурси і можливості і як це відображається на економічності.
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Тому оцінка ефективності управління здійснюється з точки зору безперервності,
раціональності, синхронності та економічності організації виробництва, хоча при цьому не
враховуються загальний результат на виході і взаємовідносини організації з зовнішнім
середовищем, тобто даний підхід не дає повного уявлення про ефективність менеджменту.
Згідно системної концепції ефективності управління на результати діяльності
організації впливають як внутрішні чинники, так і фактори зовнішнього середовища, а
ефективність управління характеризує ступінь адаптації організації до свого зовнішнього
середовища. Системна концепція організації виходить з того, що виживання організації
залежить від її здатності адаптуватися до вимог середовища, а для задоволення цих вимог
повний цикл «входи – процес – виходи» повинен знаходитись в центрі уваги керівництва.
Концепція ефективності управління на основі досягнення «балансу інтересів»
базується на положенні, що діяльність організації спрямована на задоволення очікувань,
сподівань і потреб (інтересів) усіх індивідуумів і груп, які взаємодіють в організації та з
організацією, а ефективність управління характеризує ступінь досягнення балансу інтересів
усіх зацікавлених у діяльності організації індивідуумів і груп, хоча інтереси різних груп та
індивідуумів переважно є дуже суперечливими. Тож, відповідно, їх узгодження та
забезпечення балансу є досить складним завданням.
Функціональна концепція ефективності управління передбачає розгляд управління з
точки зору організації праці та функціонування управлінського персоналу. Відповідно до
даної концепції ефективність управління характеризується співставленням результатів та
витрат самої системи управління. Втім досить складно виділити частину загального
результату діяльності організації, яка залежить виключно від якості праці управлінського
персоналу, а також методично невирішеною залишається завдання визначення за кожною
функцією управління загального обсягу роботи, зважаючи на те, що останній залежить від
значної кількості різних факторів.
Відповідно до композиційної концепції за основу визначення ефективності
управління приймаються оцінки ступеня впливу управлінської праці на результати
діяльності організації в цілому, які, в свою чергу, спираються на показники економічності
апарату управління та дають досить обмежену характеристику системі менеджменту.
Зважаючи на переваги та недоліки кожної з концепцій, а також те, що поряд із
наведеними концепціями в теорії і практиці управління склались три найбільш поширені
підходи до оцінки ефективності управління: інтегральний, рівневий та часовий [3], оцінка
ефективності менеджменту натепер залишається вкрай складним завданням. Для врахування
різних аспектів діяльності менеджерів, оцінки результатів та ефективності їх діяльності в
умовах конкретної економічної системи, на нашу думку, використання єдиної концепції є
недостатнім. Підвищенню ефективності та результативності діяльності підприємства в
цілому, стійкості та сталості його розвитку може сприяти лише інтеграція розглянутих
концепцій та підходів.
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Добре відомо, що більшість перших християн були жінками. Це підтверджується і
висловлюваннями противника християнства Цельса (II ст.), який називає християнство
«жіночою релігією». Відповідь жінок на цей церковний заклик триває і донині. Відомо також,
що протягом століть для жінки не існувало іншого місця, крім церкви, де вона могла б виразити
свої найглибші прагнення, почерпнути впевненість у собі і натхнення до життя.
Образи преподобних і мучениць жіночої статі, написані на стінах храмів, свята на їхню
честь давали і дають жінці впевненість у тому, що існує можливість розвитку її обдарувань.
До лику святих жінок належать не тільки княгині, цариці й імператриці, а й прості жінки
землі української. Не всі вони були знатного роду і отримали гарну освіту та виховання, але
непересічний розум, сила духу і мужність, віра і вірність, духовна та фізична краса здобули їм
славу у віках. Особливість їх подвигу – причетність до справ керування державою і народом,
допомога всім нужденним словом та справами.
На небосхилі святих, наче зорі, сяють святі жінки українського народу. Поміж ними
особливим світлом ясніє княгиня Ольга - перша християнка на великокняжому престолі Києва,
перша просвітителька християнської віри в Русі-Україні. Вона вирізнялася світлим характером,
сильною волею та мудрістю в управлінні державою. Це жінка з великим державницьким
розумом. Літопис називає її «наймудрішою серед усіх людей» [1, с. 147].
Після смерті свого чоловіка, князя Ігоря, Ольга довгі роки сильною рукою правила
великою державою від імені свого малолітнього сина Святослава. «Нікому з володарів, не
присвятив наш літопис стільки уваги, як Ользі, що протягом двох десятиріч виступає в ареолі
мудрості й жіночого чару». Старання Ольги наставити і Святослава на християнську віру не
увінчалося успіхом. «Одне Ольга осягнула», що її син Святослав був толерантний до християн і
лояльний до неї, як до своєї матері. Крім розходжень у вірі, в інших справах до самої смерті був
він добрим та відданим сином [8, с.101].
Немає сумніву, що Ольга, ставши християнкою, сподівалася, що її народ прийме христову
віру, однак, з огляду на тодішні політичні обставини в державі, вона не наважилася приступити
до загального хрещення своїх підданих. Про християнське життя Ольги свідчить її остання воля,
де вона просить, щоб її поховали за християнським звичаєм. Померла вона у глибокій старості в
969 року, маючи близько 75 років [10, с.186].
Преподобна Єфросинія Полоцька, до постригу носила ім'я Предслава, була прапраонукою
князя Володимира. З дитячих років вона оволоділа грамотою, читала Святе Письмо та інші
духовні книги, слава про неї розійшлася далеко за межі Полоцької землі. Багато князів просили її
руки, проте всі пропозиції шлюбу вона відкидала, бажаючи стати черницею.
У 1161 році трудами Єфросинії був споруджений кам'яний Спасо-Преображенський собор.
У життєписі Єфросинії розповідається про те, як цегла, якої бракувало для будівництва храму,
чудово з’явилася після молитви ігумені. Прокидаються вранці будівельники і бачать піч, повну
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обпаленої, готової до укладання плінфи, почувши при цьому слова святої діви, що молиться
Спасителю: «Ти, що дарував нам більше, даруй нам і менше» [4].
Преподобна Єфросинія заснувала також Богородичний чоловічий монастир, побудувала в
ньому кам'яну церкву на честь Пресвятої Богородиці, прикрасила її іконами і передала ченцям. У
важкі століття роздробленості Русі преподобна Єфросинія невпинно молилася про єдність Русі,
вона примиряла багатьох князів, бояр і простих людей.
Образ преподобної Єфросинії внутрішньо співзвучний образу святої Ольги, і знаходить
святість у діяльному, активному служінні її народу. Вона - перша руська ігуменя, «матінка
Руської землі», яка втілила і розкрила для інших жінок Київської Русі шлях святості
преподобних, як головний [4].
Праведна діва Юліанія, жила в першій пол. XVI ст. Її батько, Юрій Семенович
Ольшанський, — відомий захисник Волинської землі від нападів татар, уславився багатьма
богоугодними справами. Земний шлях його доньки Юліанії був коротким. Юну небіжчицю
поховали біля стіни правого приділу Успенської церкви в Києво-Печерській лаврі.
На початку XVII ст., коли Києво-Печерським монастирем керував архімандрит Єлисей
Плетенецький, копаючи нову могилу біля стіни Головного храму, знайшли домовину. На ній
була прибита срібна дощечка з гербом князів Ольшанських і з написом: «Юліанія, княжна
Ольшанська, донька князя Григорія Ольшанського, преставилася дівою в літо від народження
свого шістнадцяте» [9].
Коли ж відкрили домовину, то побачили праведну Юліанію як живу, ніби сплячу, в
дорогому одязі, з перснями на руках і дівочому віночку на голові. Святу діву перенесли в церкву,
але без почестей, що належать святим. Але праведна Юліанія явилася Київському митрополиту
Петру Могилі та докорила йому за маловіру та неповагу до її святих мощів.
Митрополит здійснив святкове богослужіння з подякою за чудесне знайдення чесних
мощів праведної діви. Самі мощі були покладені в нову раку з надписам: «По волі Творця неба і
землі живе в усі віки Юліанія». З того часу багато прочан стало приходити до них, і там почали
відбуватися дива і зцілення. У 1718 році мощі святої горіли при пожежі в церкві. Останки їх
були покладені в нову раку і поставлені в Ближніх печерах Києво-Печерської Лаври. Свята
праведна діва Юліанія стала другою з святих жінок Київського Православ’я [6, с. 45].
Преподобна Єфросинія, у миру князівна Феодулія чернігівська, була першою дитиною в
батьків, вимоленою у Бога, тому що до неї в них довго не було дітей. Хрестили новонароджену в
Печерській обителі, і хрещеним батьком її був ігумен. Коли прийшов час князівні Феодулії
вчитися, то Священному Писанню її вчив батько, а всім іншим наукам –боярин Феодор.
Коли князівні Феодулії минуло 15 років, вона повинна була їхати в Суздаль для одруження
із князем Миною, з яким вона була заручена ще з дитинства. Але увісні в видінні Пресвята
Богородиця повідала їй, що цей шлюб не відбудеться. По дорозі вона довідалася, що князь Мина
помер. Феодулія не повернулася додому. Вона благала ігуменю Ризположенського монастиря
прийняти її. Ігуменя поступилася, і 25 вересня, у день пам’яті прп. Єфросинії Олександрійської
(V ст.), постригли її з іменем Єфросинія. Довідавшись про це, батьки прийняли це як волю Божу
і скорилися [7, с. 58].
Преподобна Єфросинія не займала ніякої начальницької посади в обителі, але життям
своїм і подвигами вона так підняла її значення, що обитель стала кращим жіночим монастирем
на Русі. Численність чудес при її гробниці, що почалися одразу, спричинили причислення її до
лику святих в XVI ст. Під час її прославлення привели до її мощей одержимого Матфея. Він
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здавався помішаним. Опам’ятавшись вже зціленим, він сказав: «Я бачу на образі піт». І дійсно,
ікона преподобної була покрита ніби росою [5].
Княгиня Анна була донькою короля Швеції та при народженні названа язичницьким
іменем Індігерда. Її батько був першим християнським королем Швеції і відрізнявся глибокою
побожністю, величністю духу, благородством і хоробрістю на війнах. У народних переказах
Скандинавії і про княгиню Анну збереглася пам’ять як про жінку з добрим серцем, розумну й
сміливу.
В той час на теренах Київської держави в 1014 р. новгородський князь Ярослав почав
налагоджувати військовий союз зі Швецією. Однак шлях до Швеції привів до зовсім іншого
союзу. Уже в 1015 р. до шведського короля прибули посли від князя Ярослава з проханням руки
його доньки Індігерди й зразу отримали згоду. А вже наступного року вона прибула до Київської
Русі і отримала християнське ім’я Ірина [3, с. 102].
Руська княгиня Ірина всією душею віддалася інтересам нової батьківщини і стала вірною
помічницею свого чоловіка - князя Ярослава, справедливо названого Мудрим. Під час
подружнього життя з князем Ярославом Ірина народила десять дітей, із них три доньки. Вони
стали: Єлизавета - королевою Норвегії, Анна - королевою Франції, Анастасія - королевою
Угорщини. Незадовго до своєї кончини велика княгиня Ірина, прийняла чернечий постриг з
іменем Анна. Це був перший постриг у великокняжому домі в історії України [2, с. 218].
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______________________________________________________________________________
В современной фольклористике, наряду с традиционным вниманием к анализу
содержательной составляющей фольклорных текстов, непосредственный интерес вызывают и
достаточно новые направления исследования. К числу последних относятся гендерные,
занимающиеся изучением стереотипных представлений о «мужском» и «женском», характерных
для народной духовной культуры.
Методология работы опирается на изучение фольклорных текстов и устных историймеморатов на территории Восточного Полесья. Следует учитывать геополитическую
особенность региона: его части расположены в современных России, Украине, Белоруссии,
Польше. Таким образом, наше исследование являлось микро-локальным и ограничивалось
несколькими территориальными локусами Восточного Полесья: расположенных по течению
рек Ипуть и Беседь (бассейн Сожа, российско-белорусское пограничье в пределах Брянской и
Гомельской областей), а также в районе Орловско-Калужского Полесья, граничащего с
великорусским этническим регионом.
Как удалось выяснить в ходе экспедиций, в фольклоре Восточного Полесья в настоящее
время фиксируется концепт «невинность», который находит своё отражение в свадебном
обряде. Концепт «невинность» демонстрирует наличие в сознании жителей восточнополесских
локусов гендерных оппозиций, неравных по своей ценности, так как описывается необходимое
качество только для девушки. Практически девичья «чистота» еще в середине 1950-х гг.
подвергалась публичной проверке, о чем вспоминают опрашиваемые женщины 1926-1939 г.р.
Теоретической основой данной части исследования послужили работы фольклористов,
историков, гендерных лингвистов [См.: 1,5,12]. Г.И. Кабакова рассматривает свадьбу у славян
как обряд подлинной инициации, ориентированный именно на девушку, которая совершает
переход в сообщество взрослых. Согласимся с историком Н.Л. Пушкаревой в том, что «…В
эпоху перехода к Новому времени … «почестность» девушки, вступающей в брак, и сохранение
верности супругой превратились в социально подтвержденное личное достоинство» [2]. С.М.
Толстая, исследовавшая символику девственности в полесском свадебном обряде на основе
записей из сел Полесья, хранившихся в Полессом архиве Института славяноведения РАН,
выявила ряды символов с общей природой [14].
Вербализуется концепт «невинность», в первую очередь, при непосредственном
описании традиции демонстрации предметов, имеющих отношение к первой брачной ночи
(любая подстилка, простыня, ночная сорочка), со следами дефлорации. н аставл ли так
ана [*свекровь] сама тут начавала и в носила и пака вала ад праст ней н б ло а с
палотна д рюги таки – пастилки та т перь … так н в н суть тую пастилку
пака уть да и сё» [10].
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Часто вербализация концепта «невинность» осуществляется метафорически: путем
наделения предметов образным значением, включающим символику красного цвета (как цвета
крови). На территории Восточного Полесья в качестве таковых выступают: красная лента, бант,
пояс, скатерть или жидкость красного цвета: «[Невинность невесты у вас на второй день
свадьбы как-нибудь показывали?] « тада в носили скатирть красную устилали и расол
бураков й лили» [6].
Описанная выше демонстрация «невинности» девушки могла проходить не только на
второй, но и на третий день традиционной палесской свадьбы, причем вербализация концепта
тоже носила подчеркнуто символический характер. Так третий день свадьбы на территории
Брянско-Гомельского пограничья довольно часто именуется «курица» или «ходить на курицу»,
«носить курицу». При этом в процессе вербализации она также может дополняться символикой
красного цвета: «На курицу – эта у э третий день ретий день – к тёще… расную ленту на
т рь такой прив вали, курицу
вую насили и лап у куриную варили» [9].
В Орловском локусе Полессья «курицу» также демонстрировали на второй день свадьбы.
Но на данной территории символом девичьей невинности выступает «петух», а «курица» в свою
очередь, наоборот, является символом девичьей «нечестности», позора: «Пету а несли если т
б ла деву кай то пету а несли
вова если … нечесна то несли курицу» [8].
Кроме того, традиционный свадебный славянский головной убор невесты – венок – в
представлениях респондентов по-прежнему является показателем «невинности» девушки:
« б ательна б л венок енок б л и фата… б ательна на венок – лент … а н е лент
б ли. [Но вот венок символизировал, что девушка невинна, да?] а Невиннасть деву ки» [8].
Заподозренная в добрачных связях, а тем более беременная невеста, одевшая венок,
могла вызвать волну негодования у односельчан: « ан вон аранова к го …ищэ и в нком и
ет м… дак юсл -пакойник – тёп и сара сноп да тр с ёй на галаву йна в ла у о во
[*показывает на живот]…и видна [*беременность уже была заметна]. <…> рю ата б ла а а
исче и в нок ет й надела на галаву да о а ён … наде сноп …
а а [*говорит]: о
табе то на галаву а ни вату» [7].
Таким образом, концепт «невинность» метафорически вербализуется в фольклоре
Восточного Полесья преимущественно при описании свадебного обряда и включает в себя такие
символические элементы, как: красная лента, красный бант или цветок красный пояс, красная
жидкость, красная скатерть, курица, венок. Описание данного концепта включается в
электронный справочник, созданный исследовательской группой и отражающий особенности
регулирования интимных взаимоотношений в фольклоре Восточного Полесья.
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історії України факультету МЕСФ ДДТУ

________________________________________________________________________________
Видимі реалії, що оточують нас в зовнішньому світі, є символами невидимого
внутрішнього світу. Все, що оточує нас, будь-яка ситуація, з якою доводиться зіткнутися,
всяке переживання, що випало на нашу долю, - все це виконано знаменнями, що відносяться
до нашого життя. Для того, щоб зрозуміти це, спочатку слід осягнути механізм того, що
відбувається. Для розуміння механізму дії знаків потрібно вивчити механізм дії наших ідей.
Уявлення є думкою або відчуттям того, що людина вважає реальними фактами. Уявлення
мають величезну владу над людиною. Вони визначають спосіб мислення, почуттів і
стереотип поведінки. Вони буквально можуть створювати обставини життя, і особисті знаки
виникають безпосередньо з них.
Знаки завжди поруч з нами, і вони проявляються в різноманітних формах. По суті, у
житті не буває такого моменту, коли б навколо людини не було знаків. Хоча більшість
знамень проявляються у видимій формі, деякі з них приходять як звук, запах, відчуття,
внутрішній поштовх або як сновидіння. Знамення можуть прийти безліччю способів. Все це
актуалізує науковий пошук щодо психологічних та міфологічних засад явлення знамень
людині [1, c.15]. Існує ряд традиційних способів тлумачення знаків. Кожен з них має власну
цінність, відкриває унікальний шлях самопізнання. Інтерпретація знамення менш важлива,
ніж той урок, який людина при цьому отримує [2, c. 20-25].
Знамення приходять в наше життя з безлічі різних джерел. Багато з них породжені так
званою «колективною свідомістю». Швейцарський психоаналітик Карл Юнг вперше
приділив належну увагу цьому предмету. Згідно К. Юнгу, несвідоме можна розділити на дві
частини: на індивідуальне несвідоме, де живуть наші особисті спогади, і на колективне
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несвідоме – досвід всієї історії людства. Він вважав, що в людській підсвідомості лежать
шари інформації про все минуле людства, і колективне несвідоме належить всім людям.
Україна в останні роки щедра на сюжети, які можна вважати знаменнями. Перед
інавгурацією четвертого президента України, В. Януковича, в Києві частково обвалився
пам'ятник засновникам міста – Кию, Щеку, Хориву та Либіді, розташований на набережній.
Скульптурний човен, на якому «пливли» засновники Києва, розколовся навпіл.
Книга Светонія «Життя дванадцяти цезарів» сповнена подібного роду прикладів. Так,
істотним подіям життя і смерті кожного з 12-ти описаних Светонієм римських імператорів
передували, на думку автора, якісь знаки або з пам'ятниками, будівлями, або накладки
церемоніального характеру, або ще щось незвичайне [1].
На самій інавгурації В. Януковича в 2010-му трапилася тоді й інша серйозна подія,
яку помітили всі. В. Янукович ішов на церемонію, і, коли входив до будівлі Верховної Ради,
двері раптом самі по собі стали зачинятися перед його обличчям. Тоді писали, що це обіцяє
новому президенту передчасне переривання його повноважень. Як всі переконалися, знак
виявився пророчим [2].
Наступний, вже третій знак періоду президентства В. Януковича, трапився 17 травня
2010-го року: під час церемонії покладання траурних вінків до пам'ятника Невідомому
солдату, один з вінків полетів прямо на голову В.Януковичу, що схилив голову в поклоні [3].
Взимку 2014-го, коли в Україні тільки починався Майдан, Папа Римський Франциск,
у Ватикані виступив з недільною проповіддю, що присвячена була, в тому числі, і ситуації в
Україні. На очах у сотень вірян білі голуби миру, випущені з балкона Франциском і дітьми,
були атаковані чорним вороном і чайкою. Тоді очевидці прочитали цей знак, як «погану
прикмету» для миру в Україні. Але історія мала продовження: голубам все ж таки вдалося
вирватися із кігтів хижаків і здобути собі волю [4].
Ще одне негативне для України знамення сталося під час інавгурації п’ятого
президента П. Порошенка. Інавгурація президента – це не просто церемонії для публіки з
фотоапаратами, це - найважливіший ритуал, який в різних культурах має свої особливості,
але всюди символізує одне – ритуал отримання влади в країні, де присутні представники
вищої влади країни і сусідніх держав. Гості повинні засвідчитися в публічному прийнятті
влади. Все в ритуалі має значення. Наприклад, солдати почесної варти – це символ опори
країни. Президент є Верховним Головнокомандувачем. Посаду президента України, до того
ж, символізує гетьманська булава – знак військової влади. І коли під час інавгурації глави
держави несподівано падає і упускає гвинтівку один із солдатів почесної варти, причому
точно в той момент, коли Президент проходить повз нього, – це, поза всяким сумнівом,
негативний знак.
З давніх-давен люди найуважнішим чином ставилися до знамень подібного роду. Що
ж насправді віщують дані знаки, зможемо побачити лише через певний час.
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________________________________________________________________________________
Зацікавленість зарубіжних дослідників Великобританії та США до бойових дій на
Східному фронті під час радянсько-німецької війни виникла ще у 1960-х рр. ХХ століття. Це
було, насамперед, пов’язано з інтересом до аналізу військового та мобілізаційного потенціалу
Радянського Союзу, його економічних показників, які яскраво проявилися в обороні і наступі
Червоної Армії в боях з німецькими військами, особливо під Ленінградом, Києвом, Москвою та
Сталінградом. І першим таким дослідженням стала книга американського журналіста, Гаррісона
Солсбері «900 днів», яка вийшла друком у 1969 р. [2, 4]. Публіциста зацікавило блокада на тлі
закінчення десталінізації, опали М. Хрущова і публікації згодом його мемуарних спогадів, які
викривали радянську зовнішню політику та внутрішнє керівництво країною, зокрема під час
війни 1941-45 рр. На думку Солсбері, місто, де проживало понад 3, 5 млн мешканців станом на
осінь 1941 р., опинилося в блокаді німецьких та союзних фінських військ, незважаючи на те, що
Сталіну були добре відомі наміри Гітлера відносно столиці більшовицької революції, але
підготовки для оборони зроблено не було, і хоч, німецько-фінських союзників зупинили на
півночі та півдні міста, воно було приречене на вимирання. Катастрофічна відсутність харчів,
медикаментів, зброї, інших необхідних ресурсів, як вважав Солсбері, також була на совісті
фінських союзників нацистів, які хоча не вели активних наступальних дій на північних околицях
Ленінграду, але сприяли перекриттю важливої стратегічної магістралі – «Дорозі життя».
Американський військовий історик, значний фахівець з історії Червоної Армії, Девід
Гланц, детально розглянув в книзі «Блокада Ленінграду. 1941-1944» на основі архівних джерел
боротьбу німецько-фінляндських військ проти радянської армії на протязі трьох кровопролитних
років. Військовий аналітик відмічав, що хоча в період з 25 червня по 10 липня 1941 р. фіни вели
обмежені військові операції, «сама загроза їх нападу послаблювала сили Ленінградського
фронту на інших ділянках оборони. …Наступ фінів заставив його [командувача фронту М. М.
Попова. – прим. авт.] перекинути 265-стрілецьку дивізію – резерв 48-ї армії – і 291-ту стрілецьку
дивізію Червоногвардейського укріпрайону на допомогу 23-ї армії, щоб допомогти фінам
просунутися далі» [1, с. 35] Остаточно блокада була знята в червні – липні 1944 р., саме завдяки
наступу військ Карельського фронту проти фінських військ на території, яку вони окупували
влітку 1941 р.
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Англійський військовий історик К. Ейлсбі, колега Гланца по збройним операціям на
Східному фронті, розглянув у своїй праці «План «Барбаросса». Вторгнення фашистських військ
на територію СРСР» наступ на Ленінград влітку 1941 р., як один з основних напрямів Східної
кампанії нацистського вермахту у війні проти Радянського Союзу. У главі «Реванш фінів»
показав участь фінляндських військ у літній кампанії вермахту (радянсько-фінляндська війна
1941-44 рр.) [3, с. 120-131]. Ейлсбі вважає, що фіни, незважаючи на зусилля німців, розчарували
військове та політичне керівництво нацистської Німеччини, не виправдавши покладених на них
сподівань німців: стратегія Маннергейма була побудована таким чином, щоб відновити статускво напередодні «Зимової війни» 1939-40 рр. на Карельському перешийку, але аж ніяк не надати
активної допомоги німецько-нацистським військам, які несли важкі втрати, намагаючись
оволодіти Ленінградом на початку восени 1941 р. Як пише К. Ейлсбі, «рішення Маннергейма,
неодмінно політичне, відображало відсутність інтересу фінів до Ленінграду» [3, с. 127-128].
Провал німецького наступу і спроб оволодіти містом на початку вересня 1941 р. Ейлсбі пояснює
це тим, що фіни проявляли дуже в’ялу і м’яку, якщо так можна висловитися, позицію. Без
німецьких резервів їх війська, які показали себе добре під час «Зимової війни» в обороні, в
наступі зазнавали відвертої невдачі. Крім переможні боїв влітку 1941 р. на Карельському
перешийку на мурманському та архангельському напрямках восени – взимку 1941 р. фіни були
контратаковані і відкинуті частинами Червоної Армії та Північного флоті, не досягнувши
важливих стратегічних планів наступу, які на них покладалися. Втім, як пише дослідник,
«…Фінляндія де-факто була вільна у виборі свого власного курсу у війні. І вона ясно показала,
що не зацікавлена в штурмі Ленінграду чи участі в його блокаді чи бомбардуванні» [3, с. 131]. З
цим звичайно можна не погодитися, але занадто пасивна поведінка фінських військ не могла не
викликати у Ейлсбі думок подібного характеру.
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Науковий керівник: Лебедєва Ганна Олександрівна – кандидатка історичних наук, доцентка кафедри історії України
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______________________________________________________________________________
Друга половина ХІХ ст. характеризується новими явищами в розвитку освіти
підросійської наддніпрянської України. Після скасування кріпацтва та інших буржуазних
реформ 1860 - 70-х років Міністерством народної освіти Росії впроваджується шкільна реформа.
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В цей час в Україні повсюдно зростає кількість недільних шкіл, але всі вони були
російськомовними.
Незважаючи на збільшення кількості середніх навчальних закладів - гімназій, реальних та
комерційних закладів, відкриття Новоросійського університету в Одесі, Політехнічного
інституту в Києві, стан справ у народній освіті України часів Російської імперії докорінно не
змінився, оскільки доступ до навчання українським дітям робітників та селян фактично був
закритий.
Великого розмаху у другій половині ХІХ ст. набуває боротьба за українізацію школи.
Значну роль у цьому процесі відігравали студенти та викладачі Харківського, Київського,
Новоросійського університетів. У відповідь на це царський уряд видає репресивні укази щодо
заборони української мови - Валуєвський циркуляр 1863 р. та Емський акт 1876 р. Після
Валуєвського циркуляру кількість книг, що видавалася в імперії українською мовою, різко
скоротилася: у 1864 вийшло 12 назв, у 1865 - п’ять, у 1867 - 1869 – по дві на рік [3, с.74-75].
Найбільш відомою серед україномовних шкіл була Харківська жіноча недільна школа
Христини Данилівни Алчевської, заснована 1862 р. Вона проіснувала понад 50 років і була
зразком організації освіти дорослих не лише в Україні, а й у Росії. Школа дістала схвальну
оцінку на Заході та здобувала першість на міжнародних педагогічних виставках.
Попри офіційні заборони, Алчевська пропагувала в своїй школі українську мову, народні
пісні, творчість Тараса Шевченка, Марка Вовчка, Івана Франка, Василя Стефаника, Михайла
Коцюбинського й інших класиків української літератури. У діяльності Харківської жіночої
недільної школи брали участь визначні вчені й педагоги: Дмитро Багалій, Микола Сумцов,
Микола Корф, Борис Грінченко та інші. Навчання проводилося безкоштовно.
В 1879 р. Христина Алчевська влаштувала таку ж школу в селі Олексіївці на
Катеринославщині. Досвідом Харківської жіночої недільної школи користувалися й недільні
школи Київа, Чернігіва, Ніжина тощо.
Розвиток освіти на західноукраїнських землях під владою Австро-Угорської імперії
упродовж другої половини ХІХ ст. відбувався нерівномірно. Школи Східної Галичини та
Буковини були полонізовані та онімечені, а на Закарпатті навчання проводилося угорською
мовою за підручниками з латинським шрифтом.
В 1869 році уряд Австро-Угорщини провів шкільну реформу, за якою встановлювалося
загальне обов’язкове початкове навчання дітей віком від 6 до 14 років. І це було першою
особливістю освіти на Західноукраїнських землях. Другою особливістю було те, що усі школи
передавалися з відання церкви під контроль світських властей. Пізніше для керівництва освітою
у Східній Галичині було створено шкільні округи, які підпорядковувалися головній крайовій
раді.
Українське населення західноукраїнських земель, використовуючи переваги
західноєвропейської конституційної монархії Австро-Угорської імперії, отримало значно кращі
умови для свого освітнього розвитку ніж у тих українських регіонах, що перебували під владою
Російської імперії. Це сприяло кращому збереженню українцями Східної Галичини
національних особливостей [1, с. 535].
Отже, у другій половині ХІХ ст. в системі освіти на українських землях сталися певні
позитивні зрушення, зумовлені потребою часу в освічених спеціалістах. Проте уряди Російської
та Австро-Угорської імперій не були зацікавлені в розвитку української культури, побоюючись
зростання національної свідомості народу.
Література:
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1. Борисенко В. Курс української історії: з найдавніших часів до ХХ століття. 2-ге вид./
В.Борисенко - К: Либідь. - 1998. - 616 с.
2. Кравець В. П. Зарубіжна школа і педагогіка ХХ ст. / В.Кравець - Тернопіль, 1996. – 155 с.
3. Смолій В., Кульчицький С., Майборода О. Малий словник історії України / В.Смолій, С.
Кульчицький, О. Майборода - К: Либідь. -1997. – 464 с.
4. Харківська жіноча недільна школа // Український радянський енциклопедичний словник. У 3х т. Т. 3. — 2-ге вид. — Київ, 1987. — С. 557.

О. В. ЛИСТОПАД, Г. О. ЛЕБЕДЄВА
УЧАСТЬ МЕШКАНЦЯ МІСТА КАМ’ЯНСЬКОГО ЛИСТОПАДА ВОЛОДИМИРА
СПІРИДОНОВИЧА В АФГАНСЬКІЙ ВІЙНІ 1979-1989 РОКІВ
Листопад Олександр Володимирович – слухач Дніпропетровського обласного відділення МАН, учень 9-го класу
НВО Ліцей нових інформаційних технологій м. Кам’янського
Науковий керівник: Лебедєва Ганна Олександрівна – кандидатка історичних наук, доцентка кафедри історії України
ДДТУ, вчителька історії НВО ліцею НІТ м. Кам’янського

______________________________________________________________________________
Найстрашніше і найбезглуздіше у світі – це війна. Не злічити страшного невимовного
горя у тих сім`ях, до яких прилетіла чорна звістка про загибель сина, брата, коханого, чоловіка,
доньки, матері, дружини. Тривожні дні чекання, безсонні ночі та тривоги. Нажаль, ці почуття
знайомі нам і сьогодні, і не просто на словах.
Тривожними були роки Афганської війни 1979-1989 років для українських батьків, сини
яких служили в Афганістані, і, навіть, на території колишнього Радянського Союзу ˗ де б не
служив солдат, він у будь-який час міг потрапити до Афганістану. Тому не було спокою в
Україні всі 10 років Афганської війни, яка тривала вдвічі довше, ніж Друга світова війна.
Ми маємо знати про страшні події Афганської війни і пам'ятати, що і серед нас живуть
люди, які в 18-30 років стали свідками й учасниками жахливих воєнних подій. Їм досі важко
повертатися до цих чорних сторінок у їхньому житті, та ще важче вирвати їх, знищити й забути.
Ми повинні і надалі, використовуючи спогади учасників, досліджувати подробиці цієї страшної,
безглуздої війни.
Листопад Володимир Спиридонович народився 3 січня 1962 року у місті
Дніпродзержинську (нині – м. Кам’янське). Навчався у загальноосвітній середній школі № 8.
Навчався добре, закінчив десять класів школи у червні 1979 року. Після школи пішов працювати
на Дніпровський металургійний комбінат, а у травні 1980 року був призваний до лав збройних
сил радянської армії. 14 травня 1980 року В. Листопад прийшов до військкомату, а 19 травня
вже був привезений в місто Ашхабад. В Ашхабаді потрапив у військову частину під №81102, у
якій проходив військову підготовку. По завершенню курсу навчання у грудні 1980 р. був
направлений у військову частину під № 64411 у м. Чірчік.
У жовтні 1981 року увесь батальйон був передислокований до республіки Афганістан. В
ніч з 28 на 29 жовтня на станції Термез з ешелону були сформовані дві військові колони. В 23:30
в складі першої колони по понтонній переправі перетнули річку Аму - Дарью і опинилися на
території Демократичної Республіки Афганістан. Колонна рухалася дуже швидко. 00:20 колона
потрапила під перший обстріл. Не зупиняючись, двома сигнальними ракетами В. Листопад
цілеуказав звідки ведеться обстріл і вся колонна відкрила вогонь по супротивнику. Ворожий
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обстріл швидко завершився. Колонна пішла далі. О 5: 00 стали на Кабульському перехресті, там
було місце збору. О 7: 00 годині підійшла друга колонна. Батальйон вирушив на захід і через дві
години прибув в район постійної дислокації до населеного пункту Акча. Спочатку новобранці
виконували місцеві рейди, а після 25 листопада почалася підготовка до першої армійської
операції в якій брав участь весь підрозділ.
Ось як згадує В.С. Листопад про одну з воєнних операцій в Афганістані: пераці була
апланована дл нищенн ба и аколотників ній брали участь на 154 - й
ПН и 122 - й
М П північну групу складали бронегрупа 122 М П та бронегрупа 154
ПН у складі 40
бойови ма ин пераці ро почалас 2 грудн 1981 року Їй передувала гарна підготовка и
де інформаційна бойова ді акінчилас операці 7 грудн 1981 року
ре ультаті операції було нищено 300 ду манів ( аколотників – ред авторів) ільки
на им батальйоном було у то 197 одиниць стрілецької брої 2 Ш
и велика кількість
патронів та мін перева но італійського виробництва На і втрати: троє агибли четверо
поранени Післ акінченн військової операції у дво прилегли провінці
прот гом трьо
міс ців панували ти а та спокій - з інтерв’ю з учасником бойових дій в Афганістані
Листопадом Володимиром Спиридоновичем. – Кам’янське, січень, 2017 р.
Наступна військова операція розпочалася 14 січня 1982 року, мета якої - знищення
опорної бази душманів. « олонна вий ла на дистанцію пр мого пострілу Установу Г
прикрили двома
ами и пр мою наводкою 400 м робили алп алп потрапив у печери вони
вибу нули повалив дим Післ цього солдати а опили висоту а 20 в у мани ро біглис
кі лак був в тий На цьому ви оді підро діл втрат не поніс оли
поверталис на ба у и
про одили чере кі лаки усе чоловіче населенн в голові муллою сто ли підн тими у гору
руками» - з інтерв’ю з учасником бойових дій в Афганістані Листопадом Володимиром
Спиридоновичем. – Кам’янське, січень, 2017 р.
10 червня 1982 Листопад В.С. звільнився з лав Радянської армії, а 21 червня 1982 року
прибув до міста Дніпродзержинська. В 1984 році була створена спілка ветеранів Афганістану, на
честь загиблого Олександра Івановича Стовби вона названа «АІСТ». Листопад В.С. є активним
діячем спілки від початку її заснування [1]. Спілка допомагає сім’ям загиблих та інвалідам
Афганської війні. Ветерани Афганістану приходять до навчальних закладів та розповідають про
події війни в Афганістані. Спілка також проводить спортивні змагання на честь загиблих воїнів.
У 1985 році почалося обговорення проекту встановлення пам’ятника загиблим воїнам
Афганцям Дніпродзержинська. Пам'ятник в 1994 році встановили на лівому березі міста.
Виконаний з граніту (дві скали) і міді (фігура воїна). Архітектор — В. Д. Гладій. Монумент 6метрової висоти відображає воїна-десантника з автоматом. Це узагальнений образ
дніпродзержинського юнака, що падає вражений кулею між двома скелями, які ніби
підтримують його. Скелі символізують скорботних матір і дівчину. Чимало років минуло
відтоді, як вивели з Афганістану війська, але рани цієї війни кровоточать і досі. Обеліски будуть
вічно нагадувати про тих, хто не повернувся до батьківської хати.
Література:
1.
Афганістан,
війна.
(1979-1989)
[Електронний
ресурс]
Режим
доступу:
http://faqukr.ru/osvita/37323-afganistan-vijna-afganska-vijna-1979-1989.html
2. Україна: хронологія розвитку /Енциклопедичне видання у 6-ти томах/ кер. Толстоухов А.В.
[А.В. Толстоухов, В.О. Зубанов] - Київ: «Кріон» - 2010. Т.6. – 700 с.
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О. В. ЛУК’ЯНЕНКО
ВІДЛУННЯ ВЕЛИКОГО ГОЛОДУ У ПОВСЯКДЕННІ ПОЛТАВСЬКИХ ОСВІТЯН
1930-Х РОКІВ
Лук’яненко Олександр Вікторович – кандидат історичних наук, старший викладач кафедри культурології та
методики викладання культурологічних дисциплін Полтавського національного педагогічного університет
імені В. Г. Короленка.

________________________________________________________________________________
Факт голодомору 1932 - 1933 рр. не потребує зайвих доводів, окрім довжелезних
списків вимерлих сіл. Емоційні лакуни у світогляді українців заповнюють романи та
кінострічки про страшну подію. Ми ж у цій розвідці звернемося до того, яким чином
відлунювала пам’ять про виморену геноцидом націю у повсякденні студентів та викладачів
Полтавського інституту соціального виховання упродовж 1930-х років. Виш безпомилково
вважав себе ідеологічним аванпостом радянської влади. Тому саме ворушіння питання
голодування українців у закладі уже розцінювалося як буржуазний націоналізм. Тим паче, що
інститут активно долучився до відбирання хліба у населення у буремні роки. Проте, серед
радянських активістів було немало і тих, хто противився системі.
Так, 24 січня 1933 року студенти Полтавського ІСВ були на педагогічній практиці в
Решетилівському районі. Партійні наглядачі неодноразово ловили молодь на розмовах про
скрутне становище села та про голодуванням цілого району. Навіть більше – студенти Усик та
Близнюченко демонстративно відмовилися піти на призначені у сільському клубі збори
партійного відділу, присвячені 9-й річниці смерті В. Леніна, кажучи: «Що нам іти на свято,
коли ми голодні?». Коли ж доповідач зауважив про урочисті заяви Й. Сталіна на січневого
пленумі ЦК ВКП(б) про покращення життя селян, Близнюченко викрикнув, що нічого
позитивного у накресленнях партії не було. Для простого народу «там все підняли і
підвищили». І додав, що сам він додому не їхав, бо там всі були голодні, і на 200 грамів хліба
не могли вижити всією родиною. Це було розцінене вірними курсу партії освітянами як
спекулювання на труднощах села. На партійних зборах в інституті керівництво закладу при
широкому зібрані студентів та викладачів засудило заяви юнака про тотальний голод в
решетилівському районі. Пропонувалося «правильне» бачення: це були це помилки
хлібозаготівлі в окремих районах у 1932 році, а не голод (!). Однак, лише цим «крамола»
Близнюченка не обмежилася. Свідомий юнак відкрито заявляв, голодом радянська влада
вибиває низових робітників на селі, а відповідальних за це преміює золотими годинника.
Наголосив він і на дивній вибірковості: на Північному Кавказі уряд не прийняв додаткових
планів хлібозаготівлі, що дозолило мешканцям краю виконати свій план, а Україна ніяк не
могла завершити свій через понаднормові підвищення [1, арк. 5].
Інший «незгодний» студент Усик на практиці зауважив, що селянам замість сталінських
обіцянок варто було б показати справжні діаграми розвитку Союзу, змалювавши, як в
сучасний їм момент радянський карбованець знижувався і падав у ціні. Він також мав
необачність поділитися думкою про результати студентської роботи на решетилівських ланах:
«ми тут працюємо, а відповідальні робітники, як наросте, будуть їсти по закритих їдальнях та
вдома». Виявилося, що інститутські «вірні» ще з листопада 1932 р. читали все листування
Усика з друзями, відшукуючи у ньому ідеологічні збочення [1, арк. 6].
Тертім найактивнішим з числа «поширювачів занепадницьких настроїв» був студент
ІНО Кривошея. Хлопця критикували за рознесення «куркульських вигадок» про роль
Станіслава Косіора в організації голоду, про чутки щодо видачі хліба з колгоспів голодуючим,
та про страйк студентів одного з Полтавських технікумів на ґрунті глоду [1, арк.5].
Не дивно, що партійне керівництво закладу за такі розмови прагнуло виключити
молодь з числа студентів. У роки чисток, досвід у комуністів у «легалізації» таких дій був. У
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Полтавському ІНО одразу оголосили про існування ворожої куркульської за ідеологічним
спрямуванням групою з чотирьох осіб (Телешок, Усик, Кривошея) на чолі з Близнюченком.
Молоді закидали численні «злочини». Фінальний перелік включав наступне: непогодження з
політикою партії на селі, сіяння занепадницьких настроїв серед одногрупників, захоплення
старою літературою, ігнорування комсомольської преси, соціальну пасивність, відлинювання
від поїдки на село для мобілізації МК ЛКСМ, замкненість, дворучність, нещирість, крутійство,
кругову поруку, не оправдання довіри партії, замкненість, затаювання та класово-ворожі
виступи [1, арк.6].
Найактивнішого члена «банди» Блюзнюченка довго шельмували як «хамелеона». Він,
буцімто, причаївся найкраще: його два роки поспіль преміювали, вручили партійну грамоту,
почесне звання ударника. Усі попередні успіхи були названі лише замилюванням очей.
Це було не перше виключення студентів з лав Полтавського ІСВ за свою позицію щодо
голодомору. Так, у 1932 р. Григорій Комірь був змушений полишити заклад «за халатне
сталвення до мобілізації хліба та за правоопортуністичне ставлення до охорони врожаю», бо не
зміг «правильно» вартувати хліб – дозволив селянам взяти трохи зерна [2, арк.20].
Окрім студентів, окремі викладачі також вдавалися до вияву незгоди з курсом партії.
Так, уже у 1934 р. викладача Казначеєва звинуватили у тому, що під час хлібозаготівлі 19321933 рр. той в аудиторії на дошці почав малювати крейдою булки та яйця і говорив про
труднощі в селі з хлібом та помилки партії, а колишній директор Радіон Куліненко не реагував
на подібні «хворобливі заяви», властиві й іншому колезі Моргуну [2, арк.3]. Пам’ять про
наругу Країни Рад над українським селом ще довго вділунила серед колективу Полтавського
педагогічного вишу. Так, у 1935 році з аж 68 партійців все ще мали стягнення за відмову
виїхати на село у 1932-1933 рр. [3, арк.3].
Список використаних джерел:
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________________________________________________________________________________
В останнє десятиліття в історико-культурологічній та соціально-гуманітарній літературі
все частіше зустрічається термін «повсякденність». Відкинута раніше як ненаукова, сьогодні,
повсякденність стала об’єктом гуманітарно-наукової рефлексії [3, с.231].
Сучасні тенденції в українській історичній науці вказують на зміни в методології
досліджень, що стались за роки незалежності: поступовий перехід від пріоритетів суто
політичних та офіційних питань до широкого пласту проблем історії повсякденності.
Започаткування цього напрямку у методології історії пов’язують з діяльністю французьких
істориків історіографічної школи «Анналів» М. Блока, Ф. Броделя, Л. Февра. Саме діячі
школи «Анналів» твердо обстоювали людинознавчу, народознавчу концепцію історії.
Відмовившись відтворювати на папері історичний процес на основі державних документів,
французькі історики цієї школи створили фундаментальні праці, що відобразили матеріальні
характеристики цивілізації людства з найдавніших часів до наших днів.
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Як відзначає відомий сучасний український історик, член-кореспондент НАН України
О. Реєнт, без дослідження явищ культури, освіти, релігійного життя, повсякденності
неможливо відтворити цілісний портрет українського народу [4, с. 8 - 9].
Дослідження історії повсякденності набули сьогодні системного і пріоритетного
характеру: виділились наукові школи, періодичні видання, проводяться наукові конференції.
На одній із перших науковій конференції «Історична наука на порозі ХХІ ст.: підсумки та
перспективи» (15 – 17 листопада 1995 р., Харків) були узагальнені перші надбання
української історіографії з дослідження історії повсякденності та визначені завдання на
майбутнє.
Дослідження історії повсякденності мають сьогодні досить серйозні здобутки і мали
відображення в роботі Всеукраїнських наукових конференцій: «Історія повсякденності:
теорія та практика», м. Переяслав - Хмельницький (14 – 15 травня 2010 р.) та в Інституті
історії України НАН України «Історія України крізь призму мікроісторії та історії
повсякденності» (16 вересня 2010 р.). До уваги учасників конференції професор
С. В. Кульчицький та член-кореспондент НАН України В. М. Даниленко представили
колективні багаторічні праці «Нариси повсякденного життя радянської України в добу непу
(1921–1928 рр.)» (2010) та «Повоєнна Україна: нариси соціальної історії (друга половина
1940-х — середина 1950-х рр.)» [2, с. 10]. В роботі цих конференцій прийняли участь більше
200-х науковців з різних регіонів України.
Через повсякденність можна зрозуміти історичні процеси через споглядання людьми
світу, в якому їм довелось жити і творити. Як визначила російська дослідниця Т. С.
Георгиева в «Повсякденність — це життя в цілому, усі життєві реалії, це буденне, природне
середовище, актуальне «тепер» і «тут» буття людини, що включає в себе весь спектр її
особистісних виборів. Людина, з розмаїттям її потреб та інтересів, є висхідним пунктом
осмислення історії та культури повсякденності» [1, с.17].
Сучасні дослідження з історії повсякденності в Україні стають все поширенішими і
мають, за словами відомого вченого-дослідника історії повсякденності, професора
О.А.Удода, декілька суттєвих ознак: по-перше, повсякденність як предметна сфера
історичної реальності остаточно вийшла із «великої» історії і набула самодостатності і
самостійності, відбулося чітке розмежування макроісторії і мікроісторії; по-друге, історія
повсякденності оформила власні методологічні підходи і свій інструментарій, які дають
змогу вірогідно реконструювати історичні реалії і будувати певні [5; 6, с.6].
Людинознавчі дослідження історії України вийшли на рівень кандидатських та
докторських дисертацій: М. Герасимова, О. Ісайкіна, О. Лукашевич, Н. Хоменко,
О. Прохоренко, О. Коляструк, В.Філінюк та ін., започаткування серійних видань:
«Структури повсякденності», «З історії повсякденного життя в Україні», творення спільного
проекту українських і російських істориків обох народів першої половини ХХ ст.
Проте треба відзначити, що цей напрям історичних досліджень ще досить молодий, і
попереду дуже багато роботи, адже ще немає жодної узагальненої праці з історії
повсякденності українського народу. Сьогодні постає питання про створення спецкурсів з
історії повсякденності в школах і вишах, де б молодь знайомилась з традиціями і цінностями
свого народу не через офіційну політичну історію, а через призму реального життя і побуту
широких пластів населення різних епох.
Історія повсякденності відкриває можливості дізнатися про умови життя, традиції,
побут різних прошарків українського етносу в різні епохи не з позиції офіційних настанов, а
з визначення самої реальності пересічного громадянина, не заангажованого політичною
ситуацією, не обтяженого офіційною ідеологією.
Література:
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____________________________________________________________________________________
Реалізація проголошеного Конституцією України курсу на становлення України як
демократичної та правової держави, а також виконання вимог «Загальнодержавної програми
адаптації законодавства України до законодавства ЄС» залежить від низки факторів, серед
яких чільне місце посідає правове регулювання інтелектуальної власності як складової права
власності [2].
Потрібно зазначити, що тривалий час Україна не мала свого законодавства, яке б
визначало права на інтелектуальну власність, а користувалась нормативними актами тих
країн, до яких в різні історичні періоди належала.
В коло наших наукових інтересів потрапив період початку ХХ століття, коли
фактично більша частина українських земель перебувала у складі Російської імперії і
законодавство цієї країни, в тому числі, і в галузі інтелектуальної власності поширювалось
на територію українських земель.
Що стосувалось оформлення прав інтелектуальної власності в той час, то винахіднику
необхідно було здійснити послідовність дій, направлену на здобуття права на винахід,
корисну модель і промисловий зразок, яке засвідчувалось патентом. Наявність же багатьох
міжнародних конвенцій, договорів, угод тощо в галузі правової охорони результатів творчої
діяльності не сприяла їх ефективній охороні. Мали місце розбіжності, неоднакові підходи,
різне тлумачення одних і тих самих понять.
Так, наприклад, авторське право (за об’єктом власності літературним твором)
з'явилося в Росії лише на початку XIX ст. у досить своєрідній формі — у Статуті Цензурному
від 22 квітня 1828 p., в якому за автором визнавалося виключне право на відтворення своїх
творів шляхом друку. Проте вже у законі від 8 січня 1830 р. право автора на створений ним
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твір визнається як право власності, яким можна торгувати. Твір розглядався як «майно
благонабуте», а його автору (або перекладачу) довічно надавалося виключне право видання і
продажу. Зазначені права переходили до спадкоємців строком на 25 років; пізніше (1857 р.)
цей строк було подовжено до 50 років. Під час чергового перевидання десятого тому Зводу
законів Російської імперії авторське право вперше переноситься в цей том як додаток до ст.
420. У цьому додатку авторське право розглядається як право власності. Проте 20 березня
1911 р. приймається закон про авторське право, який досить детально регулював авторські
відносини. Цим законом права автора були істотно врізані [4].
Скородинский А. [3], дійсний член Юридичної спілки при Імператорському С.Петербургському університеті, в 1910 р. дещо критично ставиться до забезпечення права
розробника після заключення низки міжнародних угод. Зокрема, він зазначає, що після
приєднання до Паризької конвенції по охороні промислової власності (23 березня 1883 р.),
доречі, яка набула чинності для України: 25 грудня 1991 р., російські винахідники мають
значний пріорітет за кордоном при подачі заявки на винахід, тоді як в Росії їх права дещо
скоротились. Однак, за Мадрідською угодою (1891 р.) при реєстрації товарного знаку
промисловцю достатньо зареєструвати цей знак лише в одній країні, яка входить до союзу,
тоді як раніше, до прийняття угоди, йому необхідно було реєструвати знак у всіх країнах.
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______________________________________________________________________________
В умовах посилення глобалізації та поширення збройних конфліктів, які призводять
до економічної дестабілізації, все більш актуальним стає питання міграції як в Україні, так і
у світі в цілому. Особливо гострою є проблема вимушеної міграції населення внаслідок
збройних конфліктів, яка має потрійний негативний вплив: по-перше, країна, в якій ведуться
бойові дії, втрачає людський капітал, необхідний для повноцінного функціонування й
розвитку економіки; по-друге, економіка країн, які приймають мігрантів, може зазнавати
суттєвої дестабілізації у випадку неконтрольованого переміщення; по-третє, емігранти
можуть потрапляти у незахищене законом соціально-трудове середовище, в якому вони не
матимуть прав для захисту себе і своєї родини. Вище сказане викликає об’єктивну
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необхідність дослідження причин, які впливають на темпи міграційних процесів, та розробки
системи заходів превентивного й протекційного характеру, які будуть мінімізувати
вимушену еміграцію та забезпечать правовий захист мігрантів.
Залежно від причин, що зумовлюють переселення, вирізняють еміграцію економічну
(через соціально-економічні причини) і політичну (через опозиційне ставлення до
політичного режиму) [3, c. 220]. Соціально-економічними причинами є загальна бідність і
голод, які, в свою чергу, можуть бути викликані військовими діями у країні проживання або
участю країни у таких діях; природні лиха, екологічні катастрофи, в тому числі техногенного
характеру тощо. Іншими соціально-економічними причинами можуть бути безробіття або
неможливість знайти роботу за фахом (чи запрошення роботодавця на роботу в іншій
державі). Саме тому економічну еміграцію також називають трудовою, тобто переселення
людей з метою пошуку роботи або для здійснення трудової діяльності за контрактом. До
соціально-економічних причин еміграції також належать труднощі або неможливість
отримати (або продовжити) навчання, реалізувати свій творчий потенціал, вести або
розширити бізнес у країні проживання [3, c. 221]. Осіб, політичні погляди і переконання яких
не збігаються з пануючими або дозволеними у країні, прийнято називати дисидентами.
Наявність дисидентів свідчить про недемократичність суспільства (держави). У разі їх
еміграції вони вважаються політичними емігрантами; до політичних емігрантів належать
також емігранти, що виїжджають з країни проживання через міжетнічні конфлікти і
міжконфесійні суперечності [1, c. 168].
Необхідно відзначити, що на сьогоднішній день найбільш поширеною є соціальноекономічна міграція, яка проявляється у збільшенні чисельності мігрантів з Близького Сходу
до США та країн ЄС. Даний процес супроводжується рядом проблем політичного і
соціально-економічного характеру, які призводять до міграційних криз.
Сутність європейської міграційної кризи полягає в тому, що у 2015 році відбувся
масовий наплив мігрантів у Європу з охоплених війнами країн Африки і Близького Сходу. За
ствердженням єврокомісара з питань розширення та добросусідства Йоганнеса Гана, в
рамках даної кризи число мігрантів є найбільшим в історії людства [6]. Масштабність даної
кризи проявляється в охопленні усіх сфер суспільного життя. У політичній сфері
спостерігається посилення розбіжностей у прийнятті спільних правил вирішення проблем з
розселенням біженців, що призводить до суттєво нерівномірного навантаження на міграційні
служби окремих країн Європи. Значний приток мігрантів також створює серйозне фінансове
навантаження на країни ЄС: у 2015 р. на вирішення проблем міграції Єврокомісія виділила
2,4 млрд. євро і, вочевидь, ці витрати будуть зростати. Проблемами соціальної сфери є
масова загибель мігрантів, яким не вдалось дістатись країн ЄС, та посилення протиріч між
мігрантами та корінним європейським населенням [5].
Особливої уваги заслуговує політична дестабілізація в США, спричинена указом
чинного президента Д.Трампа про обмеження на в’їзд для мігрантів з ряду мусульманських
країн та побудову стіну на кордоні з Мексикою. Противники даної політичної ініціативи, до
яких входять міжнародні організації та лідери іноземних країн, стверджують, що реалізація
даної програми є порушенням американського законодавства, яке ґрунтується на принципах
свободи і рівності всіх людей [4]. В результаті, відбулось загострення політичних протиріч
між гілками влади, між урядом та неурядовими правозахисними організаціями, що може
мати негативний вплив на політичну сферу США у середньостроковій перспективі.
Проблема сучасної української еміграції полягає в тому, що вже до початку світової
економічної кризи 2008-2009 рр. та збройного конфлікту на Сході України наша країна
входила у п’ятірку країн з найбільшою кількістю емігрантів (5,9 млн. осіб у 2008 р.) [2].
Варто наголосити на тому, що зазначені проблеми мають комплексний дестабілізуючий
вплив на соціально-економічну сферу України, що призводить до подальшого збільшення
числа емігрантів. Це, в свою чергу, спричиняє відтік кваліфікованих спеціалістів та може
призвести до кризи людського капіталу і неможливості повноцінного відтворення ВВП вже у
короткостроковій перспективі.
Говорячи про глобальне вирішення проблеми міграції, необхідно відзначити, що в
даному аспекті необхідно боротися не з самою проблемою, а з причинами її виникнення. На
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думку спеціалістів, основою сучасних міграційних криз є війни та бідність, спричинена ними
[5]. Мінімізація збройних конфліктів призведе до стабілізації економік країн і знизить
інтенсивність вимушених міграційних процесів.
Стосовно нашої країни, відзначимо, що вище вказані проблеми зумовлюють
необхідність комплексного вирішення питання міграції, яке буде включати в себе як
превентивні заходи, спрямовані на мінімізацію відтоку робочої сили з України, так і
протекційні, сутність яких полягає у захисті українських громадян за кордоном та в разі
необхідності їх добровільного повернення в Україну. До превентивних заходів можна
віднести реформування законодавства у соціально-економічній сфері, мінімізацію впливу
збройного конфлікту, державне стимулювання споживчого попиту. Протекційні заходи
повинні включати усунення обставин, що призводять до дискримінаційного, безправного,
становища громадян України на ринках праці закордонних країн; забезпечення прав та
соціального захисту працівників-мігрантів; здійснення постійного аналізу масштабів
нелегальної трудової міграції за межі України та проведення всіх можливих, в рамках
законодавства, заходів для запобігання торгівлі людьми.
Підсумовуючи сказане, зауважимо, що проблема вимушеної міграції є актуальною як
в Україні, так і у світі в цілому. Основною причиною сучасних міграційних процесів та
супровідних міграційних криз є війни та збройні конфлікти, що призводять до збідніння
населення і змушують людей емігрувати задля збереження життя себе й своїх рідних. Тому
для вирішення проблеми вимушеної міграції необхідно за участі міжнародної спільноти
припинити або мінімізувати збройні конфлікти. Окрім зазначених факторів для України не
менш важливим є реформування нормативно-правової бази у сфері соціально-трудових
відносин та використання іноземного досвіду для приведення життєвого рівня населення до
міжнародних стандартів. Реалізація даних заходів призведе до стабілізації соціальноекономічної сфери та вирішення проблеми еміграції українського населення.
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Махамадалиев Хислатхон Матлабович - доктор филологических наук Узбекский государственный университет
мировых языков . г. Ташкент, Узбекистан

_______________________________________________________________________________
Существует разное отношение к идеологии информационного периода. «Есть мнение,
что идеология – это либо фальшивое осознание реальности, либо диктаторское утверждение
такого сознания» [2, c. 226], – пишет Л.М. Землянова. Но идеология может означать
совокупность идей, которые помогают правильно понимать окружающую действительность
и выработать соответствующую жизненную позицию – личности, группе, социальному
институту или обществу.
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Идеология в информационном веке приобретает ряд особенностей. Это объясняется
самой спецификой века, когда массовая информация перестает поступать из одного или
ограниченного числа центров, когда производится множество разнообразной информации, в
целях различных общественных прослоек и кругов населения. Данные слои начинают
самостоятельно обмениваться информацией, в результате резко возрастает количество
циркулируемых в обществе сведений, которые не управляются, как прежде, из одного
центра. Государство становится всего лишь одним из субъектов, производящих массовую
информацию, и теряет свое значение как единоличный лидер по производству и
распространению удобных для него сведений.
Массовый
межличностный,
межгрупповой,
межинституциональный
и
межгосударственный обмен информацией привел к тому, что идеология нового времени
становится, с одной стороны, плюралистичной, межэтнической, техницизированной, а с
другой национальной, свойственной определенному обществу или цивилизации.
Ясно, что в условиях глобализации и массового распространения в Узбекистане
зарубежной информации полный отказ от идеологии чреват внедрением в жизнь людей не
свойственных для нашего общества ценностей, чуждых идей и взглядов.
После распада СССР все постсоветские страны оказались в состоянии обеспечить
информацией свой внутренний рынок. Поэтому не только Узбекистан, но и другие
независимые государства прекратили вещание российских СМИ на своей территории. Это
была общая закономерность журналистики информационной эпохи, одна из форм защиты
внутреннего информационного рынка, сбережения национального своеобразия, культуры и
традиций.
Впрочем, так поступают все страны, не желающие попадать идеологическую
зависимость от других. Американский профессор Монро Прайс пишет, что Канада является
показательным примером страны, где вопросы международного характера традиционно
представляют значимый элемент национальной информационной политики (в первую
очередь по причине объяснимой озабоченности проблемой доминирования информационной
продукции из США). В начале 1960-х гг. Грэхем Спрай в статье об эволюции канадского
вещания отмечал, что в нем сложилась ситуация, когда национальную общественную
Канадскую телерадиовещательную корпорацию (Си-би-си) «обошли с флангов, окружили и
оттеснили на обочину канадского вещания». Бурно развивавшееся частное вещание Спрай
назвал «преимущественно коммерческой системой для продажи товаров, большинство из
которых – североамериканского производства». В 1971 году, в своем заявлении по вопросам
кабельного телевидения, Канадская Комиссия по радио и телевидению (ККРТ) признала
необходимость укрепления национального телепроизводства, чтобы предотвратить
превращение канадского вещания в «сложную и высокотехнологичную систему
распространения импортных программ». Как канадский исследователь, Марк Рабой, отметил
«Сохранение
и
дальнейшее
творческое
развитие
канадского
национального
телепроизводства является необходимым условием выживания нашей страны как носителя
самобытной культуры» [3, c. 21-22].
На современном этапе многие специалисты признают, что главной формой защиты
самобытности общества, заслона от обезличивающего влияния глобализации становится
отстаивание национальной своеобразия на всех уровнях – от отдельного гражданина до всей
страны. А.А. Стрельцов пишет, что национальные «интересы образуются сбалансированной
совокупностью социальных интересов индивида как личности, интересов общества и
государства, реализуемых в информационной сфере, включая их интересы в использовании
информационной сферы для сохранения национальной идентичности» [4, c. 85].
Как было правильно отмечено Л.Г. Беловой и А.А. Стриженко: «Глобализация меняет
уровень осознанности всех составляющих цивилизационной модели и характера их
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взаимодействия. Если мир на всех его уровнях изменяется, должно измениться осознание
протекающих в нем процессов, и, следовательно, наука должна заложить основания в новую
теорию познания» [1, c. 267].
Необходимо отметить лишь один момент, выдвинутый Президентом Узбекистана И.
А. Каримовым идее о необходимости перехода от сильного государства к сильному
гражданскому обществу. Данная идея, в условиях информационной эпохи является
основополагающей для каждой страны, желающей сохранить свою национальную
самобытность.
В качестве вывода к статье надо отметить, что борьба между национальным
своеобразием страны и космополитизмом становится главным фронтом борьбы идеологий
информационного века. Чем она закончится, пока сказать трудно. Однако ясно, что
большинство стран мира ратуют за сохранение своей национальной самобытности.
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______________________________________________________________________________
Проблема безпеки дотепер лишається однією з центральний як у теорії, так і в
практиці міжнародних відносин. За великим рахунком, будь-яке питання міжнародної
політики пов’язане з проблемою безпеки. Сучасне трактування змісту безпеки в політичній
науці представлене, так званими, вузьким та широким підходом. Перший передбачає, що під
цим терміном розуміють стан, за умов якого загрози або відсутні, або малоймовірні. Тобто
безпека – це стан захищеності від викликів, ризиків, загроз та небезпек, стан існування,
розвитку суб’єкта, за умов якого ймовірність змін важливих параметрів його життєдіяльності
незначна. Водночас, очевидним є той факт, що створення абсолютно безпечного середовища
є неможливим, отже, безпека – це стан, який передбачає наявність прийнятного рівня
небезпеки, який визначається також як прийнятний ступінь незахищеності від загроз, тобто
такий, який критично не впливає на функціональність суб’єкта. Широкий підхід, у свою
чергу, інтерпретує безпеку як процес творення прийнятних умов для життєдіяльності
суб’єкта. Тобто цей підхід передбачає активну «творчу» позицію суб’єкта, який створює та
утримує певні власні параметри і параметри середовища. Характеризуючи широку
інтерпретацію, польський вчений Й. Кукулка зазначає, «що безпека є не стільки окресленою
суттю, скільки постійним суспільним процесом, у межах якого суб’єкти прагнуть
вдосконалити механізми, що запевняють їм відчуття безпеки» [2, с. 198–199].
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В цілому, зазначені підходи дозволяють говорити про те, що в першому випадку
безпека є об’єктивною характеристикою умов середовища. Тобто небезпека скеровується
ззовні на суб’єкт, безпеку якого необхідно забезпечити, тому, відповідно, діяльність із
забезпечення безпеки спрямовується на перетворення зовнішнього середовища, локалізацію
чи блокування можливих джерел небезпеки або навіть на відмежовування від середовища
потенційних джерел небезпеки. Другий підхід, який інтерпретує безпеку як процес,
розглядає безпеку як результат або характеристику якості діяльності системи, яка відчуває
небезпеку. Тобто стан небезпеки є результатом дефіциту власних засобів та методів роботи, а
отже джерелом будь-яких небезпек є сам суб’єкт, який їх відчуває. Тут доречно пригадати
слова Горація: «Зміни своє ставлення до речей, які тебе оточують і ти опинишся в небезпеці
від них».
Таким чином, сучасний науковий підхід передбачає, що дослідження небезпек
повинно розглядати їх як частину об’єктивної реальності. Оскільки ніяких небезпек як таких
поза суб’єктом та незалежно від суб’єкта та його діяльності не існує, безпечними або
небезпечними є організація діяльності, яка характеризується або наявністю, або відсутністю
у суб’єкта належних форм, методів та засобів функціонування у певних умовах. Рівень його
безпеки напряму залежить від його здатності орієнтуватися у сутнісних характеристиках
умов середовища свого існування, усвідомлювати закономірності явищ та процесів,
прогнозувати їх розвиток, володіти методами та засобами впливу, корегування, що в цілому
забезпечать належну адаптивність та життєздатність суб’єкта. Тому, розглядаючи практики
забезпечення безпеки у сучасному світі, враховуючі концептуальні підходи до проблем
безпеки, доцільним є переорієнтувати суб’єкти на ліквідацію дефіциту власних ресурсів, на
збагачення знаннями про діяльність та можливості адекватно діяти в реальних ситуаціях і
розглядати проблеми, які містять певні небезпеки, широко. Очевидно, що це дозволить
опрацьовувати нові шляхи для вирішення багатьох проблем безпеки, у тому числі й на
міжнародному рівні. Такий підхід є перспективним як з огляду на подальшу
концептуалізацію проблем безпеки у сучасних політичних науках, так і з огляду на
практичну політичну діяльність із забезпечення безпеки на усіх рівнях. Водночас слід
врахувати, що, якщо раніше головним актором безпеки в традиційному сприйнятті виступала
держава, то за сучасних умов мова йде про доповнення переліку акторів здатних вплинути на
безпекове середовище. Також не слід забувати про багатовимірність самої безпеки, яка може
бути представлена як проблема абсолютно усіх сфер життєдіяльності сучасного суспільства.
В комплексі це зумовлює необхідність інтегративного підходу до поняття «безпека»,
оскільки питання безпеки охоплюють надзвичайно широке коло проблем – від загроз життю
та діяльності окремої людини до небезпек глобальних катастроф, при чому самі загрози
часто є взаємопов’язаними. Водночас, дослідники зауважують, що очевидним «результатом
складної трансформації поняття «безпека» у сучасному світі стало поповнення безпекового
дискурсу концепцією «людська безпека» (human security), що знаменує собою переніс
фокусу у міжнародних відносинах від держави до окремих індивідуумів та спільнот.
Відбувається зміна (а вірніше, доповнення) державоцентричного поняття «національна
безпека» більш гуманістичним, мікроорієнтованим поняттям «людська безпека» [1].
Отже, безпека у сучасній науці характеризується неподільністю, системністю,
взаємністю елементів середовища та внутрішнього стану суб’єкта. Безпека – це стан
комплексної захищеності життєво важливий інтересів особистості, суспільства, держави та
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людської цивілізації в цілому і водночас процес, який забезпечує досягнення такого стану
захищеності.
Література:
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______________________________________________________________________________
В дослідженнях національної свідомості сходяться, як у фокусі, різні концептуальні
підходи, теоретичні розробки, наукові напрями соціогуманітарного характеру. Як історично
багатоступеневий, багаторівневий, структурно складний, неоднозначний у своїх виявах
феномен, національна свідомість водночас постає як система, де кожен з елементів тісно
взаємозв’язаний з іншими та із системою в цілому. У сучасній українській національній
свідомості поєднані явища і тенденції, що є відображенням етнічних, національних,
державотворчих процесів [1, с.27]. Концептуально національна свідомість студентської
молоді України може вивчатися так само, як й національна свідомість інших вікових груп.
Проблема свідомості посідала одне з важливих місць у багатьох наукових системах:
від філософсько-релігійних учень Давньої Індії до теоретичних розробок німецьких
філософів. В західних дослідженнях XVI-XVII ст. вже використовуються поняття, пов’язані
зі словом «національний». Класичний період вивчення національного феномену розпочався у
ХVІІІ ст., коли виникли різноманітні авторські концепції Дж.Віко, І.Канта, І.Гердера,
Й.Фіхте, Г.Гегеля та ін., що характеризувались пошуками духу народу або психології народу
і дали поштовх виникненню концепцій Г.Лебона, В.Вундта та ін. протягом ХІХ ст. Саме в
цей період невпинно зростає інтерес до етнонаціональної сфери, який призводить до
визначення національної свідомості як інтегрального чинника. В Польщі, Італії, Чехії,
Ірландії, зрештою і в Україні, гасло нації постає синтетичною ідеєю. З часом вищезгадані
концепції були доповнені традицією «психологічної націології» (Е.Ренан, К.Реннер,
О.Бауер),
історико-економічними
теоріями
(К.Маркс,
К.Каутський,
М.Вебер),
психоаналітичною традицією інтерпретації національного (К.Юнг). У вітчизняній науці
вперше В.Старосольським, в «Теорії нації», надано характеристику етносу як цілісної
системи із взаємопов’язаними структурними елементами, серед яких чильне місце займала
національна свідомість [2]. Визначним здобутком вітчизняної науки стає вчення
В.Вернадського. На увагу заслуговують праці зарубіжних учених українського походження,
чий внесок є важливим для сьогодення, зокрема, доробок З.Когута, О.Кульчицького,
О.Мотиля, Р.Шпорлюка, О.Яніва та ін. Поштовх сучасним дослідженням на Заході поклали
праці К.Дойча та Г.Сетона-Ватсона, що дістали продовження в роботах М.Гроха наприкінці
60-х рр. ХХ ст. і поступово переросли у дві основні наукові традиції – примордіалізму
(Й.Ллобера, Е.Сміт та ін.) та модернізму (Б.Андерсон, Е.Геллнер, Е.Хобсбаум та ін.).
Радянська наукова спадщина є не менш багатовимірною та фундаментальною в цій галузі
знань. Хоча панівна радянська «марксистсько-ленінська» ідеологія невідворотно стримувала
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свободу авторських пошуків, було створено власну традицію розгалуженої теорії та гнучку
термінологію. Особливо значний внесок зробили праці Ю.Бромлея, Л.Гумільова,
Р.Джарилгасинова,
Л.Дробіжевої,
В.Козлова,
І.Кона,
П.Кушнера,
І.Снєжкової,
Ю.Арутюняна.
Праці сучасних українських дослідників розвинули теорії національного та етнічного,
успадковані з радянської науки (останнім часом особливо з праць Л.Гумільова), в напрямку
взаємодоповнення з західними теоріями. Розвиток окремих складових української
національної свідомості став предметом наукового аналізу в працях І.Варзаря, М.Вівчарика,
С.Вовканича, О.Гуржія, В.Ігнатова, М.Кармазіної, О.Кіхно, Р.Кіся, В.Кременя,
С.Кримського, І.Кураса, О.Майбороди, С.Макєєва, М.Мокляка, Л.Нагорної, В.Наулка,
О.Нельги, В.Нікітюка, М.Обушного, В.Огірчука, І.Онищенко, В.Панібудьласки, М.Панчука,
Б.Парахонського, В.Полохала, Б.Попова, В.Пустотіна, Ю.Римаренка, В.Смолія,
В.Степанкова, М.Степико, С.Стеценко, В.Ткаченка, Ю.Шаповала, В.Шведа, Л.Шкляра та ін.
Окремим аспектам національної свідомості, зокрема, мовним, присвячені роботи І.Попової,
Т.Рудницької, О.Черниша та ін. Так, Т.Кузьо, вказує на мову, як на культурний ідентитет.
Дослідник зазначає, що українська мова в незалежній Україні з архаїчного чинника (мова,
якою розмовляли тільки бабусі на ринках і яка була пережитком сільського життя) стає
мовою майбутнього (якою навчаються діти в школах), одним з основних ідентитетів
громадянської, національної ідентичності. А російська мова, що виконувала в радянську
добу функції «локомотива майбутнього», перетворюється на ідентитет радянського
минулого і відповідно радянської ідентичності, яку Т.Кузьо вирізняє як один з різновидів
ідентичностей, що мають місце у сучасному українському суспільстві [3].
Втім, національна свідомість може залишати простір для великої кількості інших
культур, які можуть розвиватися в рамках нації, вживаючи іншу мову. Саме мовному аспекту
національної свідомості студентської молоді України ми плануємо присвятити наші
подальші наукові пошуки.
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Вперше термін «популізм» (від лат. populus – народ), як ідеологія політичної партії
з’явився у другій половині ХIХ століття у США. Після Громадянської війни 1961-1965 рр.
американські фермери, особливо на Середньому Заході і Півдні почали нести збитки, через
зниження ціни на сільськогосподарську продукцію упродовж тривалого часу [5, с. 201].
Основними факторами зниження ціни і як наслідок активізації фермерського руху стало
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збільшення фермерських господарств у період з 1870 р. по 1890 р. з 2,6 млн. до 4,5 млн., і як
наслідок криза перевиробництва [5, с. 457].
З 1880-х років на американську політичну арену виступили масові
антимонополістичні рухи, їх лейтмотивом був тотальний демонтаж економічних і
політичних інституцій з претензією на побудову нових, які б відповідали інтересам
середнього класу. При цьому радикальним змінам повинен був бути підданий вже не
класичний вільний капіталізм, а новий монополістичний [1, с. 91-92]. Популісти (так стали
називати прибічників нового руху), з’явились на цьому фундаменті і ввібрали в себе ідеї
грінбекерів (збільшення паперових коштів в обігу), грейнджерів (покращення життя
фермерів шляхом реформ) і видобувачів срібла з Середнього Заходу (необмежене
карбування срібних доларів). Основними опонентами аграріїв-популістів були плутократи,
котрі контролювали фінанси і промисловість.
У 1890 році у місті Окала, штат Флорида відбувся з’їзд представників Фермерського
альянсу і Робочого союзу, а його результатом стала Окальська програма [2, с. 190]. В
Окальській програмі містилися вимоги про ліквідацію національних банків і заснування
замість них державних казначейств у деяких штатах, які б могли видавати позики фермерам
максимум під 2% річних; заборону володіння землею іноземцями й іноземними
корпораціями; націоналізацію залізної колії і як наслідок зниження тарифів; зменшення
фінансування уряду і збільшення готівкових коштів в обігу [8, с. 31]. Крім економічних
вимог, були і політичні, а саме прийняття Конгресом поправки до федеральної Конституції
стосовно прямих виборів сенаторів від кожного штату в верхню палату Конгресу [6, с. 1110 1111]. 19 травня 1891 року була створена Народна партія, її офіційна платформа майже слово
в слово повторювала Окальську програму. Членів Народної партії також не влаштовував
довгий алгоритм прийняття і затвердження законодавчих актів у США: палата представників
– сенат – президент – Верховний суд. Вони вимагали більшого демократизму у політичному
житті Америки, а саме: виборчого права для жінок, прямих виборів сенаторів і президента,
проведення референдумів і таємного голосування на виборах [3, с. 7-35]. У 1892 році на
президентських виборах Народну партію представляв Джеймс Вейвер і набрав рекордні для
«третьої партії», в умовах двопартійності, 8,5 % або близько 1 млн. голосів виборців і 22
голоси колегії виборців, але президентом став «демократ» Гровер Клівленд. [7]
До кінця 1890-х років Народна партія майже припиняє своє існування. Роблячи акцент
на обіцянках про «дешеві гроші» популісти більше не мали чого запропонувати масам; а
гасла про націоналізацію телефону, телеграфу і залізної колії по суті були нездійсненними в
умовах індустріально-капіталістичних реалій Америки кінця ХIХ століття. Вимоги
націоналізації все більше викликали обвинувачення в соціалізмі. Також великою проблемою
була відсутність налагодженої адміністративно-політичної організації у Народної партії на
місцях, на відміну від тієї, що мали головні партії: Демократична на Півдні, а
Республіканська на Півночі країни. Кажучи термінами того часу, у популістів була відсутня
«партійна машина».
Роблячи висновок зазначимо, що на початок ХХ ст. Народна партія повністю
залишила політичну арену США, але не дивлячись на це, деякі прогресивні демократичні
ініціативи популістів з часом були закріплені у конституції і стали прикладом для
демократичного устрою суспільства. Американський дослідник популізму Е. Голдмен писав,
що саме завдяки популістській ідеології у США розробили механізм прямої демократії, а
саме: прямі вибори у сенат і проведення референдуму, який забезпечує право вето на дії
законодавчих органів [4, с. 46].
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С. Р. ФЕДИНА
ПОНЯТТЯ «БЕЗПЕКИ» У СУЧАСНИХ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ
Федина Софія Романівна - кандидатка політичних наук, доцентка кафедри міжнародних відносин і
дипломатичної служби Львівського національного університету ім. І. Франка

______________________________________________________________________________
Сучасний світ можна охарактеризувати передусім тим, що у 2014 році була
поставлена під питання міжнародна система безпеки, що ґрунтувалася на певному балансі
сил, на системі стримувань і противаг, принципах міжнародного права та правах людини. З
анексією півострова Крим Московська Федерація дестабілізувала цю систему, розпочинаючи
епоху нестабільності і невідомості.
Перед світовою спільнотою постало питання, що означатиме безпека на сучасному
етапі, якими засобами і хто її зможе забезпечити, і як гарантувати дієвість системи.
Традиційне визначення безпеки робить акцент саме на військовій складовій, проте в
реаліях ХХІ століття військова потужність не дає відчуття безпеки, оскільки небезпеки для
міжнародного середовища виходять з усіх можливих сфер. Е.Колодій порівнював
міжнародну безпеку з вавилонською вежею, коди всі говорять різними мовами, тобто всі
мають різні уявлення про безпеку і різні вимоги щодо її забезпечення[3, с. 11]. Таку ж
позицію займає А.Волферс: різні нації мають різні очікування від безпеки [5, с. 481–502].
Що більше, вони стикаються із загрозами різних рівнів, з огляду на своє географічне,
економічне, екологічне та політичне середовище.
Наїф аль Родан визначає, що глобальна безпека сьогодні має п'ять вимірів:
людський, вимір навколишнього середовища, національний, транснаціональний та
транскультурний, з огляду на що досягнути глобальної безпеки, так само як і національної
неможливо без доброго урядування на всіх рівнях, що гарантує безпеку через справедливість
до індивідів, держав і культур [1].
Ще одне питання виникає навколо поняття цінностей, які становлять стратегічне
значення для безпеки: що саме потрібно захищати і як саме. В.Ліппмен: безпека, як
здатність країни захистити основні цінності [4], а Д.Болдвін нагадує, що забезпечення
безпеки вимагає іноді жертвувати цінностями [2, с. 5-26].
Міжнародна безпека включає в себе захист держав від загроз, що виходять із їх
власної території чи інших країн. Традиційне визначення безпеки мало тенденцію
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акцентувати на односторонній і передусім військовій реакції на загрози. Сучасний підхід
наполягає на багатосторонньому рішенню щодо реакції на загрози і враховує немілітарний
контекст.
Загальновідомо і загальноприйнято, що загрозами є:
•
1) внутрішньодержавні конфлікти та громадянські війни;
•
2) міждержавні конфлікти;
•
3) поширення зброї масового знищення та звичайних озброєнь;
•
4) організована злочинність, що діє у глобальному масштабі;
•
5) тероризм, що виступає у формі недержавних озброєних груп;
•
6) глобальні загрози і виклики, що включають конфлікти за доступ до
обмежених енергетичних ресурсів, зміни клімату, руйнування довкілля, природні
катастрофи, відмивання грошей, бідність, епідемії тощо.
Проте в епоху глобалізованого світу, пов’язаного інформаційними технологіями і
взаємозалежністю країн, до непрямих загроз можемо віднести:
•
Надання преференцій одним країнам і нехтування інтересами інших;
•
Не здатність відділити наслідки загроз від їх першопричин;
•
Готовність пожертвувати інтересами однієї з країн, заради ефемерної безпеки;
•
Невиконання договорів і домовленостей, в основі яких є/були гарантії безпеки;
•
Нездатність міжнародних структур покарати винних, і викорінити загрози
безпеці;
•
Розбалансування існуючої системи безпеки, зокрема через колапс безпекових
домовленостей;
•
Сек’юритизація міжнародних відносин, яка дає змогу застосовувати радикальні
безпрецедентні заходи «для забезпечення безпеки»
В підсумку до вище сказаного виникає питання, чи можемо ми сьогодні говорити про
феномен гібридної безпеки, коли
•
Основні структури, що мають гарантувати безпеку недієві/заблоковані;
•
Гарант безпеки стає агресором;
•
Всі знають, хто агресор, але механізму нейтралізації нема;
•
Рівень забезпечення безпеки підвищує небезпеку;
•
Забезпечення «безпеки» і прав людини, як привід до вторгнення;
•
Повернення ядерного фактору у міжнародну безпеку
•
Першочерговість безпеки певних країн, і майже відсутність цього права у
інших;
•
Не-першочерговість військового фактору у питанні безпеки.
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Велиева Светлана Витальевна – кандидат психологических наук, доцент кафедры возрастной, педагогической и
специальной психологии Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Чувашский государственный педагогический университет имени И.Я. Яковлева» г. Чебоксары.
Российская Федерация

________________________________________________________________________________
Рискованное поведение определяют как поведение, угрожающее здоровью и жизни
человека (Ю.Г. Фролова), как средство, субъективно повышающее уровень адаптивности
субъекта к собственной среде с сохранением индивидуализации (Д. В. Колесов, В. А.
Пономаренко), как активность по экспериментированию со своими возможностями и
преобразованию отношения к ценности жизни (Н.Л. Пузыревич), но прежде всего как
аморальное поведение (Б. С. Братусь), результат бездуховности и морального
несовершенства, мотивированное гедонистическими устремлениями личности [1]. Риск
определяется как решимость, действие наудачу в неясной ситуации, позволяющая выявить
возможные последствия каждого варианта принятия решения и вероятность их появления.
Обычно выделяются многообразные виды рискованного поведения: более 30 экстремальных
видов спорта и увлечений, заболевания, передающиеся половым путем, в том числе ВИЧ,
употребление алкоголя, наркотиков; авантюристические стратегии и тактики в деятельности
и т.д. В настоящее время установлены личностные особенности лиц, склонных к
рискогенным формам поведения: деструктивный способ выражения чувства риска,
приспособления и сопротивления в стрессовых ситуациях, склонность влиять на других,
стремление к лидерству в группах; импульсивность и низкий самоконтроль; поиск
необычных сильных ощущений и переживаний; ограничения в мироощущении; авантюризм
в различных сферах жизни, «оптимистическая предвзятость» и пр. [2]. Однако сами по себе
ни одна из психологических особенностей или форм рискованного поведения не являются
угрозой безопасности и развитию личности и общества. Центральной опасностью
оказывается перспектива моральной деградации, а существенным риском – неготовность
личности осознавать собственное состояние, духовные болезни, а, следовательно, и
неготовность предпринимать серьезные меры по самооздоровлению [1]. Для
противодействия распространению рискогенного поведения необходимо подготовить
обучающихся старших курсов вуза к превентивной работе, к участию в волонтерской
деятельности, способствовать овладению социальных навыков, аутокомпетенций,
ценностного и заботливого отношения к своему здоровью и здоровью окружающих,
стабильной осознанной позитивной мотивации к здоровому образу жизни; овладение
методами, технологиями осуществления превентивной деятельности [3]. В учебном процессе
осваиваются направления и виды терапии, коррекции, профилактики, среди которых:
мотивационная терапия – транстеоретическая модель изменения поведения (Д. Прочаска, К.
ДиКлементе), мотивационное интервью (Миллер, Роллинк), модели поведенческой
альтернативы (Н.А. Сирота, В.М. Ялтонский); стратегии противодействия негативным
социальным влияниям (Эванс, Хьюстон); метод повышения общих и социальных
компетенций личности (C.S. Bell, R.J. Battjes); техника форматирования и структурирования
когниций, преодоления иррациональных убеждений, развития способности к осознанию
сущности и последствий собственного поведения, формирования ответственности и
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экологичных личностных установок (И.А. Фурманов), программы позитивного развития
молодёжи (R.F. Catalano, A.M. Ryan), конфронтационная техника – выявление и анализ
психических противоречий (R. Bastine, D. Kommer) и пр. Формы работы при подготовке
студентов для профилактической и волонтерской деятельности используются самые
разнообразные: конкурсы мотиваторов и демотиваторов, научных и методических работ,
социальной рекламы, плакатов, видеоклипов, дидактических игр среди студентов;
Олимпиады научных студенческих работ; публичные акции («За здоровье и безопасность»,
Всемирный день борьбы против СПИДа); флешмобы («Молодежь за здоровый образ
жизни»); информационно-просветительские семинары, например, «Актуальные проблемы
наркоситуации в молодежной среде: состояние, тенденции, профилактика»; цикл мастерклассов «Ответственное поведение – ресурс здоровья»; волонтерские занятия «Ступени» (по
материалам ОО «Врачи детям»); научно-практические конференции, видеосеминары по
духовно-нравственному воспитанию, воспитанию здорового поколения, профилактики
рискогенных форм поведения; аутрич-тренинги.
Эффективность модели подготовки студентов к превентивной деятельности по
преодолению рискогенных форм поведения обеспечивается реализацией межведомственного
взаимодействия и мультидисциплинарного подхода; разнообразием форм и интерактивных
методов на основе субъект-субъектного подхода, реализуемого на групповом и
индивидуальном уровне, научно-методической и консультативной поддержкой специалистов
различных ведомств; осуществлением профилактической работы в рамках действующего
законодательства.
Литература:
1. Велиева С.В. Первичная профилактика аддиктивного поведения у подростков:
организационно-психологические подходы // Вестник психиатрии и психологии Чувашии. –
2015. – Т. 11. – № 4. – С. 107–123.
2. Велиева С.В. Комплексная межведомственная работа по профилактике рис-кованного
поведения // Актуальные вопросы психиатрии и наркологии : сб. науч. ст. / под ред. Н. А.
Бохана. – Томск : Иван Федоров, 2016. – Вып. 18. – 296 с. – С. 31–33.
3. Захарова Г.П. Культурогенезные функции образования : развитие инновационных
моделей : сборник научных статей / Чуваш. гос. пед. ун-т ; отв. ред. Т.Н. Семенова. –
Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2015. – 214 с. – С. 123–130.

Н.А. НИЗОВСКИХ
«ЧЕЛОВЕК ПРИНЦИПИАЛЬНЫЙ»: ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ
Низовских Нина Аркадьевна - доктор психологических наук, доцент, профессор кафедры практической
психологии Вятского государственного университета (ВятГУ), г. Киров. Российская Федерация.

______________________________________________________________________________
Развитие человека как личности в значительной степени представлено развитием его
способности управлять собой и своей жизнью, быть автором самого себя. Важнейшим
средством «авторства себя» выступают жизненные принципы [8]. Идеи, применяемые
человеком в качестве руководящих жизненных принципов, определяют не только его
повседневное поведение и конкретные деятельности, но также и направленность его
личности, его жизнедеятельность в целом. В своей совокупности жизненные принципы
человека выступают как философия его жизни. Особый статус феномена жизненных
принципов среди других личностных образований позволяет формулировать проблему
«человека принципиального».
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Принципиальность, как обладание определенным характером, с точки зрения И.
Канта, должна быть доступна «самому обыденному человеческому разуму, и в смысле
достоинства она ставит такого человека выше самого большого таланта» [4, с. 390].
Принципиальность осмысливается как достояние европейской ментальности. Индивидуумевропеец, по мысли Г.В.Ф. Гегеля, исходит в своих частных действиях из твердо
установленных всеобщих принципов [2, с. 64  65]. Уже с момента поступления в школу
ребенок начинает жить согласно общему порядку, по одному одинаковому для всех правилу
[там же, с. 74], но недостаточно, чтобы принципы были только в голове, они должны быть в
сердце, в ощущении человека [там же, с. 104]. Способность не изменять своим принципам
воспринимается в обществе как атрибут «достойной» личности [11, с. 60].
Принципы являются продуктом истории, поскольку люди создают их соответственно
своим общественным отношениям [6, с. 133]. Изучать принципы как продукт исторической
деятельности людей – значит «заниматься действительной земной историей каждого
столетия, изображать людей в одно и то же время как авторов и как действующих лиц их
собственной драмы» [7, с. 19].
Изучение жизненных принципов (правил) человека выступает как актуальная задача
социогуманитарных наук. В. П. Зинченко и Ю. М. Жуков в предисловии к книге Д. Карнеги
писали о том, что отраженная в правилах «житейская мудрость» является составной частью
общечеловеческой культуры и, как всякая составляющая культурного наследия, она
нуждается в изучении, систематизации, пропаганде и дальнейшем развитии. Авторы
подчеркивали значение самого понятия правил, которое «в современных гуманитарных
науках претендует на роль, аналогичную той, какую понятие законов играет в науках
естественных» [5, с. 10].
На необходимость в характеристике личности особо учитывать ее «ідеологію», идеи,
применяемые человеком в качестве принципов, указывал С.Л. Рубинштейн [9, с. 123]. О
психологической свободе личности, основанной на принципах, писал А. Маслоу.
Самоактуализирующиеся люди способны принимать решения вопреки общественному
мнению, они сопротивляются своей культуре, когда обнаруживается расхождение между
нею и их собственной точкой зрения. Они могут не проявлять оригинальности в вещах,
которые для них не так важны (в речи, одежде, еде и т.п.), но они «могут быть весьма
независимыми и действовать наперекор принятым нормам, когда чувствуют, что затронуты
их основные принципы» [3, с. 359].
Жизненные принципы человека являются феноменом обыденного сознания.
Количество книг и интернет-источников о правилах жизни в последнее время только растет.
Книги профессиональных психологов и психотерапевтов отличаются тем, что их авторы не
только представляют «правила», но и описывают, как можно научиться новым способам
поведения. О личных правилах выдающихся людей прошлого мы можем узнать из их
дневников, мемуаров, воспоминаний их современников. О правилах жизни современных
знаменитостей, мировых лидеров, ярких неординарных личностей мы узнаем из
телевизионных шоу, журнальных и газетных публикаций, специально написанных книг. Так,
Д. Трамп представил свои правила, способные «сделать человека успешным» [10]. Свой
подход к жизни и бизнесу Д. Трамп описывает следующим образом: он обдумывает
проблему, разбирает ее, и выводит формулу, которая помогает ему в дальнейшем решить
любую аналогичную проблему. Когда Д. Трамп учился в школе, его отец каждую неделю
отправлял ему вдохновляющие высказывания известных людей, многие из которых были о
лидерстве и о том, как стать в жизни чемпионом. Эти высказывания, как пишет Д. Трамп, его
многому научили и к ним он обращается до настоящего времени.
В неклассической сондиане психологической диагностики и консультирования О. В.
Бермант-Поляковой и И. Е. Романовой уровень личности описан как четыре типа судьбы:
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«судьба предприимчивых», «судьба принципиальных», «судьба умелых», «судьба душевно
щедрых». Принципиальность трактуется в этом подходе как долг, верность данному слову,
цельность убеждений и поступков.
Безусловно, следует учитывать то, что жизненные принципы могут не только
обеспечивать творческое развитие человека, его социальную успешность, психологическое
благополучие, но могут также вести к стагнации и патологизации личности. Человек,
придерживающийся односторонних принципов, может вступить в разлад с
действительностью [2, с. 182].
Жизненные принципы человека, являясь феноменом обыденного сознания, могут и
должны выступать предметом социогуманитарного анализа. В быстро меняющемся
кризисном мире научный интерес представляют не только жизненные принципы человека,
отражающие общественное и индивидуальное сознание, особого внимания заслуживает
изучение самого «человека принципиального» в его целостности, многообразии его
проявлений, его вкладах в историю человечества и человечности.
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консультировании. – Екатеринбург : Издательские решения, 2017.
2. Гегель Г. Философия духа / Энциклопедия философских наук. Т. 3. Философия духа.
Отв. ред. Е. П. Ситковский. Ред. коллегия: Б.М. Кедров и др. – М.: Мысль, 1977.
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лицее ее представителей Фейербаха, Б. Бауэра и Штирнера и немецкого социализма в лице
его различных пророков / К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 3. М.: Гос. изд-во политической
литературы, 1955.  С. 7544.
8. Низовских Н.А. Жизненные принципы в личностном саморазвитии человека: дисс. …
докт. психол. наук / Московский педагогический государственный университет. Москва,
2010.
9. Рубинштейн С. Л. Принципы и пути развития психологии. – М., 1959.
10. Трамп, Д. Думай как чемпион: откровения магната о жизни и бизнесе / Дональд Трамп,
Мередит Макивер ; [пер. с англ. М. Курилюк]. – Москва : Издательство «Э», 2017.
11. Хвостов А.А. Структура и детерминанты морального сознания. Монография. – М.:
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О.Є. ФУРМАН
ВІТАКУЛЬТУРНА ПАРАДИГМА ПСИХОЛОГІЧНОГО ВПЛИВУ
Фурман Оксана Євстахіївна - докторка психологічних наук, старший науковий співробітник, професорка
кафедри психології та соціальної роботи Тернопільського національного економічного університету

______________________________________________________________________________
За останні десять років на терені вітчизняної теоретичної психології виникла і сформувалася відмінна від трьох відомих парадигм соціально-психологічного впливу (реактивна,
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акціональна, діалогічна) – вітакультурна [1; 3]. Вона змістовно обґрунтована А.В.
Фурманом в науковому проекті модульно-розвивальної системи [2] і теорії освітньої
діяльності [4]. Її суть полягає в добуванні, осмисленні, нормуванні, збагаченні і поширенні
учасниками безперервної розвивальної взаємодії кращого етнонаціонального досвіду не
тільки під час організованого навчання, а й за межами школи (сім’я, вулиця). Метою і
результатом такого спрямованого психологічного впливу є культурне вдосконалення, або
позитивна зміна, актуального соціуму та самої людини. При цьому до основних розвиткових
форм активності належать інтелектуальна, соціальна, вартісна і духовна творчість, а до
базових соціально-психологічних механізмів – творення істинного знання, корисних
предметів, добрих взаємин, духовних продуктів.
Отож оптимальною стратегією соціально-психологічного впливу учасників
інноваційного навчання є модульно-ро вивальна Вона спрямована на системне забезпечення
ро вивальної освітньої переважно полідіалогічної в аємодії а вітакультурна парадигма – на
людину, яка поперемінно постає суб’єктом особистістю індивідуальністю і, насамкінець,
універсумом самотворенн
Складові вітакультурної парадигми (Дім, ковітальна спільнота, культурне тіло) запропоновані Б.В. Поповим і А.В. Фурманом (духовна аура суспільства – інтегральна за
характером і методологічним статусом). Основними категоріями цієї парадигми є «освіта»,
«розвиток», «культура» і «життя». У проекції на сферу модульно-розвивальної освіти це
означає «прокладання чотирисходинкового інтерпретаційного шляху, а саме: від метаформ
ому до ковітальної спільноти (колективний суб’єкт
иттєактивності та творення
довкілля і самого себе, вироблення світоглядних орієнтирів, установок, поглядів й
утвердження групових статусів), а далі – до культурного тіла (актуалізація на «Мизібраннях» соцієтальної пси іки та здатність до мисленнєвого, або рефлексивного, сприймання себе і довкілля; соцієтальна психіка – продукт історико-культурного шляху даного
соціуму) та ду овної аури локалізованого соціуму (соціальне життя нації, котре просякнуте
духовними мотивами (за А.В. Фурманом))» [4, с. 48].
Очевидно, що зазначена парадигма розширює поле вдосконалення і функціонування
цього впливу у вітакультурному просторі-часі освітнього закладу як ому культуротворенн де формується освітн ковітальна спільнота (через практику унормованої спільної
иттєді льності наставника і наступників) й культурне тіло агалу (умовою його з’яви у
системі освітніх взаємостосунків є досвід культуро багаченн , котрий символізує груповий
та індивідуальний поступ до вищих людських сенсів), виникає не лише Я-свідомість, а й
Ми-свідомість. Підґрунтям культуротворення тут є процеси знаннє-, нормо-, смисло- й
сенсотворення, які поперемінно переважають на періодах модульно-розвивального циклу.
Внаслідок такої різноманітної навчально-виховно-освітньої взаємодії між наставником і
групою наступників, педагогами й керівництвом виникає певна духовно-освітня аура школи,
котра наповнює соціальне життя молодого покоління духовними станами
самовдосконалення, а також відбувається реалізація множинних «Я» у просторі ковітального
«Ми» й утворюється цей локалізований осередок аури суспільства.
Реальне функціонування вказаних складових-модусів вітакультурної парадигми стає
можливим завдяки наявності класів соціально-психологічного впливу. Особлива роль належить нормативно-особистісному взаємовпливові, котрий через колективно-нормативну
діяльність («Ми-зібрання») між учителем і учнями сприяє творенню себе, виробленню
світоглядних орієнтирів й утвердженню групових статусів та стимулює формування локалізованої соцієтальної психіки.
Отож, завдяки дії класів психологічного впливу у заданому вітакультурному просторічасі кожен має змогу набувати суб’єктно-поведінкової, особистісно-діяльнісної, індивідуальнісно-ціннісної, універсумно-духовної життєактивності. Зазначені різновиди учнів62
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ської активності виокремлюються у процесі оволодіння знаннями, їх нормування, обстоювання цінностей та за допомогою вибору однієї із психодуховних форм самопізнання (віри,
краси, справедливості тощо). Це означає, що в такому освітньому часопросторі переважає
внутрішня інтелектуально-культурна робота над зовнішньою, оскільки переведення знань у
норми (символізує перехід суб’єктної поведінки в особистісну діяльність, передбачає уміння
комбінувати, класифікувати і т. ін.), виділення вартісних елементів та їх втілення у продукти
творчості (прояв об’єктивованого духу, у процесі якого наступник набуває індивідуальнісних
особливостей) через вчинкові дії (вірші, малюнки тощо) поперемінно організовує різноякісну
психічну активність учасників взаємодії (див. детально [5]).
Література:
1.
Фурман А.В. Ідея і зміст професійного методологування: [монографія] / А.В. Фурман.
– Тернопіль: ТНЕУ, 2016. – 378 с.
2.
Фурман А. В. Модульно-розвивальне навчання : принципи, умови, забезпечення :
[монографія] / Анатолій Васильович Фурман. – К. : Правда Ярославичів, 1997. – 340 с.
3.
Фурман А.В. Парадигма як предмет методологічної рефлексії / Анатолій В. Фурман //
Психологія і суспільство. – 2013. – №3. – С. 72–85.
4.
Фурман А.В Теорія освітньої діяльності як метасистема / Анатолій Фурман //
Психологія і суспільство. – 2001. – № 3. – С. 105–144 ; 2002. – № 3–4. – С. 20–58.
5.
Фурман О.Є. Простір і час у психологічному дискурсі / Оксана Фурман // Психологія і
суспільство. – 2017. – №1. – С. 79–132.

С.К. ШАНДРУК
КАТЕГОРІЯ «ТВОРЧІСТЬ» В ІСТОРІЇ І ТЕОРІЇ ПСИХОЛОГІЇ
Шандрук Сергій Костянтинович - доктор психологічних наук, професор кафедри психології та соціальної
роботи Тернопільського національного економічного університету

______________________________________________________________________________
Людина протистоїть світові як самостійна творча сила, котра здатна осягати та
перетворювати цей світ. «Людині в позитивному бутті властива творча психологія, – писав
М.О. Бердяєв. Вона може бути пригніченою чи прихованою, може бути розкрита, але саме
вона екзистенціально притаманна особі. Творчий інстинкт в людині є безкорисливий, у
ньому вона забуває себе, виходить за межі себе. Наукове відкриття, технічний винахід,
творчість художня, творчість суспільна можуть бути потрібними для інших і використані для
цілей утилітарних, але сам той, хто творить, є безкорисливим і позбавленим себе. У цьому й
полягає сутність творчої психології» [2].
Творчість як психодуховне явище виникає у процесі становлення особистості як
індивідуальності. Кожна потенційно обдарована людина прагне чогось нового. Так, П. Тейяр
де Шарден [4] доводить, що людиною рухає щось невичерпне, непереборне прагнення до
нового, ще досі не існуючого, а П.К. Енгельмаєр обстоює фундаментальну взаємозалежність:
«творчість – це життя, а життя – це творчість» [6]. Особистість психолога - це відкрита
динамічна, саморозвиткова система, котра змінюється якісно та стрибкоподібно, впливаючи
водночас на розвиток його уявлень про оновлювані особистісні властивості і риси.
Змінюючись якісно, студенти не можуть точно передбачити, якими вони стануть у
майбутньому, тому що розуміння себе сьогоднішнього не завжди відповідає уявленню про
себе завтрашнього, що зумовлено перш за все минулим ментальним досвідом. До того ж сам
розуміння – це якісно новий особистісний досвід практикування. Отож безпосереднім
ефектом цілеспрямованих зусиль, у т. ч. й креативно-пошукових, може бути тільки
удосконалювання наявних особистісних та індивідуальнісних властивостей, їх укріплення на
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рівні самосвідомості, що є передумовою самоактуалізації та першопричиною виходу
майбутнього фахівця на творчий шлях власного становлення як особистості-професіонала.
Психологічне вивчення механізмів і закономірності творчості показує, що всі рисиякості людини як особистості та індивідуальності, потрібні для творчої діяльності,
розвиваються, а точніше – «вирощуються», у процесі навчання та опанування структурною
динамікою її поетапного становлення. До того ж така діяльність доступна кожній людині, що
головним чином зумовлено її працелюбством і самоосвітою. Тому стає очевидною
ненадійність різних роздумів про елітарність творчості, антинаукових концепцій про ворожу
налаштованість талантів проти соціуму та ін. [1, с. 27].
Існує низка концепцій творчої поведінки, які прямо чи опосередковано пов’язуються з
теорією І. Павлова про динамічну стереотипність у роботі головного мозку, особливо з тією
її частиною, яка тлумачить єдність двох протилежних регуляторних тенденцій центральної
нервової системи – мінливості й стереотипу, лабільності та консерватизму [3].
На основі аналізу літератури є підстави висновувати про таке: по-перше, творчість –
складне, комплексне психодуховне явище, зумовлене всім розмаїттям соціальнопсихологічних і психофізіологічних передумов; по-друге, творчо-пошукова діяльність
людини сприяє розвитку особистості, де вирішальну роль у розгортанні творчого процесу
відіграє творче мислення, креативність; по-третє, для творчості потрібні об’єктивні і
суб’єктивні умови, котрі впливають також, крім наявності і розвиненості творчих здібностей
людини, на результативність її творчих домагань як індивідуальності.
Зважаючи на вищевикладене, «творчість» – це таке категорійне поняття сучасного
філософсько-психологічного дискурсу, що характеризується максимальним обсягом
(охоплює широке поле людської практико-перетворювальної діяльності та її форм, методів,
засобів, інструментів, механізмів, технік і процедур) та мінімальним змістом, що гранично
ускладнює її психоситуаційне логіко-змістове визначення [5]. Отож творчість – це така
продуктивна діяльність, у результаті якої створюється новий продукт, який відрізняється
новизною, оригінальність, неповторюваністю чи неочікуваністю, а також характеризується
значимістю, корисністю, красою, простотою та гармонійністю, передбачає ефективне,
красиве та/або гуманне розв’язання проблеми, конфліктів, сприяє самоактуалізації,
самовираженню і самотворенню особистості. Водночас творчість є важливим мисленнєвим
інструментом сучасного психологічного дискурсу, що виводить дослідження на
методологічний рівень його здійснення.
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______________________________________________________________________________
Сьогодні мовна політика в багатонаціональних державах є важливою складовою
етнонаціональної політики, а тому відображає принципи й певну ідеологію, що сповідується
державою в етнонаціональній сфері суспільних відносин. Форми та основні напрями
впровадження мовної політики детерміновані діючим суспільно-політичним ладом, формою
державного устрою, режимом правління, міжетнічними відносинами у різних сферах
суспільного життя, історичними особливостями тощо.
Сучасна мовна ситуація в Україні характеризується знову як дуже напружена,
оскільки питання мови традиційно вже стає розмінною монетою у передвиборчих процесах
та відіграє роль чинника маніпуляції електоратом. Тому правильна з позицій української
державності та історичної правди, науково виважена відповідь на ці та багато інших питань
сприятиме якнайшвидшому розв’язанню в Україні мовної проблеми, справжньому
закріпленню державного статусу української мови, що забезпечить повноцінне
функціонування української мови як державної [1, с. 20].
Аналіз останніх публікацій і досліджень з мовної проблематики свідчить, що науковці
розглядають у своїх працях різні аспекти розвитку і функціонування мови в сучасних
умовах. Зокрема, питання сучасного стану та нормативно-правового забезпечення
функціонування державної мови досліджували Л. Аза, Є. Головаха, М. Вівчарик, Я. Грицак,
І. Дзюба, В. Лизанчук, Н. Паніна, А. Погрібний та інші вітчизняні вчені. Пріоритети мовної
політики в консолідації українського суспільства розглядають у свої працях І. Дзюба,
С. Здіорук, М. Карпенко, Л. Масенко та інші науковці. Свою увагу на проблемах
функціонування української мови в державному управлінні зосереджують І.Лопушинський,
І.Плотницька, О.Ткаченко та інші дослідники. Крім того, останніми роками в Україні
відбулася низка наукових конференцій, семінарів, присвячених мовному питанню. Але серед
невирішених частин проблеми поки що залишається дослідження мовної політики
Української держави в контексті пошуку моделі формування української поліетнічної нації в
сучасних умовах [4, с. 15].
Мовна політика в Україні повинна виходити з принципу поділу українського
суспільства на титульний етнос та етнічні меншини. Мовні права цих суб’єктів етнополітики
визначені законодавством України, а саме Конституцією України, Законом України «Про
мови в Українській РСР», рішенням Конституційного Суду України стосовно застосування
державної мови, Законом України «Про національні меншини в Україні», Декларацією прав
національностей. Модель «титульний етнос – етнічні меншини» – найоптимальніша для
регулювання мовних відносин в Україні. Вона, по-перше, відповідає історичній традиції
національного державотворення ХХ ст., по-друге, обстоює захист національно-державних інтересів
з позицій титульного етносу, по-третє, дає можливість задовольнити мовні інтереси [2, с. 8].
В умовах, коли українська національна свідомість деформована тривалим зовнішнім
впливом, продовження спекуляцій з боку політичних сил навколо мовного питання,
намагання штучно його загострити, - створення української мовної єдності (яка не заперечує
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розвиток етнічних мов в середині нації), беззаперечно, є консолідуючим чинником
української політичної нації.
Потрібна виважена державна мовна політика, яка б передбачала захист і підтримку
національної мови й водночас забезпечувала розвиток і функціонування мов етнічних
меншин. На усвідомлення суспільством того, що доля української мови - це є, по суті, доля
Української держави й нації, має бути спрямована система відповідних заходів. Зокрема, для
зміцнення державного статусу української мови першочерговою умовою є прийняття закону
«Про державну українську мову», який регулюватиме особливості функціонування й захисту
державної мови. Доцільно створити в Кабінеті Міністрів України Державний департамент
мовної політики, який має здійснювати контроль за дотриманням мовного законодавства,
організаційно-методичне забезпечення розвитку державної мови і мов національних меншин,
постійний моніторинг мовної ситуації в країні.
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________________________________________________________________________________
У загальному випадку про соціальні мережі можна говорити в різних аспектах: як про
соціальне явище (установлення соціальних зв'язків між людьми), як про універсальний
інструмент соціологічного аналізу, і нарешті, як про Інтернет-послугу або Інтернет-сервіс
стосовно побудови соціальної мережі у Всесвітній павутині для одержання соціального
капіталу [4, c. 148–151].
Багато сервісів Інтернет, що дозволяють людям установлювати зв'язки, автоматично
формують соціальні мережі. Відповідно, на певному етапі було створено сервіс, головною
метою якого було нагромадження соціального капіталу, тобто особистих ділових зв'язків у
вигляді соціальної мережі. У результаті з'явився Інтернет-сервіс стосовно побудови
соціальних мереж.
Соціальні групи в мережі Інтернет відкривають перед дослідниками якісно нові
можливості щодо аналізу бізнесу, політики, різнохарактерних соціологічних досліджень.
Аналіз соціальних груп в мережі Інтернет дозволяє одержати інформацію, що згодом
може бути корисною для комерційної діяльності підприємств із урахуванням особливостей
членів соціальної групи. Однак на сучасному етапі відсутній універсальний метод
систематизації подібної інформації [3, c. 56 – 58] .
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Зв’язок членів соціальної групи в мережі Інтернет можна математично моделювати за
допомогою графу, в якому вершини є учасниками соціальної групи, а ребра – взаєминами
між ними. Математичний апарат аналізу графів дозволяє розрахувати цілу низку параметрів і
дати кількісні відповіді на багато питань.
В аналізі соціальних груп в мережі Інтернет на базі теорії графів виділяють:
- розрахунок індексів для соціальної групи в цілому й для окремих членів соціальної
групи;
- виділення підструктур у соціальній групі [1, c. 128].
Проте, аналіз соціальних груп у мережі Інтернет за допомогою графів можна
здійснювати винятково з математичної точки зору без обліку якісних параметрів, що
характеризують учасників соціальної групи. Для всебічного аналізу соціальних груп у
мережі Інтернет доцільно використовувати системи консолідації інформації.
Консолідація є комплексом методів і процедур, що спрямовані на отримання даних з
різних джерел, забезпечення необхідного рівня їхньої інформативності і якості, доведення їх
до єдиного формату, в якому існує можливість їх завантаження до сховища даних або
аналітичної системи [2, c. 76 –77 ].
Системи консолідації даних у соціальних групах у мережі Інтернет дозволять:
- підвищити швидкість доступу до даних соціальних груп;
- забезпечити компактність зберігання інформації щодо учасників соціальних груп;
- автоматично підтримувати цілісність структури даних про членів соціальних груп;
- здійснювати контроль несуперечності даних щодо соціальних груп.
Таким чином, використання систем консолідації даних для аналізу соціальних груп у
мережі Інтернет є оптимальним з погляду їхньої обробки на конкретній аналітичній
платформі та прийняття відповідних управлінських рішень, орієнтованих на позитивний
економічний ефект від комерційної діяльності.
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строительства, Российский Университет Дружбы Народов, г.Москва, Российская Федерация
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_______________________________________________________________________________
С конца XX – начала XXI века Российская Федерация выбрала новый путь развития –
вектор реформ. К сожалению, можно утверждать о полном раздоре и отсутствии прогресса в
экономической, демографической, культурной и социальной областях. Это связано, прежде
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всего, с обособленностью разносторонних социальных групп в современном российском
обществе, которые возникли наряду с принятием формирования капиталистического строя в
России и с последующим расслоением общества. Примером подобной социальной группы
служит молодёжь, в частности, студенческая. Таким образом, чтобы определить влияние
данной группы на социально-экономическую среду, необходимо изучить динамику
стратификационных процессов среди молодёжи. На протяжении всего времени культурного
становления молодежь являлась преемником различного опыта, в большей степени социально-экономического [3, с. 55]. Данная группа одновременно представлена как
созидателем новаторства, так и непоколебимым приверженцем к своим истокам. Из этого
всего вытекает, что молодёжь, которую представляют студенты, выделять как обособленную
социальную группу, то она будет воспринимаеться как самая эрудированная,
профессионально образованная структурная ячейка общества.
С другой стороны, если отбросить обособленность молодежи и её выделение в
отдельную социальную ячейку, политика Российской Федерации на сегодняшний день
играет пренебрежимо малую роль в области уровня жизни и интеллектуально-физического
становления этой группы людей.
Из подобных заключений можно выделить вектор отрицательных тенденций, к
которым, собственно, и ведёт отсутствие государственной поддержки молодёжи: это
демографические проблемы, связанные с молодежью в общей структуре населения;
ухудшение физического здоровья и культурного состояния молодёжи в целом; появление
аморально-агрессивного поведения среди молодёжи, что, в результате, приведёт к всеобщей
криминализации населения; а так же, минимизация активности молодёжи в сфере
социализации и экономики.
Совокупность подобных тенденций приводит к остановке социализации молодёжи в
России, проявляясь в отрицании ценностных и культурных аспектов и в увеличении
отклонения от нормального поведения.
В связи с этим среди приоритетных задач власти должна быть поддержка
молодежных общественных объединений и работа со студенчеством. Ведь студенческий
возраст (17 - 23 года) охватывает как юношеский период, так и часть взрослого этапа в
развитии и становлении человека и характеризуется наиболее благоприятными условиями
для психологического и социального развития [1, с. 210].
Институционализация молодёжи представляется современными политическими
деятелями как процесс вовлечения ее в трудовую, социальную, политическую активность. И
несмотря на то, что процесс пока идет очень медленно, именно на такой результат
рассчитывали разработчики главных задач молодёжной политики нашей страны. Они
изложили их в «Стратегии государственной молодежной политики» [5].
Правительство РФ в свою очередь Постановлением от 29 ноября 2014 г. № 2403-р
утвердило «Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на
период до 2025 года» [4]. Целью документа является создание долгосрочных ориентиров
молодежной политики, а также параметры инвестиций в молодежные программы, проекты,
общественные молодежные объединения и в инфраструктуру молодежной политики.
Документ закрепляет принцип вертикали взаимодействия центра и регионов, создает
правовую базу для того, чтобы молодежные объединения активнее включались в жизнь
общества. Если учесть, что студенчество традиционно является самой активной частью
общества, то возможную роль этой «армии» в социальной, политической, творческой и
научной жизни областного центра трудно переоценить [2, с. 57-58].
Актуальность изучения данной проблемы, с учетом современных научных подходов,
влияния студенческой молодежи на социально-экономическую среду в современной
Российской Федерации представляется неоспоримой.
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_______________________________________________________________________________
Під громадською (неофіційною, народною) дипломатією на рівні міст можна розуміти
неофіційну діяльність незалежних акторів у вигляді культурних, освітніх, інформаційних
програм, обмінів делегаціями та ін., які фінансуються муніципальними структурами та
спрямовані на забезпечення міських інтересів з метою посилення конкурентоздатності міста
у як просторі міжнародних відносин, так і у національному. Про громадську дипломатію
варто казати в умовах активного включення громадянського суспільства в міжнародні
відносини. Вона включає в себе взаємодію в першу чергу, з неофіційними представниками
міської спільноти, ілюструє значну кількість різних думок, висловлених звичайними
громадянами й організаціями на додаток до офіційних заяв. Громадська дипломатія з точки
зору вихідної ініціативи може поділятися на «вихідну зверху» дипломатію, коли ініціатором
певних акцій є офіційні державні органи, та ту, що йде знизу, коли ініціатива виходить від
городян, що не мають ніякого відношення до органів влади. При цьому, їх кінцева мета
співпадає. Отже, громадська дипломатія на рівні міст також має назву «дипломатія міст».
Цікавою є думка, яку висловили американські дослідники ще у 50-х рр. ХХ ст., що
туристичні агенції, вищі навчальні заклади, навіть не визнаючи свого вкладу в громадську
дипломатію, є її акторами. Не маючи офіційного статусу, громадська дипломатія вільна в
застосуванні різних форм і методів заради досягнення своїх цілей і має власний
інструментарій. Він складається з різних акцій, офіційних візитів і неформальних зустрічей,
участі в протокольних заходах, інформаційно - просвітницької діяльності. Продуктивним
форматом для реалізації громадської дипломатії на рівні міст виступають статуси «міст побратимів» та «міст-партнерів», які її легітимізуть. Міста-партнери – це міста, локальні
уряди (органи місцевого самоврядування) яких встановлюють між собою прямі контакти та
на їх підставі формують відносини в будь-якій сфері, переважно економічній, фінансовій,
захисту довкілля, соціальній сфері та на різних рівнях (між локальними урядами, органами
місцевого самоврядування, навчальними закладами, неурядовими організаціями,
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підприємствами тощо). Партнерство спрямовано на реалізацію певного (чи декількох)
проектів.
Поріднення між містами зазвичай обумовлюється рядом причин, серед яких можуть
виступати, наприклад, відповідність зовнішньополітичним інтересам держави, територіальна
близькість, традиційні економічні чи культурні зв’язки між містами, певна мода на
встановлення побратимства, стимулювання цього процесу з боку влади, престижність
встановлення побратимства з певним містом (особливо для малих міст), особисті зв’язки між
членами муніципалітетів (громади), що у подальшому трансформуються у поріднення (так
звані «приватні контакти» локальних лідерів), випадкові причини поріднення міст. В.
Зелінські стверджує, що вибір міст-побратимів є не випадковим процесом, він ґрунтується на
низці критеріїв, в тому числі на історичних зв'язках, спільних економічних, культурних,
рекреаційних, ідеологічних проблемах, аналогічних топонімах, і, певною мірою,
географічною близькістю [1, p.12]. Дж. Барет, один з засновників Ради європейських
муніципалітетів і регіонів, визначив побратимство як тісне співробітництво двох місцевих
спільнот з метою вирішення проблем та розвитку більш тісних зв’язків між ними [2, с. 40].
Таким чином, громадська дипломатія є як потужним ресурсом розвитку міст
безпосередньо, так і ресурсом розвитку громадянського суспільства в цілому.
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______________________________________________________________________________
Молодь являє собою покоління людей, які проходять стадію соціалізації, які
засвоюють освітні, професійні й культурні функції та готуються суспільством для засвоєння і
виконання соціальних ролей дорослого. Вже з цього твердження видно, що, з одного боку,
молодь сама ростить себе, дорослішає, набуває життєвого досвіду і відтак входить у життя, а
з іншого – це певною мірою керований процес, вплив на який справляють різноманітні
суб'єкти суспільного життя і, насамперед, держава.
Дискусійним і дотепер є питання вікової періодизації молоді. Існує дуже багато
підходів щодо визначень вікових меж, а саме: 11–25 років, 15–28 років, 16–24 років, 16–30
років тощо. В соціологічній науковій думці, наразі, нижньою межею молодіжного віку
вважається 14 років, а верхньою – 35 років. Як специфічна соціально-демографічна група
суспільства молодь характеризується не лише віковими ознаками, але й місцем, яке вона
посідає в соціальній структурі суспільства, особливостями її соціального становлення та
розвитку. Саме тому постає питання про молодь як суб'єкт суспільних перетворень, а звідси
– і про саме цю вихідну позицію у формуванні державної молодіжної політики.
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Як молодіжна політика загалом, так і державна молодіжна політика зокрема значною
мірою реалізуються через саму молодь, молодіжний рух, молодіжні організації та об'єднання
в результаті відповідної їх діяльності. Отримуючи знання, об’єднуючись в організації,
вивчаючи суспільно-політичний досвід, займаючи активну громадянську позицію, молоді
громадяни країни інтегруються в сучасний соціум, тим самим об’єктивно модернізуючи
його. Проте, на превеликий жаль сьогодні доводиться констатувати той факт, що українські
молодіжні рухи переважно не користуються реальним впливом серед більшості молодих
громадян, більшість з них не мають стійкої соціальної підтримки [1, с. 31-33].
Так, за даними всеукраїнського опитування «Молодь України-2015», проведеного
GfK Ukraine у 2015 р. на замовлення Міністерства молоді та спорту України за підтримки
системи ООН в Україні (n = 2852), було встановлено, що основними пріоритетами сучасних
молодих людей є: пріоритети, пов’язані з народженням та вихованням дітей – 48%;
пріоритети, пов’язані з роботою (пошуком та/або досягненням певних результатів у ній) –
44 %; заробляння/отримання достатньої кількості грошей – 36%; пошук коханої людини
та/або одруження – 21 %, здоров’я (ведення здорового способу життя, подолання певної
хвороби тощо) – 19 %; свободу і незалежність в своїх рішеннях та вчинках – 18 %, здобуття
освіти (включно з самоосвітою) і цікаве дозвілля по 15 %.
Щодо залученості молоді до суспільного життя було встановлено, що 54 % молодих
людей брали участь щонайменше в одній з громадських ініціатив за останні 12 місяців
(йшлося як про безпосередню участь, так і про фінансову підтримку) – значущої різниці між
чоловіками і жінками не спостерігається. Найчастіше молодь брала участь в ініціативах,
спрямованих на підтримку армії (36 %), на розвиток інфраструктури в місці проживання
(19 %), на допомогу переселеним особам та/або жертвам воєнних дій (16 %), на допомогу
дітям та дорослим у кризових ситуаціях (крім переселених осіб – 16 % і 15 % відповідно), на
політичні акції та екологічні акції (14 % та 13 % відповідно). Проте, лише 2 % опитаних є
членами молодіжних громадських організацій, а ще 6% відвідують їхні окремі заходи [2].
На нашу думку, така ситуація детермінується тим фактом, що молодь не вірить у свої
можливості впливу на прийняття владних рішень. За результатами репрезентативного
соціологічного дослідження становища молоді «Цінності української молоді», проведеного
Центром незалежних соціологічних досліджень «ОМЕГА» у 2016 р. (n = 1200), молодь
достатньо високо оцінює свої можливості щодо дотримання звичаїв та традицій свого народу
(35,4 %), власних дій відповідно до сумлінь та переконань (33,9 %), досягнення для себе та
своєї сім’ї матеріального благополуччя, добробуту (32,4 %) та отримання інформації,
важливої для молоді (31,5 %). Достатньо низько молодь оцінює свої можливості щодо
впливу на прийняття рішень, що стосуються життя свого міста, села (41,3 %), отримання у
випадку необхідності судового захисту (40,6%), можливості відкрити «свою справу» (38,5
%), отримання кваліфікованої медичної допомоги (35,1%) та влаштування на хорошу роботу
за своєю спеціальністю (33,1 %). Більшість опитаних молодих людей або не цікавляться
політичним життям (31,8 %), проявляють інтерес до нього дуже рідко (32,4 %). Найменшу
зацікавленість політичним життям країни проявляють підлітки віком від 14 до 19 років, а
найбільшу – молодь від 25 до 29 років. Постійно слідкує за актуальними політичними
подіями в країні молодь у віці від 30 до 34 років [4].
Основними перешкодами активної участі молоді у громадській діяльності було
названо такі: брак вільного часу (33 %), невіра у можливість змінити щось (20 %);
відсутність організацій/акцій, яким би довіряли молоді люди (20 %) 126. Ще однією
суттєвою перешкодою є відсутність інформації: варіанти відповідей «Не знаю про доступні
можливості» та «Ніхто мене не запросив/не попросив/не запропонував» вибрали по 18 %
молодих людей. Не цікавлять подібні акції 16 % молоді, а 15 % опитаних вважають, що про
рішення проблем повинна подбати держава [3, c. 104].
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Отже, в сучасному українському суспільстві спостерігається доволі тривожна
ситуація щодо участі молоді у громадсько-політичному житті. Кожна третя молода людина
не задоволена своїм соціальним статусом і лише третина бачить власну соціальну
перспективу в Україні. Сучасна молодь дуже енергійна, прагне до екстриму та нових
відчуттів, змінює власні образи та експериментує, при цьому вона залишається стриманою та
прагне до матеріального покращення життя, в першу чергу особистого. Проте, останнім
часом все більше молодих людей прагнуть бути активними учасниками суспільних
перетворень. Зважаючи на це основними завданнями держави і суспільства мають стати
створення умови для самореалізації молоді та її включення в процеси розвитку України. Це
розширить соціальну базу перетворень, забезпечить соціальне, культурне і економічне
відтворення і розвиток країни.
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________________________________________________________________________________
Однією із головних цілей трансформації українського суспільства є становлення
конкурентоспроможності ринкової економіки із збалансованим розвитком державного та
приватного секторів, підвищення якості життя та добробуту народу. У цьому напрямі
результати трансформаційних процесів мають активізувати ринок праці, зробити його
конкурентоспроможним, який насамперед, базується на активності дрібних та середніх
підприємств. Особливості переходу від планово-адміністративної економіки до ринкової,
формування соціально-орієнтованої економіки вимагають лібералізації зайнятості на основі
розвитку малого підприємництва і бізнесу, само зайнятості, оновлення соціальноекономічних норм поведінки.
Виходячи з того, що в умовах різних інституційних змін головним мікросоціальним
процесом, що визначає успішність реформ, стає оптимальна соціально-економічна адаптація
населення, активізується питання дослідження змін у ціннісних пріоритетах, установках
щодо трудової діяльності, тобто в економічній поведінці населення [1].
В науковій літературі соціально-економічна поведінка часто розглядається тільки як
процес виробничої діяльності, тоді як соціальні, психологічні та інші фактори є суттєвими
чинниками трудового потенціалу. Саме тому необхідно враховувати соціально-поведінкові
аспекти трудової діяльності робітника.
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Соціологічне дослідження соціально-економічної поведінки працівників передбачає
врахування специфічних соціальних потреб різних соціально-демографічних груп
працівників, коригування системи матеріального стимулювання з урахуванням особливостей
групової реакції на різні стимули, приведення системи стимулювання в стан, адекватний
стану мотиваційної сфери, вивчення особливостей індивідуального і колективного
матеріального стимулювання з урахуванням нових соціально-економічних реалій [2].
Можна виділити різновиди соціально-економічної поведінки, такі як споживча у
виробничій та сімейній сфері, демографічна, міграційно-мобільна пов’язана з особистими
інтересами переміщення працівників між підприємствами, регіонами, населеними пунктами,
поведінка людей у сфері освіти, професійно-трудова поведінка, яка характеризується
ставленням до праці, трудовою поведінкою, особисто-господарська поведінка характерна для
працівників приватного сектору трудової діяльності.
Тобто можна зазначити, що не існує чітких та жорстких кордонів між визначенням
різних видів соціально-економічної поведінки, скоріш за все це певною мірою поєднані між
собою комплекси.
В умовах розвитку соціально-ринкового господарства особливо актуальним є розгляд
та дослідження підприємницької, міграційної та інноваційної поведінки працівників.
Соціально-економічна поведінка працівників впливає по різному на всі аспекти
економічного розвитку. Одні тягнуть за собою зниження загального темпу розвитку та
виникнення диспропорцій, інші свідчать про ріст трудової активності робітників, творчої
ініціативи, пошуків підвищення ефективності виробництва. Тому дослідження соціальноекономічної поведінки та основних факторів, що на неї впливають є досить важливим.
Сучасні дослідження проблем економічної поведінки повинні також враховувати, що з
розвитком ринкової економіки роль особистості у процесі виробництва буде постійно
зростати. Соціально-економічна поведінки буде постійно змінюватися тому що сучасний
працівник повинен бути ініціативним, професійним, творчим, незалежним, винахідливим.
Для успішного дослідження проблематики соціально-економічної поведінки треба
враховувати наслідки минулого економічного розвитку, який негативно вплинув на
формування економічних , моральних цінностей та норм поведінки, насамперед у сфері
трудової діяльності, а також усвідомлювати майбутній розвиток українського суспільства.
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Глобальна вагомість і актуальність проблеми здоров’я та фізичного потенціалу нації
впливає на всі аспекти сучасного життя. Нормальне функціонування економіки та
забезпечення всіх складових безпеки держави на пряму залежить від інтелектуального та
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фізичного потенціалу нашої країни. Основним чинником створення гармонійно розвинутої
особистості є фізична культура.
Негативні явища, які виникають у зв’язку із прискоренням темпів розвитку людства,
змушують замислитися кожного щодо стану свого здоров’я. На перший план висуваються
проблеми фізичного здоров’я сучасної молоді. Зростають вимоги до фізичної підготовки
молоді, адже саме рівень здоров’я нерідко, - головний чинник подальшої успішної
працездатності в процесі життєдіяльності. Одним з основних стратегічних завдань
національної освіти є виховання молоді в дусі відповідального ставлення до власного
здоров’я і здоров’я оточуючих, як до найвищої індивідуальної та суспільної цінності.
Заняття фізичною культурою мають велике значення у формуванні здорового способу
життя, духовного та фізичного розвитку студентської молоді. Заняття фізичними вправами
зміцнюють здоров’я, підвищують нервово-психічну активність до емоційних стресів,
підтримують фізичну і розумову працездатність.
Акцентується увага на формуванні фізичної культури саме молодого покоління,
оскільки саме у молоді роки відбувається сприйняття нових норм та зразків поведінки,
накопичення відповідних знань та вмінь, усвідомлення потреб та мотивів, визначення
ціннісних орієнтацій, інтересів та уявлень. Юнацький вік характеризується інтенсивною
роботою над формуванням своєї особистості, вивченням стилю поведінки. В цей період
завершується фізичне дозрівання організму, розвивається фізіологічний потенціал [1, с.29].
Молоді люди в цей період володіють величезними можливостями для навчання,
громадської діяльності. Тому фізична культура стає дійсно найважливішим засобом
зміцнення здоров’я, природною біологічною основою для формування особистості,
ефективного навчання, успішної суспільної діяльності. Формування здоров’я успішно може
проходити в умовах правильної організації фізкультурної активності.
Аналіз рівня охоплення населення масовим спортом у світі засвідчує, що українці у
декілька разів поступаються за цим показником провідним країнам. Разом з тим, аналіз
результатів соціологічних досліджень вказують на те, що більшість респондентів розуміють
суть та знають компоненти здорового способу життя, усвідомлюють роль фізичної культури
та спорту у його дотриманні.
Найактивнішими в сфері фізичної культури є саме молодь, коли людина включена у
процес навчання, має більше вільного часу для розвитку та дозвілля, не перевантажена
професійними та сімейними обов’язками [2, с.157].
Існує точка зору, що залучення до фізичної активності прискорює розвиток
позитивних властивостей у індивіда. Значна кількість дослідників стверджує те, що ігри та
фізична культура створюють особливе середовище для необхідного розвитку соціальноперсоніфікованих цінностей, відношень та поведінкових характеристик, а той досвід, що
пізнається у сфері фізичної активності, переноситься до інших сфер життя індивіда.
А. Абеле та В. Брем виділяють вісім цілей, які здобуває молода людини, проходячи
процес соціалізації засобами фізичної культури: розвиток і вдосконалення свого тіла;
розуміння ролі чоловіка і жінки; побудова відношень з іншими людьми; емоційна
незалежність; підготовка до професії та сімейного життя; соціальна відповідальність;
створення системи цінностей; моральна поведінка [3, с.12].
Успішна соціалізація на пряму залежить від стану здоров’я, що в свою чергу дає
можливість соціальної інтеграції. Стан здоров’я визначається впливом багатьох факторів.
Істотними факторами соціалізації є культура та суспільство, так вважає В. І. Кравчук.
Відношення до тіла, відчуття тіла, ступінь техніки оволодіння тілом формуються під впливом
культури. Установки та ціннісні уявлення про фізично-ігрову рухову активність обумовлені
впливом культури. Саме цим впливом пояснюється те або інше вирішення питання про те, як
здійснюється фізична соціалізація людини. Іншими словами, фізична соціалізація проходить
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у тісному зв'язку із процесами загальної соціалізації. Внаслідок цього цінності і норми, що
переважають в суспільстві відображаються на фізкультурно-ігровій руховій активності
членів даного суспільства [4, с.154].
В цілому, бажання займатися фізичною культурою залежить лише від особистості.
Але сьогодні вплив соціалізації дуже відчутний. Тому з огляду на це, необхідність
впровадження політики здоров’я у молодіжному середовищі, питання засобів впливу на
формування фізичної культури є одним з головних.
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_______________________________________________________________________________
Визначення та осмислення місця вторинної зайнятості в житті сучасних студентів,
вивчення її значення для їх професійного самовизначення є актуальним та важливим
науковим завданням.
Вторинну зайнятість прийнято розглядати як трудову поведінку населення в умовах
економічної кризи. Економічна ситуація в країні, низький рівень стипендій, висока платня за
контрактне навчання змушує багато студентів шукати додатковий заробіток. Роль вторинної
зайнятості істотно розрізняється. Вона допомагає студенту придбати досвід роботи зі
спеціальності яку він отримає в майбутньому, визначитися з професією. Разом із тим у
тимчасової зайнятості є й інша сторона. Дуже часто студенти, які працюють виконують
малокваліфіковану роботу , далеку від їх спеціальності, що не сприяє їх професійному
зростанню.
В останні роки спостерігається тенденція до збільшення обсягів вторинної зайнятості
студентської молоді, яка поряд з очевидними плюсами, які пов’язані з прискоренням
процесів соціальної адаптації на ринку праці та матеріальної незалежності, має цілу низку
загроз. Йдеться про зміну пріоритетів у студентський період життя на користь особистих
доходів, матеріальної та фінансової незалежності, а відтак – зменшення можливостей, а часто
– бажання більше уваги приділяти навчанню. Зазначені проблеми є актуальними, оскільки
безпосередньо пов’язані із забезпеченням якості змісту та форм вищої освіти в Україні та її
конкурентоспроможності в умовах глобалізованих ринків [1].
Вторинна зайнятість студентської молоді має свої особливості, а саме те, що
первинною формою зайнятості студена є навчання, тому прийнято сприймати цю соціальну
групу , як неактивну категорію на ринку праці.
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До пошуку роботи студентів більшою мірою підштовхує бажання мати свої власні
гроші і необхідність матеріальної підтримки батьків, а так саме робота дозволяють
встановити контакти та налагоджувати зв’язки, які можуть стати в нагоді в майбутньому.
Більшість підробляє під час канікул. Вони працюють продавцями, офіціантами,
адміністраторами, розповсюджувачами. Цей список можна продовжити, тому що існує цілий
список причин, які є важливими у вирішенні питання поєднання роботи та навчання. Серед
цих причин важливими є: бажання мати власні гроші; необхідність заробляти на життя;
бажання поліпшити матеріальне становище своєї родини, робота, як спосіб отримання
незалежності від батьків; необхідність платити за навчання [2].
Студентська вторинна зайнятість у такому вигляді, у якому вона є нині, несе
негативний вплив на навчальний процес, тому ця проблема потребує негайного вивчення та
вирішення.
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На сьогодні дослідження феномену історичної пам'яті в рамках соціальних наук
займає одне з провідних місць серед сукупності дослідницьких векторів даного пласту
наукового знання. Але попри кількісну активність наукових пошуків щодо цього феномену
існують певні негативні тенденції безумовно спричинені невизначеністю, розмитістю
предмета дослідження. Виникає необхідність в пошуках шляхів фіксації, систематизації
даного поняття, а також у встановленні чітких меж відносно близьких понять.
А.М. Киридон зазначає, що при аналізі сучасних публікацій та наукових робіт по
проблематиці пам’яті з різними її трактовками (соціальна, колективна, історична, культурна,
національна, та інші), можна зазначити про відсутність чіткого поняття, яке б відображало
сутність та природу цього феномена. Також слід підкреслити відсутність ясності у
використанні терміну, який довільно застосовується при позначенні досить різних явищ та
процесів, так як кожен дослідник укладає у нього той зміст, який уважає за потрібне [2, с.
10]. О.Д. Бойко виділив шість проблемних аспектів пов’язаних з сучасними дослідженнями
пам'яті. В першу чергу, це відсутність серед дослідників чіткого бачення об'єкту дослідження
та його специфіки. Другою проблемою являється плутанина у процесі диференціації видів
пам'яті по причині неузгодженого застосування різнопланових методологічних засобів. Потретє, нерозуміння позиціонування різних видів пам'яті відносно один одного. По-четверте,
відсутність чіткої уяви щодо характеру взаємодії різних видів пам'яті. По-п'яте, уникання
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ясності у питанні щодо реально існуючого носія певного виду пам'яті. По-шосте, відсутність
диференціації видів пам'яті за змістом та формою [1, с. 27]. Отже перед сучасною науковою
спільнотою дійсно виникає потреба в узгодженні понятійно-категоріального апарату при
дослідженні даного феномену, а також виділення чітких критеріїв класифікації різних видів
пам'яті.
Значна частка дослідників сходяться на думці, що категорія «соціальна пам'ять»
значно ширша від інших категорій (колективна, історична, культурна, комунікативна).
Аналіз наукових публікацій по даній проблемі показує нам високу близькість понять
«соціальна пам'ять» та «історична пам'ять», що навіть призводить до їхньої синонімізації.
Отже виділимо відмінні ознаки історичної пам'яті на основі порівняння з соціальною
пам'яттю.
Щодо поняття «соціальна пам'ять» звернемося до соціологічного словника за
редакцією В.Г.Городяненко. Соціальна пам'ять – це сукупність соціокультурних засобів і
інститутів, що здійснюють відбір і перетворення актуальної соціальної інформації в
інформацію про минуле (ретроспективну) з метою збереження накопиченого суспільного
досвіду і передачі його від покоління до покоління [3, с.267]. Отже загалом можна
відзначити, що соціальна пам'ять це вся інформація в рамках поточної соціальної системи,
яка має відсилку або прямо пов’язана з минулими станами соціальної системи.
Якщо ж акцентувати увагу на їх відмінності, І.А Чурсанова зазначає, що поняття
«соціальна пам'ять» і «історична пам'ять», мають спільний об'єкт відображення, але
відрізняються способами фіксації його змісту як на інформаційному так і на семіотичному
рівні. Соціальна пам'ять охоплює набагато більший об’єм інформації, що запам'ятовується,
тому вона менш диференційована ніж історична пам'ять. Соціальна пам'ять практично
позбавлена матеріально-предметних носіїв і менш залежна від інституційних утворень (в
перш чергу від інституту політики), так як вона функціонує на більш глибших рівнях
свідомості суспільства, ніж історична пам'ять. Отже загалом можна зазначити, що соціальна
пам'ять не так сильно схильна до маніпуляцій і перекручувань по відношенню до її змісту [5,
с. 183-184]. Інша дослідниця - С. В. Хутка вказує на те, що історична пам'ять відмінна від
соціальної так як вона характеризується неповнотою відображення минулої дійсності і
досить сильно залежна від суб’єктивного фактору, особливо від політичної сфери. Тому як
висновок дослідниця констатує що соціальна пам'ять є більш ширшим поняттям, тому
історичну пам'ять можна вважати підсистемним елементом соціальної пам’яті [4, с. 66].
Отже, зіставивши дані поняття можна зафіксувати унікальні ознаки історичної
пам'яті. В першу чергу історична пам'ять направлена на фіксацію конкретних історичних
подій (війни, революції, культурні чи соціальні події, значимі наукові досягнення, тощо). По
друге, історична пам'ять має конструюючий характер, так як вона часто становиться
об’єктом політичних маніпуляцій. По-третє, в рамках історичної пам'яті присутні матеріальні
носії (текстові документи, меморіали), як методи трансляції минулого.
Література:
1. Бойко, О. Особливості структури колективної пам’яті [Електроний ресурс]. – Режим доступу:
http://politics.chdu.edu.ua/article/viewFile/27723/24830
2. Киридон, А. М. Студії пам’яті у соціогуманітарному мейнстримі України: осмислення
перспективи [Текст] /А.М.Киридон //Історична пам’ять -2015. -№ 32.- С.9-22.
3. Cоціологічна енциклопедія [Текст]: енциклопед.слов. / укладач В.Г.Городяненко. – К.:
Академвидав, 2008. – 456 с.
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кафедри соціології ДДТУ
________________________________________________________________________________________________

Кіно є важливою частиною життя сучасного українського суспільства. Від змісту
кінопродукції багато в чому залежить культурний рівень населення країни, а також цінності,
ідеали, смаки, стиль життя.
Значним критерієм при виборі фільмів для перегляду є жанр кінокартин, який, багато
в чому, визначає специфіку того, що буде показуватися на екрані і тим самим, задовольняти
кінопотреби глядачів. Строго кажучи, в кіно немає єдиного загальноприйнятого набору
жанрів (як, наприклад, в живописі), по якому можна було б точно класифікувати всі
кінофільми. Крім того, більшість художніх кінофільмів можна сміливо віднести до більш ніж
одного жанру. Тому говорити про систему жанрів художнього кіно можна лише з великою
часткою умовності. Ця система швидше була сформована самими глядачами на основі
особистих вражень, чим науковцями в рамках наукових досліджень. Найголовніше, що
жанровий поділ у сфері кіно виконує функцію загального орієнтування щодо спрямованості
фільму за тією естетичною формою, колоритом, який у нього закладений жанром [3].
Формати кіно значною мірою пов’язані з жанрами літератури (детектив, трагедія,
мелодрама, комедія, трагікомедія, фарс, фантастика, історичний). Але є і суто
кінематографічні жанри — вестерн (основним мотивом є необхідність протистояння
головного героя (героїв) злу в умовах суспільства Дикого Заходу), фільм жахів (демонструє
явища аномальні, надприродні, чудовиськ, щоб викликати в глядача страх), трилер
(аналогічний, але з додаванням містичності), фільм-катастрофа (масштабне й технічно
винахідливе зображення катастроф) [2, с. 150].
Характеризуючи особистісні вподобання та інтереси сучасних українських глядачів,
відзначимо, що вторинний аналіз даних соціологічних досліджень [1] свідчить, що серед
жанрів художніх фільмів найбільше глядачам подобаються комедії (69,8%), пригодницькі
фільми (37,8%), фільми, створені на основі реальних подій та фантастика (по 32,4%). Це
вказує на те, що кіноаудиторія сьогодні використовує кінофільми для розваги і як спосіб
проведення дозвілля. Вона не бажає дивитися складні фільми, у яких би піднімалися важливі
соціальні проблеми, а прагне переключити свою увагу з повсякденних проблем і подивитися
«легкі» фільми .
Це твердження підтверджується результатами соціологічного дослідження
проведеного кафедрою соціології ДДТУ за участю автора в квітні 2016 року (об’єкт
дослідження – населення м. Кам’янське усіх вікових категорій). Згідно з цим, найбільше
глядачам подобаються комедії – 35,1 %, а на другому місці за популярністю знаходяться
мелодрами – 15, 8%. Однаковою популярність серед глядачів користуються фільми таких
жанрів як, документальний, детектив та фільми жахів - 5,3 %. Не користуються
популярністю у глядачів фільми жанру арт-хаус (3,5 %) і, як не дивно, бойовики - 1,8 %.
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Таблиця 1. – Особистісні вподобання українських глядачів
Місце за
рейтингом
популярності
І
ІІ

Вторинне дослідження (об’єкт
дослідження – м. Київ)

Дослідження кафедри соціології ДДТУ (об’єкт
дослідження – м. Кам’янське)

Комедія – 69,8 %
Пригодницькі фільми – 37,8 %
Фільми створені на основі реальних
подій – 32,4 %
Фантастика – 32,4 %

Комедія – 35,1 %
Мелодрама – 15,8 %
Документальні фільми – 5,3 %
Детектив – 5,3 %
Фільми-жахів – 5,3 %

Кожний з означених жанрів має свою специфіку і володіє чималим ефектом впливу на
свого глядача, проте визначити потужність цього впливу дуже важко, оскільки комедії,
мелодрами і пригодницькі фільми мають більший рівень охоплення аудиторією, ніж
документальні фільми і фільми жахів, які є доволі специфічними для пересічного
громадянина.
В більшості глядач у тій соціокультурній ситуації, що зараз склалася в Україні, шукає
фільми, які дозволять йому на певний час забути про те, що є назовні. Мету перегляду
фільму він вбачає в можливості провести вільний час (54,4 %), розважитися (52,6 %) та
отримати духовне задоволення (33,3 %). Тому сучасній людині не цікаві фільми, де вона
може побачити себе. Вона вибирає кінопродукт, яким може себе трохи розважити: комедії,
романтичні історії, фентезі тощо – фільми, які мають мало спільного із сучасністю.
Таким чином, якщо виявити загальні тенденції, то найбільш популярним форматом
сучасного кіно у контексті формування соціокультурної дійсності є комедії. Вважається
доведеним, для того, щоб фільм схвилював глядача, потрібно щоб його порадили друзі або
знайомі (73,7 %). І тут починають діяти ті естетичні ефекти, які сприймаються аудиторією і
враження від яких підсумовується у кінці сеансу. Ці стимули украй різноманітні і
відношення до них різних груп глядачів неоднозначні. Абсолютно безперечні жанрові
переваги: за інших рівних умов – актуальності тематики, талановитості авторів і виконавців
– більшість глядачів віддають перевагу комедіям, мелодрамам, детективам і близьким до них
жанровим різновидам.
Література:
1.
Барановська Д.О. Розвиток кіно театрального прокату в Україні / Д.О. Барановська //
Економіка та управління національним господарством. – Вісник ОНУ імені Мечникова. –
2015. – № 1/1. – С. 26–31.
2.
Брюховецька Л.І. Кіномистецтво / Л.І. Брюховецька. – К. : Логос, 2011. – 391 с.
3.
Жабский М.И. Социокультурная драма кинематографа. Аналитическая летопись 1969 –
2005 гг. / М.И. Жабский. – М. : Канон. –2005. – 775 с.
Ю.В. КЛІНДУХОВА, Л. В. ГЛУШКОВА
ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
Кліндухова Юлія Вадимівна – студентка V курсу кафедри соціології ДДТУ
Науковий керівник: Глушкова Людмила Валеріївна - кандидатка історичних наук, доцентка кафедри соціології
ДДТУ
________________________________________________________________________________________________

При визначення стратегії, методів та принципів управлінської роботи з персоналом
необхідно мати на увазі, що без добре підготовлених, професійних, компетентних кадрів не
може бути виробництва, соціальних організацій і інститутів, ніяких видів діяльності. Жодна
організація чи підприємство не зможуть досягти своїх цілей. А це означає, що управління
трудовими ресурсами є важливішим соціальним аспектом теорії та практики управління.
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У роботі з персоналом велике значення надається вибору управлінської стратегії. Треба
враховувати фінансові та людські ресурси, а також строки на які вона планується. В умовах
сучасного високотехнологічного виробництва, де приділяється багато уваги саме новим
технологічним процесам зростаючу роль в забезпеченні ефективної діяльності відіграє
професійна управлінська робота з персоналом.
Саме управлінська робота сприяє досягненню основних цілей та завдань у роботі
підприємств та організацій. Процес управління персоналом направлений на кадрове
забезпечення. Приділяється увага соціально-психологічному стану персоналу, аналізується
міжособисті та міжгрупові відносини, особливості у відносинах між керівниками та
підлеглими, проводиться аналіз кадрового потенціалу, професіоналізму, інформаційного,
технічного забезпечення кадрів, регулюються правові та трудові відносини.
Процес управління персоналом включає в себе декілька важливих етапів. Підготовка
керівних кадрів, орієнтованих на розвиток здібностей, знань, вмінь та навичок, які необхідні
для ефективної роботи управлінців.
Розробка методик та критеріїв за якими оцінюється трудова діяльність. Профорієнтація
та адаптація робітників, тобто ефективне введення робітників у роботу організації.
Важливим етапом є управління трудовою мотивацією: заробітня плата, умови праці, кадрові
підвищення.
Всі етапи взаємозалежні та складаються у загальну концепцію яка направлена на ефективну
роботу керівників з персоналом.
Концепція управління персоналом – це система теоретико-методичних підходів до
визначення сутності, цілей, критеріїв, завдань, принципів та методів трудовими ресурсами,
соціально-економічних механізмів її реалізації в умовах функціонування соціальної системи [1].
Особливістю принципів управління є те, що їх не обирають, ними керуються. В
соціологічній літературі наводиться ряд вимог до принципів управління. Так, принципи
мають спиратися на закони розвитку суспільства, відповідати соціальним цілям, виявляти
зв’язки, відносини й характерні особливості управління, повинні мати правове, нормативне
оформлення, їх треба застосовувати для вирішення конкретних організаційних та соціальноекономічних завдань [2].
Реалізація таких принципів є критерієм ефективності та науковості управлінського
процесу.
Література:
1.
Бабосов Е.М. Социология управления: учебное пособие для студентов вузов /
Е.М.Бабосов. – Мн.: ТетраСистемс, 2002 – 288 с.
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Димитрова Л.М. Соціологія управління та організацій: навч.посіб. / Л.М.Димитрова. –
К.:ІВЦ, 2005 – 156 с.

В. О. КОЛЕСНІК , К. В. ПОЗНАНСЬКА
«ТЕМНА» СТОРОНА ВІРТУАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ
Колеснік Вікторія Олександрівна – студентка ІV курсу кафедри соціології ДДТУ
Науковий керівник: Познанська Катерина Володимирівна - кандидатка історичних наук, доцентка кафедри
соціології ДДТУ

______________________________________________________________________________
Сьогодні людство має абсолютно новий, практично непізнаний світ, створений і
підтримуваний за допомогою високих інформаційних технологій, комп'ютерів, породжений
інформатизацією суспільства, і який отримав назву «віртуальна реальність».
Термін «віртуальна реальність» в 1984 році в науковий обіг ввів Джарон Ланьє. У
своїх теоретичних дослідженнях при визначенні поняття віртуальності Ланьє наголошував
на технічній природі останньої - тобто, він дотримувався погляду, що віртуальність - це
ілюзорна реальність, породжена комп'ютерними технологіями [1, c. 162].
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Інтернет в сучасній науковій літературі усвідомлюється як комунікативна віртуальна
реальність тобто «Штучно створене середовище, засноване на технологіях віртуальної
реальності, основною метою існування і функціонування якого є комунікація. А значить
передача і взаємообмін інформацією між людьми» [2].
Сучасне суспільство називається інформаційним, тому що інформація відіграє
особливу роль в житті людини, інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) зайняли в житті
людини першочергове місце. Доступ до інформації, світових інформаційних ресурсів
забезпечує глобальна комп'ютерна мережа Інтернет. У мережі доступні і інші поширені
засоби ІКТ, до числа яких відносяться електронна пошта, списки розсилки, групи новин, чат.
Розроблено спеціальні програми для спілкування в реальному режимі часу. Все це
приваблює сучасних людей і викликає залежність людини від цієї мережі [3, c. 98].
Сьогодні все частіше говорять про адиктивну поведінку (поведінка, що формується
завдяки взаємодії з об'єктами, які можуть викликати залежність), пов'язану з пристрастю до
Інтернету. Інтернет-адикція в найзагальнішому вигляді розглядається як нав'язливе бажання
підключитися до Інтернету і хвороблива нездатність вчасно відключитися від нього. Але,
крім того, поняття «інтернет-адикція» серед дослідників розглядається і в вузькому сенсі,
коли воно зв'язується тільки з девіацією, що виникає при користуванні Інтернетом і
відображає агресивну поведінку в мережі: це злом чужих баз даних, кібертролінг, поширення
спаму.
Також дослідниками відзначається вплив інтернет-адикції на появу інших адикцій: на
сайтах зустрічається інформація, яка впливає на появу сексуальних девіацій, поширює
тероризм, расизм, відомості про суїцид і т. д. [3, c. 98].
На думку Солдатової, на формування інтернет-девіацій впливають різні фактори:
- необмежений доступ до інформації;
- анонімність участі в інтернет-іграх, спілкуванні;
- можливість виплеснути агресію;
- віртуальний простір полегшує можливість реалізації девіантних устремлінь без
небезпеки бути притягнутим до відповідальності [3, c. 99].
До наслідків захоплення людиною Інтернетом відносять:
- порушення розумових процесів;
- погіршення пам'яті;
- труднощі у спілкуванні: втрата навичок реального спілкування, що призводить до
асоціальності, ситуація спілкування стає стресовою; замкнутість, сором'язливість;
- проблеми зі сном і прийомом їжі.
Крім психічних і розумових розладів інтернет-залежність небезпечна і виникненням
фізичних захворювань:
- псується зір;
- сидячий спосіб життя призводить до різних захворювань хребта і суглобів (сколіозу,
остеохондрозу, артрозу і т. д.), серцево-судинних патологій (тахікардії, аритмії, артеріальної
гіпертонії, варикозу нижніх кінцівок і т. д.) і багатьох інших захворювань [4].
Отже, віртуальна реальність, а саме Інтернет, сприяє виникненню різних девіацій.
Оскільки це наносить серйозну шкоду людині, то потрібно активно досліджувати цю
проблему і акцентувати увагу на розробці і реалізації програм профілактики.
Література:
1. Гаврилов А. А. Основные подходы к определению категории «виртуальная реальность» в
современном философском дискурсе // Молодой ученый. - 2012. - №9. - С. 162-166.
2. Кубышкин С. А. Виртуальная реальность как социокультурный феномен / С. А. Кубышкин
// Вестник Майкопского государственного технологического университета. – 2013. - № 2.
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П. Р. КОЛОДА, Л. М. СОРОКІНА
СТУДЕНТСЬКА МОЛОДЬ НА ШЛЯХУ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ:
СПОРТИВНА КАР’ЄРА
Колода Павло Романович – студент магістратури кафедри соціології ДДТУ
Науковий керівник: Сорокіна Людмила Миколаївна – кандидатка соціологічних наук, доцентка кафедри
соціології, учений секретар ДДТУ

________________________________________________________________________________
У сучасних умовах соціально-економічних змін проблема професійної кар’єри стає
дедалі актуальнішою. Прискорений темп життя і надмірні вимоги сучасного суспільства до
фахівця різноманітних сфер професійної діяльності вимагають від них високого
професіоналізму.
У спорті кожна людина має величезні можливості для самовираження,
самовдосконалення та самоствердження. Спорт вивчається різними галузями наукового
знання, кожна з яких створює уявлення про нього, як об’єкта дослідження. Однак
соціологічний ракурс цієї проблеми залишається недостатньо дослідженим. Інтерес до її
вирішення визначається багатьма обставинами, в тому числі і тим, що спорт оцінюється як
невичерпне джерело суспільних нововведень, що в свою чергу і обумовлює актуальність
нашого дослідження .
Сьогодні, у розвинутих країнах, спорт є важливим соціальним феноменом, який
пронизує всі рівні сучасного соціуму та впливає на основні сфери життєдіяльності
особистості. Особливої уваги з соціологічних позицій, набуває спорт як сфера професійної
кар’єри особистості. Адже професійна кар’єра стосується вирішального моменту у
життєвому становленні та соціальній діяльності особистості.
Необхідність вивчення процесу професійної кар’єри зумовлюється тим, що сучасний
складний стан суспільства породжує такі умови розвитку фахівця в професії, до якого
виявляються не готові молоді люди.
Вивченню досліджуваної проблеми сприяли праці вітчизняних та зарубіжних вчених,
в яких розкриті загальні теоретико-методологічні, соціально-психологічні проблеми
становлення кар’єри.
Соціальна роль спорту обґрунтовується в науковій літературі з позицій різноманітних
теорій і концепцій: структурного функціоналізму (К. Стівенсон), теорії гри (Й. Хейзинга, Х.
Ортега-і-Гассет), структуралізму (П. Бурд’є), теорії конфлікту (Г. Люшен), теорії фігурації
(Н. Еліас), феноменології (Х. Ленк), соціодраматурічного підходу І. Гофмана. На розвиток
соціології спорту істотно вплинули погляди Т. Веблена і М. Вебера.
В науковій літературі з теорії фізичного виховання аспект професійної кар’єри в
спорті мало досліджений не тільки в Україні, але й в державах СНД. Деякі фрагменти аналізу
професійногї кар’єри в спорті можно найти у авторів: М. Визитей [1], В. Столярова [4],
М. Станкіна [3] та у деяких інших авторів, роботи яких представляють загально-теоретичні
міркування.
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Питання власне професійної кар’єри і можливостей розвитку кар’єрних ліній у
конкурентних умовах сучасного ринку праці розглядається у монографічних працях
Н. Аїтова, В. Добренькова, В. Карпичева, М. Мокляка, Ю. Чернецького, С. Шаронової, у
статтях В. Колпакова, В. Оглобіна, Л. Осиленкера та ін [5, c. 4-6].
Ряд робіт висвітлює ті чи інші аспекти розглянутої теми. Аналізу поняття «спорт»
присвячено роботи, Б. Євстаф’єва, Н. Пономарьова, Б. Лисиціна, В. Видріна, О. Мільштейна,
К. Хайнемана, К. Мейєра й ін. Соціокультурний аналіз спорту розглядається такими
дослідниками як М. Сараф, В. Столяров, Б. Дубін, М. Лепський, Г. Люшен, Дж. Хай Керкдаль, Г. Хеннінг, Вахтер де Франс та іншими [2, c. 77].
Соціологічні теоретико-методологічні підходи є досить ефективними при аналізі
спорту як складного й соціально значущого феномену сучасного суспільства. Соціологія
вивчає такі прояви спорту, які в повсякденному житті зазвичай є простими й очевидними,
хоча насправді такими не є. Соціологія спорту показує помилковість багатьох усталених
уявлень про спорт, піддає їх критиці. Соціологія спорту має й важливе прикладне значення,
адже дозволяє сформувати професійний погляд на царину спорту, необхідний для
ефективного управління цією галуззю. Велике значення мають і результати конкретних
соціологічних досліджень, які сприяють розробці адекватних стратегій розвитку й
функціонування спорту в сучасній Україні.
Виходячи з аналізу літературних джерел, можна виділити декілька основних напрямів
соціологічних досліджень спорту. Перший напрям пов’язаний з дослідженнями впливу
спорту на основні види життєдіяльності людини: економічну, освітню, культурну; другий – з
вивченням інтеграції спорту до соціальних структур суспільства; третій – з аналізом
інтенсивного розвитку спорту як самостійного соціального інституту; четвертий – з
дослідженням впливу спорту на соціалізацію і виховання особистості, формування стилю
життя [2, c. 77].
Сучасний етеп розвитку соціології спорту характеризується підвищенням інтересу
вчених до соціологічної проблемати спорту, розширенням тематики конкретносоціологічних досліджень і теоретичних узагальнень з цієї проблематики, впровадженням
навчальних курсів в освітню сферу [2, c. 77-82].
Тому, треба відмітити, що в Україні соціологія спорту знаходиться на початковій
стадії розвитку, проте наявність такої дисципліни в навчальних планах класичних
університетів символізує про позитивні зміни в сенсі її визнання як важливої спеціальної
соціологічної теорії та перспектив подальшої інституціоналізації.
Література:
1. Визитей Н. Н. Теория физической культуры: к корректировке базовых представлений / Н.
Н. Визитей. – М.: Советский спорт, 2009. – 189 с.
2. Лукащук В. І. Основні етапи розвитку соціології спорту [Електроний ресурс] / В. І.
Лукащук // Socіопростір: міждисциплінарний збірник наукових праць з соціології та
соціальної роботи. – 2011. – №1. – С. 77–83. – Режим доступа до журн.:
http://www.sociology.kharkov.ua/socioprostir/files/magazine/2_2011/2_5_1.pdf
3. Станкин М. И. Психолого-педагогические основы физического воспитания. / М. И.
Станкин. – М.: Издательский центр «Академия», 2001. – 356 с.
4. Столяров В. И. Социология физической культуры и спорта / В. И. Столяров. – М.: ФиС,
2005. – 400 с.
5. Шевченко Н. В. Вища освіта як механізм формування кар’єрного ресурсу спеціаліста:
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук: спец. 22.00.04 «Спеціальні та
галузеві соціології» [Електроний ресурс] / Н. В. Шевченко. – Харків, 2007. – 16 с. – Режим
доступу : http://avtoreferat.net/content/view/6812/62/
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Н. Г. КОМИХ
МІКСМЕТОДИ ТА ІНТЕРНЕТ ОПИТУВАННЯ
- НОВА ПАРАДИГМА
ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ПЕРСПЕКТИВИ СОЦІОЛОГІЧНОЇ ПРОБЛЕМАТИКИ
Комих Наталія Григорівна - кандидатка соціологічних наук, доцентка кафедри соціології Дніпровського
Національного Університету ім. О. Гончара

_______________________________________________________________________________
Для соціологічної науки, на сьогодні, актуальним є питання про кризу опитувальних
методів, та можливі методичні і процедурні трансформації з урахуванням суттєвих змін
соціальної реальності. Дослідники фіксують кризові тенденції за наступними напрямками:

Теоретико-методологічний - пов'язаний з необхідністю вдосконалення
інструменту проведення масових опитувань з урахуванням змін соціологічної парадигми;

Глобалізаційний - який вимагає вдосконалення методології шляхом вирішення
мовних та культурних проблем.

Технологічний - пов'язаний з впровадженням інформаційно-комунікативних
технологій.

Встановлення контролю, наукового та громадського над розповсюдженням
результатів емпіричних досліджень пов’язаних з вивченням громадської думки.
Не менш важливою проблемою для українських соціологів є презентація та
популяризація результатів соціологічного опитування. Виникає певне протиріччя між
присутністю вже напрацьованих методичних та методологічних прийомів підвищення якості
складових елементів дослідження та практикою їх застосування з іншого боку, коли
суб’єктивні та ситуативні фактори призводять до порушення технологій отримання
інформації, що на нашу думку, створює певні соціальні ілюзії стосовно різноманітних
соціально-політичних, соціально-економічних, соціокультурних питань. Представники
певних соціальних інституцій, соціальних організацій та утворень зацікавлені в отримуванні
об’єктивної, надійної інформації. Більше того, у власника-замовника соціологічної
інформації, є можливість її спотворення, маніпулювання, створюючи певні ілюзії,
інформаційні фейки і руйнувати їх в залежності від особистої потреби. В інформаційному
просторі українського суспільства таких прикладів чи замало: під час виборчих компаній, в
засобах масової інформації, телевізійних шоу, публічних виступах політиків. Саме в таких
випадках результати масових опитувань часто надаються некоректно, без дотримування
певних вимог, на користь певної особи і, тим самим створюючи певні соціальні ілюзії.
Соціолог В. Паніотто зазначає, чотири можливі тенденції трансформації
опитувальних методів: перехід від звичайного інтерв’ю до САРІ (Computer Assisted Personal
Interview); перехід від телефонного інтерв’ю до САТІ (Computer Assisted Telephone
Interview); розвиток Інтернет опитувань; комбінація різних методів (face-to-face інтерв'ю і
CATI, чи CATI та Інтернет-опитування).
Міксметоди - це парадигма дослідження, яка передбачає поєднання декількох
підходів:
 різноманітних якісних методів (наприклад, спостереження, інтерв’ю, аналіз
документів);
 якісних та кількісних методів (наприклад, коли дослідник збирає статистику,
частотний розподіл, що дозволяє довести репрезентативність, а потім проводиться
глибинні інтерв’ю);
 коли ми поєднуємо різні позиції дослідника. Одна мета в такому випадку – отримати
інформацію, а інша – змінити стан, умови життя групи людей з якою ми працюємо.
Міксметоди умовно можна поділити на два типи.
84

ІV Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю
«Розвиток основних напрямів соціогуманітарних наук: проблеми та перспективи»
(м. Кам’янське 6-7 квітня 2017 року)

1.
Послідовне використання методів дослідження. Наприклад, при дослідження
віртуальної спільноти на першому етапі ми розсилаємо анкету, з вимогою вказати проблеми
існування спільноти, комунікації, тощо. На другому етапі, проводимо глибинне інтерв’ю, для
виявлення та з’ясування суб’єктивних думок та оцінок, для визначення глибинних змістів та
сутнісного наповнення проблемного поля дослідження.
2.
Одночасне застосування декількох методів. Як правило, це методи кількісного
та якісного ґатунку. Наприклад, використовуємо контент аналіз за кількісною методологію
для вивчення гендерних стереотипів у візуальному зображенні (рекламі). Інший метод –
візуальний, з елементами семантичного та герменевтичного аналізу, т.п. якісна методологія.
Насправді, ми можемо виокремлювати декілька підваріацій основних технік, коли в
середини кількісних є певні якісні методи і навпаки. Можливості такого застосування та
розгортання міксметодів залежать від цілей дослідження, об’єкту та наукової відкритості,
схильності до інновацій дослідника. Як альтернативу верифікації в кількісних методах, які
дозволяють досягнути повноти та широти дослідження, міксметоди передбачають
триангуляцію.
Інтернет методи мають поту ну перспективу у подоланні кри и опитувальни
методів пектр астосуванн Інтернет-те нологій дл дослід енн соціальни проблем
рі номанітний: ро силка анкет електронною по тою; ро міщенн текстови анкет в
група новин; інтернет-форуми блогі та телеконференції (Bulletin Boards); веб-сторінка
(анкета в форматі HTML); опитувальник кий аванта уєтьс самостійно; online-фокусгрупи конференції
ідкритим дл обговоренн є питанн пре ентації дани Інтернет опитувань
Необ ідно вка увати дл кої категорії населенн репре ентативні дані кий саме метод
Інтернет-опитуванн астосований
Інтернет простір є перспективним не тільки дл ро витку опитувальни методів в
соціології а тако не опитувальни Цікавим але мало астосованим в практиці онлайн
соціологічни дослід ень рі ного спектру проблем суспільства на на погл д є метод
аналі а документів
Отже, міксметоди, Інтернет-опитування не мають обмежень за методикою, та можуть
бути повноцінною заміною традиційного інтерв'ю.

О. С. КРАСИНСЬКА, І. І. МАЧУЛІНА
ОЦІНКА ЯКОСТІ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ: СОЦІОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ
Красинська Олена Сергіївна – студентка VІ курсу заочного відділення кафедри соціології ДДТУ
Науковий керівник: Мачуліна Ірина Іванівна – кандидатка соціологічних наук, доцентка кафедри соціології
ДДТУ

______________________________________________________________________________
Нинішня модернізація освіти в центр реформ ставить підвищення якості освіти. Це
зумовлює потребу чіткого визначення поняття якості освіти, його осмислення з позицій
сьогодення і, що більш важливо, майбутнього.
Варто зауважити, що «якість освіти» є поняттям відносним та неоднозначним.
Уявлення про неї змінюються залежно від культурної традиції, включення у глобалізаційні
процеси. Важливим методологічним принципом дослідження якості освіти є те, що її не
можна розглядати, оцінювати, планувати та прогнозувати поза часом, простором,
соціальними умовами, потребами суспільства та окремих особистостей. Оскільки освіта
спрямована в майбутнє і повинна забезпечувати перспективні потреби суспільства, тому
якість освіти повинна бути змістовно зорієнтована на тенденції розвитку суспільства. Як
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якісну, можна трактувати лише ту освіту, яка дасть змогу нинішнім учням та студентам
успішно, якісно жити та працювати протягом декількох десятиліть, адекватно та ефективно
долати ті виклики, які неминуче виникнуть в першій половині ХХІ століття.
Поняття «якість освіти» є надзвичайно багатогранним. Його багатомірність значною
мірою зумовлена складністю структури споживачів результатів освітянської діяльності,
якими є як самі студенти, їхні батьки, організації, у яких будуть працювати фахівці, так і
суспільство та держава в цілому, які використовують (ефективно чи неефективно) цей
потенціал.
Погоджуючись з думкою С. А. Щудло, доцільним є тлумачення поняття «якість
освіти» як співвідношення мети та результату. Вона пропонує трактувати якість освіти як
інтегральну характеристику освітнього процесу та його результатів, що виражає ступінь їх
відповідності очікуванням суб’єктів освітнього процесу, від окремого індивіда до
суспільства загалом [1].
Доцільно вирізняти внутрішні і зовнішні чинники якості освіти, які характеризують
освітній процес, його результат і систему освіти загалом. Зокрема, до внутрішніх
характеристик якості освіти можна віднести:
а) якість освітнього середовища («технологічність» управління освітнім процесом,
ефективність науково-методичної роботи, ресурсне забезпечення навчального процесу,
кадровий потенціал вищої школи тощо);
б) якість реалізації освітнього процесу (науковість і доступність змісту освіти,
педагогічна майстерність викладача, ефективність засобів навчання, зокрема якість
підручників, задоволення різноманітних освітніх потреб тощо);
в) якість результатів освітнього процесу (рівень навчальних досягнень учнів, розвиток
їх мислення, ступінь соціальної адаптації, культури і вихованості учнів тощо).
Зовнішні показники якості освіти характеризують її як соціальну інституцію, яка
відображає ефективність функціонування освітньої системи, її вплив на людину і суспільні
процеси, задоволення потреб особистості і держави загалом. Це – доступність до якісної
освіти усіх громадян, незалежно від їх соціального і майнового статусу чи інших обмежень,
її відповідність освітнім стандартам, задоволення освітніх запитів, наступність у здобутті
вищої освіти, відкриття перспектив професійного росту і соціального статусу тощо.
Враховуючи багатоманітність споживачів освітніх послуг, варто забезпечувати доступ
до оцінювання якості освіти як органам державного управління, так і представникам
місцевого самоврядування, професійним групам, батькам та студентам, потенційним
роботодавцям та ін. Пріоритетна роль у забезпеченні належної якості освіти та її оцінці
покладається на навчальний заклад, який повинен формувати власну систему управління
якістю освіти.
Університетська система якості повинна стати найважливішою складовою його
корпоративної культури. Для оптимального функціонування система якості повинна
включати наступні складові:
- якість професійних освітніх програм;
- якість педагогічного персоналу;
- якість забезпеченості інформаційно-освітнього середовища (зокрема навчальнометодична література, наукові розробки, підручники і т.д.);
- якість абітурієнтів і студентів;
- якість навчального процесу і педагогічної діяльності;
- якість управління;
- якість підготовки фахівців як кінцевого результату освітнього процесу [1].
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Підсумовуючи викладений матеріал, можна впевнено говорити, що сучасне
суспільство намагається осмислити і створити нову систему знань та навчання, щоб належно
відповідати на виклики ХХІ століття.
Література:
1. Щудло С. А. Якість освіти: методологічні аспекти дослідження / С. А. Щудло //
Методологія,теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства. Збірник
наукових праць. – Харків: Вид. ХНУ, 2008. – С.490-495.

В.В. КРИВОШЕЇН
УКРАЇНСЬКИЙ АБІТУРІЄНТ: МОТИВАЦІЯ НАВЧАННЯ ЗА КОРДОНОМ
Кривошеїн Віталій Володимирович - доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри соціології
Дніпровського національного університету ім. О. Гончара.

_______________________________________________________________________________
За даними ЮНЕСКО, якщо в 2000 р. в світі налічувалося близько 2 млн. студентів, що
навчаються за кордоном, у 2010 році – їх вже було 3,6 млн., а у 2020 р. їхня прогнозована
кількість сягне 5,8 млн. Що стосується українців, то, за даними ЮНЕСКО, у 2010 році за
кордоном навчалося близько 35 тис. українських студентів, а у 2020 р. їхня прогнозована
кількість сягне 50 тис. [2]. Ця тенденція може набути збільшення при успішності
інтеграційних процесів, в тому числі і в сфері академічної мобільності, поглиблення кризи у
вітчизняній вищій школі, погіршення якості вищої освіти. Тому дослідження того, що саме
спонукає випускників шкіл вступати не до українських ВНЗ, а обирати місцем свого
навчання зарубіжні виші, стає надзвичайно актуальним не лише з теоретичної, але і
практичної точки зору.
У травні 2016 р. кафедрою соціології Дніпропетровського національного університету
імені Олеся Гончара при сприянні Департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної
державної адміністрації було проведено вибіркове соціологічне дослідження «Абітурієнт2016: мотиви вступу та вибору майбутньої спеціальності». Було опитано 1 816 випускників
загальноосвітніх закладів Дніпропетровської області, з них: чоловіків – 47,5 %, жінок –
52,5%; мешканців обласного центру – 28,6 %, іншого міста області – 48,8 %, селища міського
типу – 13,2 %, села – 9,4 %.
Відповідаючи на запитання «До якого вищого навчального закладу Ви плануєте
вступати?», 7,1 % випускників відповіли, що мають намір вступати до зарубіжного ВНЗ [1, с.
6], з них: чоловіків – 45,7%, жінок – 54,3 %; мешканців обласного центру – 55,8 %, іншого
міста області – 33,3 %, селища міського типу – 10,1 %, села – 0,8 %, випускники
загальноосвітньої школи – 41,1 %, спеціалізованої школи, гімназії, ліцею – 58,9 % [1, с. 4041]. Тобто в основному до зарубіжного вишу планували вступати мешканці обласного
центру, які навчалися в спеціалізованій школі, гімназії, ліцеї. Очевидно, така закономірність
обумовлена тим, що учні спеціалізованих закладів обласного центру мають кращі умови
підготовки і цілеспрямовану мотивацію на кар’єрне зростання.
Як основні мотиви вибору зарубіжного ВНЗ респонденти виділили: можливість стати
кваліфікованим фахівцем в обраній галузі (55 %), прагнення стати в майбутньому
матеріально забезпеченою людиною (49,6 %), можливість зайняти престижне становище в
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суспільстві (45 %), здобуття якісної освіти (42,6 %) (див. табл. 1). Тобто мотивація дисипації
абітурієнтів до закордонного вишу пов’язана з побудовою професійної кар’єри і
забезпечення свого власного добробуту в майбутньому.
Таблиця 1 - Розподіл відповідей на запитання «Які головні мотиви Вашого вступу до
ВНЗ?» серед тих хто обрав у запитанні «До якого вищого навчального закладу Ви
плануєте вступати?» варіант «Зарубіжний вищий навчальний заклад» (N=129)
Варіанти відповіді
Можливість стати кваліфікованим фахівцем в обраній галузі
Прагнення стати в майбутньому матеріально забезпеченою людиною
Можливість зайняти престижне становище в суспільстві
Вимога батьків
Перебування в цікавому колі спілкування
Можливість безтурботного життя
Прагнення стати культурною та освіченою людиною
Наслідування професії родичів
Отримання диплому про вищу освіту
Здобуття якісної освіти
Стати більш самостійним, незалежним від батьківського контролю
Навчання ближче до дому
Престижність навчання у ВНЗ, що має статус національного

%
55
49,6
45
8,5
15,5
7,8
13,2
3,9
8,5
42,6
17,1
3,1
7

Джерело: [1, с. 50-51].
Таким чином, останнім часом збільшилася частка тих випускників шкіл, які прагнуть
здобути освіту за кордоном, покладаючи на цей вибір важливі життєві очікування. Ці
очікування багато в чому стимулюються ЗМІ, активністю громадських організацій, які
«вербують» людський ресурс для закордонних ВНЗ. Такими мотиваційними чинниками
виступають: визнання диплому вишу у світі; престижність освіти у закордонному
університеті; культурний саморозвиток; спілкування із ровесниками з інших країн; вища
технічна оснащеність освітнього процесу, кваліфікація викладачів; об’єктивність оцінювання
знань та ін. За результатами дослідження соціологів ДНУ зроблено висновки, що основними
чинниками вибору закордонних ВНЗ є професійні очікування, а саме: можливість стати
кваліфікованим фахівцем в обраній галузі; прагнення стати в майбутньому матеріально
забезпеченою людиною; можливість зайняти престижне становище в суспільстві; здобуття
якісної освіти. Було з’ясовано, що в основному до зарубіжного вишу планують вступати
мешканці обласного центру, які навчалися в спеціалізованій школі, гімназії, ліцеї. Очевидно,
така закономірність обумовлена тим, що учні спеціалізованих закладів обласного центру
мають кращі умови підготовки і цілеспрямовану мотивацію на кар’єрне зростання.
Література:
1. Звіт про проведення вибіркового соціологічного дослідження «Абітурієнт-2016: мотиви
вступу та вибору майбутньої спеціальності» (І етап) [Текст] / Кривошеїн В.В. (наук.
керівник), Міхно Н.Г. (відп. виконавець), Мала С.Г. та ін. – Д., 2016. – 72 с.
2. Здіорук С.І. Академічна мобільність як фактор інтеграції України у світовий науковоосвітній простір [Електронний ресурс]. Аналітична записка / С.І. Здіорук, І.В. Богачевська //
Національний інститут стратегічних досліджень. – 2012. – Режим доступу:
http://www.niss.gov.ua/articles/1421/.
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С.В. ЛЕГЕЗА
ФЕНДОМ ЯК СОЦІАЛЬНА МАШИНА: ДО ПОСТАНОВКИ ПРОБЛЕМИ
Легеза Сергiй Валерiйович - кандидат iсторичних наук, доцент кафедри соціології Дніпровського
Національного Університету iм. О. Гончара

________________________________________________________________________________
Формульна (масова) культура має щонайменше двоступеневий зв’язок із реальністю.
По-перше, вона стає віддзеркаленням реальних соціальних процесів, породжуючи сюжети,
які цією реальністю породжені. По-друге, формульна культура має значний потенціал
породження сенсів, створює змінні ціннісні орієнтири, чим вносить зміни й в простір
реальності.
Але є ще один аспект взаємодії соціальної реальності та формульної культури:
існування (і функціонування) (само)організованих спільнот фенів, т.зв. фендому.
«Фендомом» прийнято називати неформальні об’єднання навколо певного кола
інтересів (досить часто – навколо окремого жанру масової культури, або ж і окремого її
витвору – як то фільму «Зоряні війни» чи творчості, наприклад, Дж.Р.Р.Толкіна). Для Заходу
формальний початок цього руху пов’язаний із діяльністю Г. Гернсбека, видавця журналу
«Wonder Stores» (1930-ті рр.), але новий сплеск діяльність західних фендомів пережила у
1960-ті, ставши досить своєрідним віддзеркаленням соціальних процесів тих років.
У Радянському Союзі активний розвиток фендому пов’язаний із діяльністю КЛФ,
сплеск активності яких припадає на початок 1980-х (аж до офіційних заборон з боку
партійних органів та спроб привести їх діяльність під жорсткий ідеологічний контроль).
По суті, окрім суто первинної функції комунікації навколо зон інтересів своїх членів,
фендом досить швидко став своєрідною «соціальною машиною» із цілим набором
актуальностей, що виходили далеко за межі первинної зони його діяльності. На сьогоднішній
день можна говорити щонайменше про наступні специфічні напрямки його
існування/функціонування.
По-перше, він залишається зоною встановлення розвиненої системи горизонтальних
комунікацій навколо чітко означеної системи сюжетів, героїв чи подій (в цьому випадку
фендом є витоком аналітичних зусиль щодо опису нереальних світів, що створюється у
формульній культурі).
Це – по-друге – дає можливості розвитку креативності учасників фендому, створення
послідовності со-творчих творів по відношенню до базових текстів, навколо яких фендом
збирається; мова тут йде про так званий феномен «фан-фікшн», творів навколо подій або
героїв, важливих для такого роду співтовариств.
По-третє, це дозволяє виробляти – на основі а) розвитку творчих навичок і б) занурення
суб’єктів фендому у простір жанрових кліше – рекрутаційні зв’язки поміж «читачами» та
«авторами». Перебування у фендомі полегшує засвоєння необхідного мінімуму знань для
відтворення, так би мовити, жанрового «канону».
Це ж, по-четверте, одночасно створює передумови для розширення систем зворотного
зв’язку між групами, між якими зв’язок цей ще на середину ХХ ст. був послабленим (а то й
відсутнім) – між «автором» та «читачем». Причому, мова йде не тільки про читацькі реакції;
зв’язок із, по суті, цільовою групою дає авторам можливість виконувати безпосередні
соціальні замовлення (свідомі чи несвідомі – як, наприклад, вал мілітаристської
реваншистської літератури у російській фантастиці останніх десяти років).
Окрім того, «живий» фендом (як, наприклад, більшість західних його варіантів) дає
можливості для соціальної активності, так би мовити, у межах формульної культури:
створення конвентів та фестивалів, послідовна робота із молоддю – і з офіційними
установами культурної сфери з іншого, видавнича діяльність (від видання т.зв. «фензинів»,
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неофіційної преси, до переходу до книжкових видань – із чіткими уявленнями про
особливості своєї аудиторії).
Нарешті, існування фендому створює специфічні за складом та знаннями «референтні
групи», що на фоні відсутності зацікавленості масовою культурою з боку академічної науки
чи літературної критики, створює умови для саморефлексії жанрового простору.
Найбільш ризиковим же моментом в існуванні фендому в межах окремих
явищ/творів/жанрів формульної культури залишається, як нам здається, специфічний
«принцип гетто», характерний для практик у межах формульної культури.
Мова йде про певну «закритість» фендому – не стільки щодо рекрутації нових членів
(тут немає ані формальних, ані реальних бар’єрів), скільки про певну самодостатність
фантастичного (наприклад) фендому. Він чім далі, тим більше фіксує розрив та
незацікавленість «великим каноном»: фендом схильний не стільки реагувати на змінності в
«великій літературі», скільки створювати свої власні пріоритети та «табелі про ранги».
Компенсаторні читацькі практики – від косплею до фанфіку – також забезпечують
«непрозорість» фендому по відношенню як до зовнішніх феноменів, так і з точки зору «не
залученого» спостерігача. Ці бар’єри лише посилюються байдужістю до такого роду явищ з
боку академічної науки чи «великої» критики.
Результатом може бути, наприклад, рекурсивність в актуальних темах жанрової
культури (наприклад, сучасний розважальний кінематограф існує у просторі «рімейків»,
«сикв елів» та «приквелів» до колись оригінального культурного продукту); результатом
стає усталена (й непохитна, що гірше) система впізнавальних фігур «свого» та «чужого» –
які, що гірше, слабко залежать від загальних процесів культурного розвитку – чи в окремій
країні, чи в світі взагалі.

В. В. ЛИСАК, М. О. НАКАЗНИЙ
СОЦІАЛІЗАЦІЯ НЕТИПОВОЇ ОСОБИСТОСТІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Лисак Віталій Володимирович – студент магістратури кафедри соціології ДДТУ
Науковий керівник: Наказний Микола Олексійович – доктор педагогічних наук, професор кафедри перекладу
ДДТУ, директор Технічного ліцею м. Кам’янське.
________________________________________________________________________________________________

Прогресивне суспільство дає можливості для розвитку індивідуальності людини для
прояву та розвитку хисту, особистих властивостей, соціального самостверждення в різних
сферах соціального життя. В інтенсивних і напружених умовах сучасного життя людина
нерідко піддається деструктивним впливам навколишнього середовища, що викликає
тимчасові або стійкі відхилення від норми. Ці відхилення можуть стосуватися як фізичного,
психічного, соціального здоров'я індивіда, так і порушення поведінки людини в
повсякденному житті, які не відповідні соціальному порядку, і в загальному сенсі,
суспільству в цілому.
Нетиповість, як порушення соціалізації може приймати різні форми і обумовлюватися
різними причинами. Теоретичні та методологічні підходи до розробки цієї проблеми були
закладені у фундаментальних класичних і сучасних працях П. Бурдьє, Е. Дюркгейма, М.
Вебера, О. Конта, Р. Мертона, М. Фуко, Ф. Тенісу, Т. Парсонса, П. Сорокіна, Ст. Ярської, Н.
Покровського [4]. Саме у працях зазначених вчених головним акцентом постає питання на
створенні певних умов для в соціалізації нетипової людини.
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Дослідником Н. В. Лапіним [1] було визначено, що повну відповідність суспільства і
людини можна розглядати як ідеальну норму. У реальному житті він виділив два історичних
типи неповної відповідності особистості і суспільства: традиційний і сучасний. Традиційна
невідповідність означає, що соціум диктує людині як діяти на основі сформованих традицій:
правил, звичаїв, норм, законів; але в реальності людина лише частково слідує цим приписам,
відхиляється від них. Сучасна невідповідність означає, що індивід відносно вільний і може
легітимно змінювати існуючі традиції, норми, структури; але останні склалися незалежно від
нього і володіють власною логікою буття, чинять опір суб'єктивним змінам. Е. Дюркгейм
визначав, що у традиційному суспільстві обмежується або закривається простір для ініціатив
індивіда, що порушує традиції. У сучасному суспільстві пріоритет віддається свободі та
відповідальності індивідів, які прагнуть так змінити сформовані структури, щоб вони краще
відповідали мінливим потребам і здібностям людей, відкривали простір для інновацій
(принцип «відкритого суспільства») [3].
Процес соціалізації нетипової людини у всі часи був складним і суперечливим.
Соціалізація нетипової особистості – це двосторонній процес засвоєння індивідом
соціального досвіду того суспільства, до якого він належить, з одного боку, і активного
відтворення і нарощування ним систем соціальних зв’язків і відносин, в яких він
розвивається – з іншого. Людина не тільки сприймає соціальний досвід і оволодіває ним, але
й активно перетворює його у власні цінності, установки, позиції, орієнтації, в власне бачення
суспільних відносин. При цьому особистість суб’єктивно включається в різноманітні
соціальні зв’язки, у виконання різних рольових функцій, тим самим перетворюючи
навколишній її соціальний світ і себе саму [4].
На сьогодні дослідниками доведено, що нетипова людина відчуває труднощі
проникнення в сенс людських відносин, тому що вона не може їх пізнати тими способами,
якими користується звичайна «типова» людина. Багато залежить від природи нетиповості.
Саме вона створює різні труднощі на етапі соціалізації від яких з рештою страждає і сама
нетипова особистість і суспільство.
Одним з напрямів вирішення проблеми соціалізації нетипової людини є визначення
факторів, що ускладнюють її самореалізацію. І визначивши їх можна визначати соціальні
практики сусідства з нетиповою особистістю - шляхи, способи, організаційні форми і умови
їх реалізації в сучасних соціально-економічних і морально-психологічних умовах
суспільства - це означає допомогти нетиповій людині включитися в соціальні відносини
суспільства [4].
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______________________________________________________________________________
В сучасну епоху розвиток технологій над швидкий, створюються нові методи
просування товарів на ринок, нові форми реклами, тощо. Серед цих методів можна
виокремити досить актуальний брендинг територій, як метод залучення інвестицій,
збільшення робочих місць, покращення конкурентоздатності та інноваційної спроможності
селищ, міст та країни в цілому.
Формування іміджу території є довгостроковим проектом, що починається з
формування відповідного програмного документу. Національний бренд України почали
розробляти з 2000-х років, однак, потрібно зазначити, що ці спроби частіше мають
несистемний характер, що призвело до певних матеріальних та нематеріальних збитків [1].
На сьогодні національний брендинг стає дієвим методом покращення туристичної
привабливості території, і від того, який імідж має місто чи інша територіальна одиниця,
залежать успішність економіки та розвиток держави в цілому. Уже сьогодні містам
доводиться конкурувати за інвестиції, фахівців, туристів, економічні та культурні потоки.
Збільшити свої шанси на успіх можна шляхом підвищення конкурентних переваг, територіям
необхідно мати навички залучення інвесторів, потенційних жителів, туристів, а також уміти
формувати чіткий і позитивний бренд своєї території.
В широкому розумінні брендинг являє собою процес формування позитивного образу
міста у свідомості тих чи інших цільових груп за допомогою візуальних та інших
комунікацій [2]. Бренд міста покликаний сформувати ряд позитивних асоціацій з містом.
Важливим є те, щоб під час брендингу не відбулося зворотної реакції – негативних асоціацій
пов’язаних з містом. Результатом успішного брендингу в залежності від поставлених цілей
може бути впізнаність міста людьми, які його ніколи не відвідували, збільшення
інвестиційних, туристичних потоків на територію міста, покращення міського середовища
тощо. Бренд міста містить відповідні логотипи, девізи, символіку й покликаний формувати
дух та сутність міста.
Для міст України корисним буде досвід європейських міст, який свідчить про
особливу необхідність співпраці всіх учасників ринку: як органів муніципального
управління, громад, так і приватних структур, підприємств. Необхідно переорієнтувати
економіку поселень на інноваційну модель розвитку, інтеграцію з науково-інтелектуальними
центрами для реалізації потенціалу виробничої і невиробничої сфер, адже, як наголосив С.
Райністо, саме орієнтація на галузі та географічні особливості може мати більший успіх, аніж
короткотермінові штучно створені іміджеві моделі. Конкурентні переваги при цьому
отримають не ті поселення, які просто продаватимуть пакет наявних продуктів і послуг, а ті,
що стануть кластерами з добре організованою комунікацією між менеджментом, приватними
структурами та суспільством і матимуть чітко сформульовані цілі розвитку й програми їх
досягнення [3, с. 51].
Переваги брендингу чи ребрендингу малих міських поселень можуть бути
результатом невеликих розмірів, наявної інфраструктури, територіальної близькості всіх
складових соціальної та економічної баз, наявності порівняно дешевших резервних територій
для забудови, певної соціальної інфраструктури; такі міста потребують менших затрат в
освоєнні ресурсів, аніж великі міста. У певних випадках можливий ребрендинг міст, тобто
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повернення їх до попередньої містоформувальної функції. При цьому потрібно зважати на
ресурсні можливості поселення, його місце у системах розселення, становище в
адміністративному просторі тощо. За сучасної моделі розвитку міст потрібно не стільки
збільшувати їхню площу чи людність, скільки оптимально використовувати
внутрішньоміські ресурси і розбудовувати міське середовище [3, с. 52].
Бренд міста формується на базі поширюваної про нього інформації, відповідних
індексів і рейтингів, реальних аргументів щодо його функціонування й можливостей
розвитку. Мюнхен – улюблене місто німців. Мюнхен – «ворота Німеччини». Мюнхен –
сучасний, діловий, ініціативний центр. Як свідчать опитування, для німців Мюнхен – одне із
найулюбленіших міст. Мюнхен посідає перше місце серед великих міст світу за рівнем
забезпечення безпеки, друге місце у світі (після Ріо-де-Жанейро) – за організацією
фольклорних свят і друге місце (після Нью-Йорка) – за кількістю книжкових видавництв.
Мюнхен – цитадель засобів масової інформації, страхових компаній, вищих шкіл, важливих
індустріальних підприємств, виставок і конгресів. Мюнхен знаменитий своїм пивом, а також
представництвом у місті європейського і німецького парламентів. Мюнхен – це ворота
Північного регіону країни для товарів із усього Середземномор’я, це двері на Південь, якщо
мова заходить про відпустки. Завдяки особливому мюнхенський вітру – фену пейзаж Альп
проглядається за межею міста.
Рино – шлюборозлучна столиця світу. Місто Лейкс-Кроссинг, розташоване на заході
штату Невада, недалеко від кордону з Каліфорнією. Жителі перейменували зазначене місто в
Рино на честь героя громадянської війни Півночі й Півдня (1861–1865) Джессі Л. Рино. Але
на цьому вони не зупинилися, наполегливо продовжували шукати й створювати власну
«магію місця». Жителі привласнили Рино бренд «найбільшого маленького міста у світі» і з
часом перетворили його в імперію азартних ігор. Крім того, вони побудували безліч
гірськолижних курортів. Понад те, у місті було прийнято ліберальне законодавство, що
дозволяє без зайвих перешкод дуже швидко оформити шлюб або розлучення. Так, у Рино
з’явився ще один бренд – «шлюборозлучна столиця світу». По суті з нічого, шляхом умілого
й послідовного брендингу території, діяльні жителі змогли трансформувати, видозмінити
бідне на сировинні ресурси географічне місце, додати йому глобальну економічну та
культурну перспективу. Відтак місто із 100-тисячним населенням перетворилося на
прибутковий центр дозвілля, розваг і туризму. [4, с. 23-25].
В Україні брендингом міст поки що ніхто серйозно не займається, хоч окремі
паростки у цьому напрямі вже є. Тут доречні приклади про місто Кам’янця-Подільського
(«місто-фортеця», «місто-заповідник»), Одеси, Львова й деяких інших міст. Активізував
процеси просування міст і областей чемпіонат Європи з футболу Євро- 2012. Цим питанням
переймались, насамперед, міста, що приймають матчі. Значний шанс виправитись це
прийдешнє «Євробачення - 2017».
Література:
1.
Брендинг міста як метод покращення інвестиційної привабливості територій та
регіонального розвитку [Електроний ресурс]. – (Режим доступу):http://www.irbisnbuv.gov.ua/cgi
bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CN
R=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Vodt_20
14_2_24
2.
Богун, К.В. Алгоритм створення і реалізації програми маркетингу і брендингу міста
[Текст] / К. В. Богун // Экономіка і управління. – 2013. - №2. – 40-45 с.
3.
Брендинг поселень як складова маркетингу територій [Електроний ресурс]. - (Режим
доступу)
–

93

ІV Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю
«Розвиток основних напрямів соціогуманітарних наук: проблеми та перспективи»
(м. Кам’янське 6-7 квітня 2017 року)

http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/3242/1/%D0%86%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%
88%20%D0%86..pdf
4.
Соскін, О.І. Брендинг міст: досвід країн Вишеградської групи для України [Текст] / За
загальною ред. О. І. Соскіна. – К.: Вид-во «Інститут трансформації суспільства», 2011. – 80 с.

І. Л. ОВЧАРЕНКО, І. І. МАЧУЛІНА
РОЗВИТОК
СОЦІАЛЬНОГО
ІНСТИТУТУ
УКРАЇНСЬКОМУ СОЦІУМІ

ДОЗВІЛЛЯ

В

СУЧАСНОМУ

Овчаренко Ірина Леонтіївна – студентка V курсу заочного відділення кафедри соціології ДДТУ
Науковий керівник: Мачуліна Ірина Іванівна – кандидатка соціологічних наук, доцентка кафедри соціології
ДДТУ

______________________________________________________________________________
Розвиток українського суспільства супроводжується оновленням його інституційної
структури, формуванням нових соціальних інститутів. Характерним проявом цього процесу
стає трансформація дозвілля. У постіндустріальному суспільстві інститут дозвілля стає
важливим елементом соціальної структури. Він забезпечує організацію та регулювання
діяльності індивідів, сприяє сталості культурних відносин між різними соціальними
групами і спільнотами.
В соціології інститут дозвілля визначають як певну систему соціальних відносин; як
сукупність соціальних норм і культурних зразків; як відповідні форми культурної поведінки;
узвичаєну мережу установ, що відповідають соціальній структурі суспільства.
Інституціоналізація дозвілля – тривалий та складний процес. Ще з Античних часів
люди усвідомили значущість вільного часу та дозвілля. Незважаючи на багатоманітність
теорій, характерним елементом його становлення вважається формалізація соціальних
відносин, тобто виокремлення та стабілізація певних форм культурної діяльності [1].
В цілому, осягненню суті та специфіки дозвілля як соціального інституту сприяє
з’ясування її специфічних рис, до яких належать:
- соціально значущі функції дозвілля, підпорядковані як особистісним, так і
суспільним потребам;
- форми закладів дозвілля, їх певна організація і становище в суспільстві;
- групи осіб, які професійно забезпечують функціонування культурно-дозвіллєвої
системи, певний статус цих осіб у суспільстві;
- регулятори функціонування дозвіллєвих закладів, суб’єктів та об’єктів дозвіллєвої
діяльності (законодавчі і нормативні акти, кваліфікаційні характеристики, контрольні
установи);
- використання дозвілля як механізму соціалізації особистості, запобігання соціально
небажаних видів поведінки [2].
В цілому, дозвіллєва сфера є однією з домінуючих у житті людей, має важливе
значення і справляє вирішальний вплив на розвиток особистості. Дозвілля є необхідним і
невід’ємним елементом способу життя і містить у собі значний потенціал для формування
людини. Підвищений інтерес до вивчення дозвілля визначається кардинальними змінами їх
змісту та структури під впливом соціокультурних трансформацій, які мають місце в
українському соціумі. Те, що у сфері дозвілля відбулися значні зміни, не викликає сумнівів.
З’являються нові форми дозвіллєвої діяльності, змінюється характер і зміст форм, що
існували раніше. Сьогодні стає все більш очевидним, що сучасні види дозвіллєвої діяльності
характеризуються особливостями, які помітно відрізняють їх від традиційних видів.
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Суттєві суспільні трансформації супроводжуються істотними змінами в структурі
інституту дозвілля, його так званою реструктуризацією. Інститут дозвілля реагує на ці
явища кількісним скороченням мережі закладів і установ культур и, появою інноваційних
культурно-мистецьких організацій, зміною відношень різних соціальних груп до традиційної
мережі закладів культури. Це свідчить про значні зрушення в ціннісно-орієнтаційній
системі населення. Названі фактори можна розглядати як індикатори соціальних змін, тих
трансформацій, які відбуваються в інституті дозвілля. Їх вивчення дає можливість зрозуміти
сутність перебігу суспільних явищ, визначити особливості розвитку соціальнокультурних процесів.
Серед найбільш загальних тенденцій в сфері дозвілля є тенденція зростання обсягу
вільного часу і поліпшення умов для його змістовного проведення: більшість соціальнодемографічних груп володіє досить значним за величиною часом для відпочинку і розваг,
споживання культури і творчості. Однак реально, в житті, далеко не завжди і не всі люди
вміють ним розумно розпоряджатися, використовувати його для повноцінного розвитку
своєї особистості. Також треба наголосити на тому, що сьогодні, такі фактори як
уповільнення розвитку матеріальної бази закладів культури і відставання рівня організації
роботи закладів культури від зрослих потреб населення, призвело до послаблення впливу
державних культурно-просвітницьких закладів на проведення дозвілля, що зумовило
посилення тенденцій до його «одомашнення».
«Одомашнення» дозвілля як тенденція споживання вільного часу має негативні
наслідки: по-перше, зменшення можливості громадського впливу на структуру і зміст
вільного часу; по-друге, уповільнюється розвиток прогресивних форм молодіжного дозвілля,
тобто скорочується частка часу найбільш активних, творчих, таких, що сприяють розвитку
людини, видів діяльності і помітно зростає обсяг переважно пасивно-споживацьких видів
дозвіллєвої діяльності молоді [3]. Так зване домашнє дозвілля є загальносвітовим трендом і
частково пояснюється значним поширенням інформаційно-комунікаційних технологій, які
дають змогу в домашніх умовах відпочивати, розважатися і споживати продукти культури.
Аналізуючи вплив інформаційно-комунікаційних технологій, можна виокремити
тенденцію до інтернетизації культурного простору, що сприяють утворенню віртуальних
стратегій дозвіллєвої поведінки. Таким чином, необхідно відзначити зміни дозвілля,
особливо молоді, які базуються на новій формі реальності, новому інформаційному полі,
просторі комп’ютерного спілкування і комунікації [8, с.155].
Подальші розробки в галузі проведеного дослідження, на наш погляд, повинні бути
спрямовані на вивчення позитивного та негативного впливу інформаційно-комунікативних
технологій, зокрема Інтернету, що виявляються у сфері дозвілля, особливо молоді в умовах
мінливої соціокультурної ситуації.
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______________________________________________________________________________
Специфіка нинішнього релігійного стану характеризується наступним: процес
клерикалізації розгорнувся з небувалою силою на території України і взагалі на
пострадянському просторі, також це стосується креаціонізму; спостерігається
підвищення ролі релігійного фактора, що проявилося в рості релігійних організацій ;
спостерігаються конфлікти в релігійному середовищі. Без подолання релігійних проблем
українське суспільство не може рухатися до побудови правової демократичної держави і
громадянського суспільства, де необхідними атрибутами є національний розквіт і гуманізм.
Згідно з даними Центру Разумкова (2016 р.), 5 8% українців відвідують церкву, а
51,7 % з них бувають у ній лише на релігійні свята. При цьому 18 % громадян ходять у
церкву раз на тиждень, 17 % - раз на місяць. Регулярно матеріально підтримують релігійні
громади 12 % респондентів, 30,2 % - зрідка [1].
Релігійний стан в Україні, наразі, супроводжується як позитивними, так і негативними
процесами і тенденціями. Згідно з багатьма опитуваннями, більшість вірян України
відносить себе до православних, причому в різний час від третини до половини з них визнає
себе вірними УПЦ-КП, яка посідає тим самим перше місце серед українських церков за
чисельністю віруючих. На 2016 рік число вірян УПЦ КП становить 45,7 % проти 13,3 %
для УПЦ МП [2].
Процес відродження релігії так чи інакше торкається кожної людини, оскільки він має
не лише соціальне, а й індивідуальне значення. Дослідники звертають також увагу й на
поступове зменшення темпів залучення наших громадян до релігії, на фактичну вичерпаність
резерву стихійного звернення до релігії: ті, хто хотів залучитися, зробив це ще в 90-х роках.
Сьогодні приріст чисельності віруючих є порівняно незначним (за деякими даними не більше
7 % на рік), причому суттєва частка «новозвернених» – це молоді люди [4].
Незважаючи на демократичність законодавства, реально державна політика в Україні
не завжди відповідає існуючим правовим нормам. При реалізації Закону України «Про
свободу совісті і релігійні організації» виявився недостатній рівень політичної культури,
загальної культури деяких служителів культу, керівників місцевих органів влади, що
демонстрували свою нетерпимість до віруючих інших церков, прагнення до монополії у
певних регіонах, наприклад, греко-католиків – на заході, православних – на сході і півдні
країни.
В ході розвитку української державності в різні часові періоди практично скрізь
неодмінним атрибутом національної ідеї залишалася релігія. У процесі еволюції форм
політичного життя на території України, у процесі генезису української національної ідеї цей
фактор виявився досить тісно залученим до її політичного змісту [3].
Релігійні організації на сучасному етапі стали інструментом політичних комбінацій і
тому релігійний фактор не діє сам по собі, а постійно взаємодіє з політичним. Роль
релігійних організацій у суспільно-політичних процесах не можна назвати однозначно
позитивною. Сьогодні релігійні центри реалізують помітну благодійну, виховну та
просвітницьку діяльність як в світі, так і в Україні. У суспільстві це сприймається позитивно.
За результатами соціологічного опитування, проведеного Центром Разумкова у 2016 р.,
більшість громадян – 55 % - упевнені, що церква не має втручатись у державні справи. Разом
з тим 79 % українців повністю переконані в тому, що релігія має взяти на себе
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відповідальність за допомогу бідним та нужденним категоріям населення у разі, якщо
рішення влади будуть порушувати їхні права [1].
Загалом сучасний стан українського суспільства характеризується пошуком таких
духовних орієнтирів, які були б спроможними зняти соціально-психологічну напругу, що
склалась у відносинах між різними прошарками та категоріями нашого
населення. Відсутність чітко сформованої і зрозумілої нашим громадянам привабливої
національної ідеї та відповідаючої їй стрункої ідеологічній надбудови сприяє інтенсивному
відновленню та розвитку релігійних цінностей [3].
Отже, релігія в українському суспільстві не є замкнутою системою. Вона включена в
європейський і світовий цивілізаційний контекст, змінюється під впливом суспільнополітичних трансформацій глобального масштабу. Більшість українців залишаються
віруючими, хоча поняття віри та релігійності можуть відрізнятись у їхньому розумінні.
Збільшення в Україні кількості віруючих пояснюється розпадом економічної системи, що
сприяла релігійному ренесансу.
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______________________________________________________________________________
З виникненням такого явища, як Інтернет, ні для кого вже не секрет, що сьогодні це не
тільки технічна можливість швидкої передачі інформації, але й засіб для віртуальної
комунікації індивідів. Починаючи з 1990-х рр., ми спостерігаємо прискорену динаміку
розвитку соціальних мереж. Вони активно структуруються, профілюються, збільшується
чисельність самих мереж і їх учасників. Глобальні соціальні мережі об’єднують сьогодні
сотні мільйонів користувачів незалежно від статі, віку, рівня освіти й національної
приналежності.
В інформаційному суспільстві спілкування в мережі Інтернет, у тому числі соціальних
мережах та інтернет-форумах, стає активною потребою багатьох індивідів, що дозволяє їм
ділитися своїми проблемами, отримувати поради, висловлювати свої думки. Однак
формування
і
розвиток
інформаційного
суспільства
супроводжується
також
розповсюдженням у віртуальній реальності не тільки позитивних, але й негативних
соціальних практик, властивих об’єктивній соціальній реальності, що потребують адекватної
наукової інтерпретації. У соціальній мережевій взаємодії народжуються моторошні на
вигляд, потворні або просто нав'язливі форми поведінки, психологічного пресингу контролю
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і вторгнення. Комунікація в інтернеті може виглядати неприємно і дратівливо, а може і нести
загрозу життю і психічному здоров’ю .
Серед методів негативного впливу на свідомість користувачів інтернету педофілія і
порнографія, пропаганда жорстокості, екстремізму та нетерпимості, кіберсуїцид, тролінг,
кібербулінг.
При вивченні об’єктивної соціальної реальності провокаційні висловлювання,
спрямовані на формування негативних почуттів та емоцій у процесі вивчення інтернеткомунікації, почали називати «тролінгом», так з’явилася нове поняття яке характеризує
агресивну комунікацію у віртуальному суспільстві.
«Інтернет-тролінг» – явище, яке починається з певного жарту, розіграшу, нехитрих і
прямолінійних висловлювань – «тролінг» - атаки, метою якої є знищення певної конференції або
news-групи (сукупності новин), або доведення конкретної людини до нервового зриву [2, с. 18].
Першою, хто вивчав дане явище була дослідниця Дж. Донат – фахівець з сучасних
медіа, науковий співробітник Беркманского центру Гарвардського університету. Вона
підкреслює, що «тролінг» – це «гра в підробку особистості, але без згоди більшості гравців,
які не усвідомлюють участі в цій грі» [1, с. 50]. Термін «тролінг» походить зі сленгу
учасників віртуальних спільнот і не має прямого відношення до сфери наукового дискурсу.
У дослівному перекладі англ. «trolling» означає «ловлю рибу на блешню» [2, с. 18].
Тролінґ — це навмисне провокування неґативних емоцій, почуттів і настроїв
особистості, здійснюване в об’єктивній соціальній реальності та віртуальній реальності в
процесі взаємодії соціальних суб’єктів, супроводжуване несталістю й дестабілізацією
соціальних норм або віртуальної етики у інформаційному суспільстві. Інтернет-тролінґ є
різновидом соціального тролінґу. У соціологічному плані важливо розуміти, що троль являє
собою соціальний суб’єкт. Суб’єктом і об’єктом тролінґу в мережі Інтернет є окремі
особистості й соціальні групи, спілкування між якими відбувається безконтактно, вербально.
Об’єкт тролінґу, ясна річ, може не реаґувати на нього, але може використовувати і методи
самого троля, впливаючи на його слабкі сторони, комплекси, емоції, тобто вдатися до
«тонкого» тролінґу, при цьому він сам стає тролем. Тролінґ у мережі Інтернет існує й
розвивається, тож необхідно вивчати цей феномен з позицій різних наук, у тому числі
соціології [3, с. 20].
З метою дослідження феномену тролінгу серед учнів НВО ліцею НІТ м. Кам’янського
було проведено соціологічне дослідження за допомогою соціологічного методу опитування
шляхом он-лайн анкетування (n = 120). Зокрема встановлено, що віртуальна присутність у
опитаних підлітків є майже тотальною. Вони постійно онлайн. респонденти нашого
опитування переважно 100 % спілкуються в соціальних мережах, 100 % завантажують
музику, 90 % грають у ігри, 100 % спілкуються за допомогою відозв’язку (Skype), 10 % відвідують сайти за інтересами та хобі. Можна впевнено сказати, що респонденти переважно
використовують інтернет мережу для розваг та спілкування. На питання «Наскільки часто
твої віртуальні «друзі» «тролять» тебе» - 8% опитаних відповіли частіше ніж один раз на
тиждень, 3 % - раз на місяць, 47 % - було кілька разів і 42 % відповіли - «ніколи». Можна
сказати, що більшість підлітків не часто стикаються з тролінгом, тому що, можливо, не всі
активно користуються чатами, форумами, де в основному «мешкають» тролі, а спілкуються
тільки з друзями.
Питання анкети: «Наскільки тролінг засмучує тебе?» аналіз відповідей показав, що
тролінг не засмучує більшу частину (72 % ) підлітків тому що, вони не стикалася з особливо
жорстоким тролінгом, або просто не сприймають всерйоз всі віртуальні образи.
Аналізуючи відповіді на питання «Чи ти сам тролив у відповідь?», можна зробити
висновок, що більшість респондентів - 45% тролило у відповідь, тому що «тролінг» здається
їм розвагою і не сильно засмучує. Високий відсоток респондентів, що тролили у відповідь
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насправді і є тією реальною цифрою, яка свідчить про те, що 42% стикалися із тролінгом і це
їх вразило настільки, що змусило відповідати. 8% підлітків, яких дуже сильно засмучує
«тролінг», напевне, зустрілися із жорсткими віртуальними діями тролів, і це вже є дуже
небезпечною тенденцією на яку слід звернути увагу батькам і вчителям.
Проаналізувавши відповіді старшокласників на питання «Кому ти розказав би про
образи в мережі?», можна зробити висновок, що найчастіше розказують про образи в мережі
друзям в реалі, рідше батькам, а найрідше шкільному психологу. Отже, можна сказати, що у
своєму віці підлітки не довіряють дорослим, а «значимими іншими» для них є їх друзі. А
отже проблема залишається закритою і не знаходить рішення. А отже, проблемні комунікації
у мережі з якими стикаються підлітки, потребує делікатної уваги дорослих, розуміння і
тактовності.
На питання «Чи відомо тобі як впоратися з тролями?» 32% опитаних відповіли так,
12 % відповіли - «ні», 32 % - вже впоралися і 25 % - хочуть дізнатися. Отже, більшість
підлітків знають як впоратися з тролями.
У підсумку можна сказати, що майже всі учні хоч раз, але стикалися з «тролінгом»,
деяких він сильно засмучує, деяких ні, інші навіть тролять у відповідь. Потрібно не
ігнорувати цю проблему, а розмовляти з учнями, давати їм рекомендації як поводитися, коли
стикаєшся з тролінгом.
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кафедри соціології ДДТУ

_______________________________________________________________________________
У сучасну інформаційну добу одну з провідних ролей у розвитку процесу
інформатизації і, відповідно, національного соціокультурного процесу відіграють засоби
масової інформації. ЗМІ – це невіддільний елемент громадянського суспільства, який
розвивається у напрямі самостійності, незалежності, з одного боку, та ефективного
механізму соціальної організації - з іншого. У наш час сучасні комунікації відіграють таку
роль, що реальні події лише тоді стають значущими, коли вони представлені в ЗМІ.
Як показує суспільна практика, ЗМІ (в ідеальному варіанті - незалежні), на сьогодні
стали важливим інструментом процесу політичної структуризації суспільства. Причому
способи здійснення комунікації на цьому рівні значною мірою визначаються як ступенем
розвитку суспільства, наявністю в ньому техніко-економічних передумов для формування
розгалуженої системи друкованих та електронних ЗМІ і доступу до продукованої ними
інформації широких суспільних верств, так і політичним режимом, який безпосередньо
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впливає на можливість здійснення політичної комунікації через діяльність політичних і
громадських організацій [4, с. 153].
Разом із цим значну роль на загальносуспільному рівні відіграє неформальна
комунікація. Особливо в тих державах, які перебувають на стадії кардинальної
демократичної трансформації, при якій зміщуються, оновлюються ціннісні орієнтири, у
боротьбі викристалізовуються нові ідеали. У цей час інколи довіра до інформації сусіда,
такої ж пересічної людини, стає вищою за довіру до офіційних повідомлень. На цьому рівні
поряд з перевіреною, об’єктивною інформацією циркулюють чутки, політичні анекдоти,
плітки тощо, які справляють значний вплив на формування іміджу влади і громадської думки
[2, с 10]. Це твердження підтверджуються результатами опитування громадської думки,
проведеного у 2015 р. компанією GfK Ukraine (n=1000), оскільки відповідаючи на запитання
«Хто має найбільший вплив на зміст інформаційних програм провідних українських
телеканалів?», половина опитаних українців (54 %) назвали головними замовниками новин
олігархів та власників цих ЗМІ – найбільші показники на Півночі (74 %), Заході (66 %) та у
Києві (52 %), а найменші – на Сході та Півдні (35 % та 45 % відповідно). Також в середньому
в Україні 36 % опитаних громадян вважають, що чималий вплив на зміст інформаційних
програм мають неформальні розпорядження («телефонне право») з боку представників
органів державної влади. На третьому місці за впливовістю, на думку 29 % респондентів,
опинилися представники політичних сил, які замовляють приховану рекламу своїх партій та
рухів в ефірі провідних українських телеканалів. У те, що вплив на зміст новин мають самі
журналісти (співробітники телеканалів) та телеглядачі, вірить незначна меншість опитаних
українців – 6 % та 2 % відповідно [3].
Водночас ефективність владних рішень, можливість їх потенційної реалізації значною
мірою залежать від ступеня підтримки уряду суспільством, від оцінок громадськістю його
дій і політики. Можна цілком погодитись з Г. Почепцовим у його формулюванні основного
правила для владних структур, що уряд має працювати ефективно, і населення має бути
переконано, що уряд працює ефективно [5]. Формування ж громадської думки відбувається
шляхом поєднання, з одного боку, свідомих цілеспрямованих комунікативних впливів на
суспільство з боку уряду, а з іншого - політичної комунікації всередині самого суспільства,
між його окремими структурами, групами і навіть індивідами. Таким чином, значення для
життєздатності суспільства налагодження ефективної інформаційно-комунікаційної
взаємодії в період кардинальних суспільних перетворень, удосконалення процесу суспільної
структуризації істотно зростає.
Процес інформатизації, пов’язаний з поширенням електронних технологій і
створенням системи Інтернет, надзвичайно актуалізував пошук механізмів удосконалення
системи комунікації [2, с 10]. Згідно з результатами всеукраїнського соціологічного
дослідження стану розвитку медіа в Україні 2016 року, що провела організація Internews
Network в рамках проекту USAID «У-Медіа» (n = 4048) у цілому користування Інтернетом,
зокрема, сайтами новин та соціальними мережами, зростає. Близько 67 % респондентів
заявили, що вони використовують Веб для отримання новин, порівняно з 64 % у 2015 році.
Телебачення все ще є головним джерелом новин для українців, проте падіння його
популярності продовжується. Кількість українців, які повідомили, що дивляться новини по
ТБ, скоротилася з 89 % у 2014 році до 81 % у 2015 р. і 79 % у 2016 р. Тим не менш
телебачення залишається найпопулярнішим способом отримання інформації населення,
переважно завдяки традиційній поширеності в аудиторії старше 35 років. Три найулюбленіші
телеканали українців: 1+1, «Інтер» та СТБ [1].
Розвиток ЗМІ, які виступили з’єднувальною ланкою між владою і суспільством,
призвів до стрімкого зростання обсягів інформації, інформаційних «шумів», появи значної
кількості деталізованої, фрагментарної, неякісної, необ’єктивної, ненаукової інформації, що
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ускладнює комунікацію як процес передачі сенсів, які, по суті, втрачаються за
переважаючими «шумами», залишаються не отриманими.
Отже, сучасний інформаційний розвиток є важливою складовою розширення
можливостей для доступу до інформації, для задоволення відповідних інформаційних потреб
не тільки на рівні політичних перетворень, а й на всіх інших рівнях суспільної діяльності.
Процес сучасної інформатизації має позитивно вплинути на стабілізацію ціннісної динаміки
в суспільстві у процесі його сучасної соціальної еволюції, адже нова епоха дає нові
можливості доступу до інформації, відкриває нові сторінки соціокультурних перетворень на
етапі активного розвитку глобалізації.
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Науковий керівник: Єрмакова Таміла Георгіївна - кандидатка соціологічних наук, доцентка кафедри соціології
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_____________________________________________________________________________
Проблема гендерної репрезентації як похідну основу має гендерну нерівність у
суспільстві. У цьому аспекті її уперше розглянули мислителі Стародавньої Греції
(Аристотель, Піфагор, Платон), які сформулювали розуміння сутності та ролі статевих
відмінностей, яке стало традиційним. У період Античності були закладені базові засади
європейської моделі гендерних відносин, які зумовили гендерні характеристики суб’єктів
практично у всіх суспільно значущих сферах, таких як політичне життя, театр, Олімпійські
ігри та ін. У працях періоду Просвітництва (Дж. Локк, Ж-Ж. Руссо, Дж. Мілль, Ш. Фурьє, А.
Сен-Симон, Р.Оуен) велика увага приділялася проблемі гендерної рівності. Ця хвиля була
викликана соціальними передумовами: масовим залученням жінок до суспільного
виробництва, виникненням зачатків жіночого руху, зростанням феміністської самосвідомості
жінок. Теоретичне обґрунтування гендерної асиметрії міститься у працях періоду німецької
класичної філософії (І. Кант, Ф. Гегель) та надалі у марксистському розумінні людської
природи. Основні ідеї представлені у роботі «Походження сім’ї, приватної власності та
держави» Ф. Енгельса, де було розкрито соціально-економічні передумови виникнення
патріархату; матеріальна основа гендерної відмінності чоловіків і жінок; ідеологічне
забезпечення гендерної нерівності. Значно вплинули на становлення гендерних теорій праці
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Ж. Лакана, М. Фуко, Ж. Дерріда, а також роботи Т. Адорно, Ф. Ніцше, Г. Маркузе. У
дослідженнях З. Фрейда, К. Юнга, Е. Фромма було введено поняття архетипу як «моделі
поведінки», безсвідоме було пов’язане з проблемою гендерних взаємовідносин. До
наукового дискурсу були включені уявлення про стереотип і архетип гендеру фемінного і
маскулінного. У період Постмодерну гендерні питання найбільш яскраво висвітлені у
роботах С. де Бовуар «Друга стать», Ж.- П. Сартра «Буття як ніщо». Ідея чоловіка –
«Самості» і жінки – «Іншого», виступає рефреном цих творів. Проблема ідентифікації та
само ідентифікації статі порушується у працях Ж. Ф. Ліотара. Розуміння тіла як витоку
сенсів з’являється у феноменології Е. Гуссерля і К. Мерло-Понті.У сучасній науковій думці
можна виокремити соціокультурну фемінологічну доктрину С. Де Бовуар, Б. Фрідан, К.
Міллет, Ю. Кристєвої, О. Вейненгера; аналіз жіночої сексуальності Л. Іригаре; концепцію
сексуальності у аспекті гендерної суб’єктивності Д. Батлер, Р. Брайдотті; вивчення «квірідентичності» і «квір-сексуальності» Т. де Лаурентіс, Е. Гросс; критика класичного
психоаналізу представлена у роботах А. Фрейд, К. Хорні, К. Гилліган; відносини влади у
аспекті гендерної теорії розглянуті у М. Фуко, Г. Рабін; біологічні детермінанти гендерної
нерівності висвітлені С. Файерстоун, М. О`Брайан.
У пострадянському науковому просторі слід зазначити роботи, присвячені аналізу
архетипічного та історико-етнографічного образу жінки (В. Е. Максименко, Ю. І. Семенова,
С. П. Толстова, Т. А. Скрипник та ін.); особливості соціокультурної рефлексії фемінності і
маскулінності представлені у роботах Т. Б. Рябова, П. П. Гайденко, Н. С. Юліної, І. С. Кона
та ін.; феномен жіночої суб’єктності розглянуто у роботах Л. П. Буєвої, Ф. І. Гиренок, І. А.
Новоселової та ін.; Субєктність у ракурсі антропологічного підходу представлена у О. Б.
Когтєва; психоаналітичні теорії фемінності у зв’язку з постмодернізмом простежуються у І.
А. Жеребкіної; психологічний та етичний аспекти жіночості досліджують Д. М. Воронцов, Р.
Г. Апресян, О. В. Артемьєва та ін. Соціальний портрет жінки представлений широким
спектром наукових праць О. М. Здравомислової, Г. Г.Силласте, Н. Л. Пушкарьової, О. В.
Рябової. Проблемі само ідентифікації жінки у інформаційному суспільстві присвячені роботи
Л. А. Мясникової, Н. М. Єршової; гендерну індустріалізацію розглядає А. А. Тьомкіна.
Слід зазначити, що, незважаючи на великий обсяг теоретичної спадщини з гендерного
питання, у науковій думці немає комплексного аналізу поняття «гендерна репрезентація» і
осмислення явища гендерної репрезентації у соціокультурних практиках суспільства;
більшість теорій, які розглядають гендерне питання, торкаються окремих його аспектів.
У всі моменти свого існування суспільство має низку постійних компонентів, які, хоча
і зазнають змін, проте залишаються у структурі соціального буття. До таких іманентних
компонентів соціального буття, які визначають і міжособистісні відносини, і соціальні, і,
зрештою, стають детермінантами для усієї системи соціуму, належать гендерні
характеристики людини. У соціальному дискурсі гендер визначається як соціально
сконструйована стать, «соціокультурний конструкт, який суспільство надбудовує над
фізіологічною реальністю. Не біологічна стать, а соціокультурні норми визначають, врешті
решт, психологічні якості, моделі поведінки, види діяльності, професії жінок і чоловіків» [1, с. 85].
У такому випадку гендерна репрезентація – це конструювання засобами
комунікативних знаків і символів соціально-біологічних характеристик суб’єкта і трансляція
їх у соціальну реальність. Сутнісною засадою гендерної репрезентації є обрана ідентичність.
Основне теоретичне навантаження поняття «гендерна репрезентація» зводиться до
розрізнення та інтерпретації біологічної реальності і сконструйованого, у залежності від
прийнятої ідентичності, та презентуємого соціальному оточенню гендера. Сама можливість
реалізації соціальної реальності базується на можливості процедур повторення трансляції та
інтерпретації гендерних знаків через комунікативну взаємодію.
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Репрезентація як проблема виникає тоді, коли соціальна сутність суб’єкта перестає
бути очевидною і починає конструюватися як дещо самостійне. Соціальна сутність суб’єкта
пов’язана з його біологічною сутністю, а у стані постмодерну стає контекстуальною і
множинною. Це відбиває загальносвітову тенденцію до постійних змін і трансформацій.
Репрезентації активізуються суб’єктивними якостями і потребами соціальних суб’єктів.
Гендерна репрезентація постає затребуваною, оскільки суб’єкт бажає демонструвати не
реальну ідентичність, проте суб’єктно бажану. Відповідно гендерна репрезентація
демонструє зміну ідентичностей, які у сучасному світі не тотожні сутності. При цьому
репрезентації, замінивши собою «реальні сутності», здійснюють не менший вплив на
суспільство [2, с. 49].
У полі соціологічного знання гендерна репрезентація постає як специфічна соціальна
інтерпретація, заміщення суб’єкта його комунікативною інтерпретацією з боку іншого
соціального суб’єкта. Дана позиція зумовлена тим, що у сучасному суспільстві, крім
традиційних гендерних установок і характеристик суб’єкта велике значення мають символи і
знаки, які транслюються по інформаційно-комунікативним каналам, і які можуть
багатократно перерепрезентовувати гендер, змінювати його видимість. Наприклад, у
глобальній інформаційній мережі Інтернет, за допомогою мобільних технологій і т. п. Окрім
цього є можливість візуально змінювати біологічні характеристики статі, створюючи
видимість будь-якого бажаного гендеру.
Література:
1. Абубикирова Н. И. Что такое «гендер»? // Женщина в обществе: мифы и реалии. Сборник
статей. / Редактор-составитель Круминг Л. С. – М.: Информация – XXI век 2001. – С. 84-87.
2. Воронина О. А. Универсализм и релятивизм культуры в конструировании гендерной
системы // Теория и методология гендерных исследований. Курс лекций / Под общ. Ред.
Ворониной О. А. – М.: МЦГИ- МВШСЭН-МФФ, 2001. – 227 с.

Ю. О. ЦИМБАЛІСТОВА, Г. П. САВОШ
СОЦІАЛЬНЕ ПІЗНАННЯ ОСОБИСТОСТІ
Цимбалістова Юлія Олександрівна – студентка ІІІ курсу кафедри обліку, економіки і управління персоналом
підприємства Придніпровської державної академії будівництва та архітектури
Науковий керівник: Савош Галина Петрівна - кандидатка соціологічних наук, доцентка кафедри філософії і
політології Придніпровської державної академії будівництва та архітектури

______________________________________________________________________________
Ми живемо у світі прогресу, у світі технологій, де більшість людей мають можливість
виходу до Інтернету та соціальних мереж. Щодня люди отримують величезні об’єми
інформації, як зовні, так і в результаті її переробки. Так як ми залежимо від зовнішнього
світу, а особливо від соціуму, в сучасних умовах проблема соціального пізнання особистості
залишається актуальною.
Відомий французький мислитель і основоположник соціології як науки, О. Конт
відмітив, що соціум – це найбільш складний із об’єктів пізнання [1]. Тому існує проблема
соціального пізнання: що спонукає людину робити певні висновки, аналізуючи отриману
інформацію; як вона формує свої думки щодо дій та вчинків інших; як засоби масової
інформації впливають на розвиток міркувань індивідів; в чому полягає специфіка
соціального пізнання; яким чином людині вдається швидко запам’ятати особливості інших
членів соціуму та соціальних подій тощо.
Особливість дослідження соціального пізнання проявляється у тому, що особистість у
повному об’ємі взаємодіє з соціальним середовищем, виступаючи і суб'єктом, і результатом
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суспільних відносин. Ми є творцями своєї історії, і ми її пізнаємо та вивчаємо. Також слід
враховувати наявність різноманітних ситуацій суспільного життя людей.
У процесі соціального пізнання фігурують як фізичні властивості, так й духовні. Не
дарма багато науковців приділяє увагу внутрішньому світу людини, її образу мислення.
Багато можуть розповісти про індивіда і його дії, вчинки, поведінка, діяльність. Радянський
соціолог І. Кон багато уваги приділяє соціальній ролі особистості. Щоб досконало
проаналізувати особистість, недостатньо тільки перерахувати її різноманітні ролі, функції,
адже досліджуваним об’єктом може бути доросла людина або дитина, жінка або чоловік.
Тому некоректно буде робити висновки, спираючись тільки на ці данні. Перелічуючи ці
властивості, ми мимоволі маємо на увазі, що ці якості проявляються в його соціальних ролях,
тобто як особистості бажано себе поводити, маючи певний статус [2, с.14-17].
Відомий український професор, доктор історичних наук, Юрій М.Ф. зазначив, що
складно використовувати спостереження та експеримент у дослідженнях суспільства [3].
Обмеженість цих методів проявляється у тому, що сам дослідник також бере участь у
соціальних процесах і не може залишатися в стороні. Об’єкт соціального дослідження
обов’язково буде викликати у науковця певні почуття: позитивні чи негативні, але це вже
інша справа. Тому висновок може бути зроблений під впливом емоцій.
Ще одна причина, чому складно використовувати спостереження та експерименту:
існування великої кількості суперечливих питань, які не мають остаточних доказів, але
мають високу популярність в обговоренні. Кожний індивід у будь-якому випадку взаємодіє з
оточуючим світом та іншими індивідами, тому у нього складається своє бачення та
розуміння різноманітних соціальних явищ. Скільки людей, стільки і думок. Тому треба
робити висновки стримано, щоб не зачепити інтереси інших, особливо тих людей, які беруть
участь у дослідженні. Тому суспільство дуже складно досліджувати загалом, на відміну від
природних та фізичних явищ.
Знов-таки, питання суперечливе, який метод краще використати, щоб дослідити
соціальне пізнання особистості, адже, як зазначалось вище, існують багато факторів, які
впливають на розвиток цього пізнання, які на даний момент не підлягають повноцінному
поясненню. Можна використовувати такі методи як порівняння, аналіз, синтез,
спостереження, але вони можуть не принести бажаного результату, тому що цього буде
недостатньо. Буде більш раціонально використання ще й таких методів дослідження, в яких
індивіди зможуть висловити свою точку зору. Наприклад, опитування, особливе усне чи
інтерв’ювання. Це допоможе не тільки отримати результат, але й поспілкуватися с кожним
опитуваним, краще зрозуміти його думки, зробити більш точні висновки.
Таким чином, як показали дослідження, соціальне пізнання особистості викликає
певні труднощі. В його основі лежить уявлення про те, що є особистість, як вона взаємодіє з
оточуючим світом, особливо соціумом. Суспільство складно аналізувати загалом, що є ще
однією проблемою доцільного вивчення. Так як соціум є не тільки об’єктом, але й суб’єктом
соціального пізнання, можна зробити висновок, що окрема особистість може буди і
предметом дослідження, і дослідником цього процесу.
Література:
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_______________________________________________________________________________
Століттями філософи обговорювали причини старіння, алхіміки шукали еліксир
молодості, а багато релігій надавали старінню сакральне значення. Проте, навіть зараз
біологія процесу старіння все ще відома дуже погано, а ніяких методів змінити швидкість
старіння людини не існує. Незважаючи на інтенсивні дослідження, дослідники ще далекі до
подолання старіння. Проте успіхи медицини та покращення рівня життя дозволили значно
підвищити середню тривалість життя (хоча зміни максимальної тривалості життя незначні).
У переважній більшості країн цей процес привів до демографічного старіння населення, де у
зв'язку із збільшенням долі старих людей, що мають інші потреби, ніж решта населення.
Останніми роками виникло багато соціальних та економічних питань, пов'язаних із
старінням. Тож у поле зору соціології потрапило дослідження проблем визначення місця осіб
похилого віку в суспільстві.
З точки зору індивіда, старість – це наближення до біологічного кінця, а з точки зору
суспільства, літні люди - це ті, хто вже віджив свій вік, виробив свій економічний потенціал
та зупинився в психологічному та духовному розвитку. У зв’язку з цим, варто з’ясувати,
коли ж наступає старість? За даними ВОЗ люди з 60 до 75 років вважаються літніми людьми;
з 75 до 90 років представники старого віку; всі, кому пощастило переступити цю планку,
вважаються довгожителями [1, с. 17].
Якщо ще донедавна було щастям досягти віку «розквіту мудрості», то «культ молодості»,
який є однією з характеристик суспільств розвинених країн сучасності, спричинив негативне
ставлення до старечого віку та невизнання свого віку як похилого. За даними соціологічних
опитувань, щорічно проводяться в різних країнах, самі люди не збираються старіти. І готові
зарахувати себе до літніх тільки коли досягнуть віку 60-65 років. [1, с. 5].
Досліджуючи уявлення про людей похилого віку, ми звернулися до робіт Р.Н. Батлера
який вказував на поширеність уявлення, що люди похилого віку є тягарем для держави,
А.Дж. Траксера який вважає, що обидва кінці життєвого циклу розглядаються як
непродуктивні, а відповідні групи сприймаються людьми середнього віку як тягар;
Т. Смірнова який зазначав медікалістичний підхід, який «зумовив патогенну установку на
процес старіння, переводячи ряд геронтологічних проблем в розряд геріатричних» [2].
Українське суспільство дуже стереотипізоване, зокрема в ньому багато стереотипів та
установок на геронтологічному та геронтофобному поприщі. Страхи, щодо смерті та старості
завжди існували в нашому суспільстві. Що ж до статусу людини похилого віку у спільноті,
то відповідно до його рівня й формується уявлення про старечий вік. Ми погоджуємося з
думкою Н. Смелзера, що віковим «...статусом (дитини, підлітка, дорослого громадянина)
називається положення у суспільстві, яке людина займає залежно від свого віку, тобто
кількості років, які вона прожила з дня народження… Крім того, в будь-якому суспільстві
встановлюються вікові ролі, або сукупність очікувань, які пов’язані з віковим статусом» [4;
64]. Якщо людина похилого віку у спільноті розглядається радником, мудрецем, носієм
життєвого досвіду, то до неї, відповідно, і відносяться шанобливо, а, отже, і настання
старості не викликає у людини особливих хвилювань. Але коли старі люди, зважаючи на
низьку економічну забезпеченість, знецінення життєвого досвіду через динамічність
соціального життя, мають низький статус у спільноті, відносяться до категорії соціально
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незахищених людей, або їх становище прирівнюється до становища дітей (чи гірше:
соціального баласту), тоді, як наслідок, й виникає страх старості. Зрозуміло, що страх
старості не існує окремо від інших страхів, він взаємопов'язаний із ними. Оскільки причиною
страху старості може виступити страх самотності, бідності, незатребуваності, немічності та
смерті. Тобто, страх старості пов'язаний з тими негативними явищами, з якими пов'язують
(відповідно до стереотипів) старість і які викликають інші страхи [2; 45].
Геронтофобія згубно впливає як на життя молодого покоління, так і на життя
старшого покоління. Молодь прагне не відставати від сучасності, не рахуючись зі своїми
моральними принципами і живуть під гаслом «livefast, dieyoung», в той час як старі зовсім
замикаються в собі, багато перестають виходити на вулицю і соціалізуватися, соромляться
свого віку, свого становища, свого зовнішнього виду. Але в цьому випадку ні як про перше,
ні як про друге не можна говорити узагальнено. Є молодь, яка ставитися до старості з
повагою, є і літні люди, які беруть свою старість в позитивному ключі. Але негативні риси
переважають в більшості і заважають боротися з цією проблемою. Характерними рисами
геронтофобії є: неприязнь спілкування з людьми похилого віку, напади панічної атаки і
прояв агресії. Останнє може стати серйозною загрозою для людей похилого віку.
З ціллю виявлення зв’язку між соціально-психологічними стереотипами та впливу на них
геронтофобії, ми провели кореляційний статистичний аналіз. Розробивши анкету ми внесли до
неї п'ятнадцять питань які умовно можна розподілити на три групи: відношення до власної
старості, відношення до старих людей, очікування щодо місця старих людей у нашому
суспільстві. Аналіз показав, що існує стійка і чітка позиція у формування геронтофобних
стереотипів під час дорослішання, соціального впливу навколишнього середовища та культурою
суспільства. Це підтверджує, що для успішного подолання геронтофобії, суспільство повинно
впливати на індивіда та допомагати у вирішенні його проблем.
Література:
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2. Коваль Т.В. Страх старості та його феноменологічні вияви // Вісник Житомирського
державного університету. 2012 - Вип. 64. Філософські науки. - С. 43-46.
3. Коммиссарова А. А. Геронтофобия как проблема современного общества / А. А. Коммиссарова
// Российская наука и образование сегодня: проблемы и перспективы – 2015. С. 46-49.
4. Смелзер Н. Возраст и неравенство / Н. Смелзер; [ред.-составитель Д. Я. Райгородский] //
Психология старости : [хрестоматия]. – Самара : Издательский Дом БАХРАХ - М, 2004. – С. 57–90.
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Щербинин Сергей Николаевич - аспирант кафедры социологии факультета философии и социальных наук
Белорусского государственного университета м. Минск. Республика Белорусь.
________________________________________________________________________________________________

В современной научной литературе представлено большое количество категорий и
компонентов деятельности по принятию управленческого решения. Данное разнообразие
объясняется сложностью управления, уровнем влияния личностных характеристик
руководителей и другими детерминантами, которые влияют на принятие управленческого
решения. Подобная множественность усложняет сущность управленческого решения для
восприятия и дальнейшей оптимизации данного направления.
Принятие управленческого решения является определенной социальной технологией,
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которая предполагает осознанное и целенаправленное воздействие [2, с.52]. Специфической
логикой и принципом подготовки самого решения выступает рациональность, которая
является теоретической основой для формирования моделей поведения субъектов
управления при осуществлении выбора. Обобщив существующие понятия, рациональность
можно охарактеризовать как выбор субъектом среди возможных альтернатив действия,
которое, согласно ожиданиям, наилучшим образом соответствует его интересам и
предпочтений.
Понятие рационализации в управленческом решении связано с сознательной
деятельностью по реализации определенных изменений. Данная деятельность является
осознанной, целенаправленной, осуществляемой в соответствии с определенной программой,
ограниченной в пространственном и временном плане, обязательно направляемой [2, с.53]. В
связи с этим, при принятии управленческого решения реализуются целерациональные
социальные технологии, которые выступают инструментом подготовки проекта изменений.
В основе указанных технологий лежит механизм обеспечения рационального выбора
средств, обеспечивающих формирование наиболее благоприятных условий для реализации
целей управления [3, с.16].
Рациональность проявляется в увеличении различий между затратами и выгодами
будущих изменений. Максимизация выгоды является ключевым принципом эффективного
управленческого решения. Следует отметить, что рационализация не есть максимизация
выгоды [1, с. 19]. Побуждение к деятельности происходит из неудовлетворенных
стремлений. Это конкретизирует цель управленческого решения как не максимизацию
выгоды, а достижение определенного уровня благ, реализацию устремлений. Данный
уровень определяется жизненным опытом и предпочтениями субъекта.
Учитывая влияние морали на поведение человека, и выбор в частности, следует
отметить, что ее основные компоненты формируются на субъективной основе [3, с. 21].
Таким образом, на формирование критериев выбора влияют такие основы морали как
индивидуальный рационализм и стремление к выгоде, что подчеркивает роль
рациональности в управлении.
Анализ сущности рациональности позволяет определить влияние основ нормативного
индивидуализма, который проявляется посредством формирования определенных
устоявшихся правил принятия решений в управлении. Это определяет деятельность субъекта
управленческого решения как повторение готового правила, усвоенного в результате
прошлого опыта. Индивид осуществляет выбор, без временных трат на оценку полезности
отдельной альтернативы и приспособление к ситуации [3, с.25]. В результате возникает
определенная форма рациональности, соответствующая долгосрочным интересам
руководителя. Постепенно это приводит к возникновению рациональной морали, которая
определяет репутацию как разновидность человеческого капитала.
Определение в качестве одной из основных категорий управленческого решения
рациональности, предполагает применение в управлении различных инструментов,
направленных на анализ информации, внешней среды, ожидаемых результатов и
последствий деятельности, определение и оценку критериев и альтернатив, формирование
будущего образа объекта управления. Применение данных инструментов определяют
отдельную модель принятия управленческого решения, которую можно определить как
рациональную. Выбор, в рамках данной модели, основывается на результатах использования
аналитических технологий.
Подобный подход к управленческому решению ориентирует на анализ ситуации и
определение связей между этапами принятия решения, что позволяет алгоритмизировать
данную деятельность и определить правила решения, обеспечивающие оптимальное
достижение цели. При этом, нельзя упускать оценку рациональности самих целей, дабы
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избежать ошибок в управлении и нежелательных результатов. Это предполагает
необходимость использования потенциала руководителя (коллектива) [3, с.10], в отношении
сбора и оценки необходимой информации (в том числе информации о способах решения,
альтернативах и т.д.).
Таким образом, деятельность по принятию управленческого решения предполагает
всестороннее использование доступной информации, которая и позволяет установить
оптимальный вариант устремлений, требуемых ресурсов, действий и результатов.
Именно рациональность выступает основным побуждающим компонентом
управленческого решения, а ее анализ позволяет выявить определенные повторяющиеся
фундаментальные основы в структуре управленческого решения и рассматривать механизмы
его принятия с позиции социальных технологий.
Литература:
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________________________________________________________________________________________________

Как известно, общение является неотъемлемой частью повседневной жизни. Практически
каждый человек сталкивается со многими трудностями, которые возникают в процессе общения
и взаимодействия с окружающими людьми. Трудности в общении, в первую очередь, приносят
человеку значительные неудобства, отрицательные эмоции и переживания, а также являются
преградой для достижения поставленных целей и задач. В деловом общении адекватность
восприятия информации между партнерами зависит от наличия или отсутствия
коммуникативных барьеров. Итак, что же такое барьеры общения?
Коммуникативные барьеры – это психологические трудности, возникающие в процессе
общения, служащие причиной конфликтов, или препятствующие взаимопониманию или
взаимодействию. В данной статье мы рассмотрим самые распространенные барьеры общения [1,
с. 89].
Основными наиболее часто возникающими барьерами общения являются:
 Выбор слов
Выбор слов играет немаловажную роль в деловом общении, и неправильное употребление
слов является преградой для эффективного общения с собеседником. Поэтому, общение с
партнером должно быть значительно легче и на понятном ему языке.
 Неумение слушать
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Невнимание человека к чужим проблемам, невоспитанность или отсутствие интереса к теме
разговора часто препятствует эффективному общению с напарником. Чтобы избегать таких
проблем, нужно формулировать мысли так, чтобы напарнику интересно и легко было слушать
вас.
 Эстетика
Неопрятность и нечистоплотность могут повлиять негативно собеседнику в процессе
общения. Справиться с внутренним препятствием к ведению разговора нелегко, однако стоит
научиться абстрагироваться от деталей, не относящихся к делу, и сосредоточиться на
достижении поставленной цели.
К сожалению, в жизни не бывает такого, чтобы можно было без барьеров общаться лишь
с приятными людьми. Как правило, все мы так или иначе оказываемся в ситуациях, когда эти
трудности возникают. Задача, стоящая перед вами в этот момент, – почувствовать барьер,
определить его вид и применить способ, наиболее эффективно его устраняющий. Будьте
спокойны, уверены в себе, терпимы к слабостям других и старайтесь не попадать в конфликтные
ситуации [2, с. 12-13].
Однако возникает вопрос, как преодолеть барьеры в общении и выстроить эффективную
коммуникацию?
Жизнь сталкивает нас с разными людьми. И очень редко дарит тех, в общении с
которыми барьеры не возникают. Поэтому следует быть снисходительными к проявлениям
некоммуникабельности и уметь делать общение бесконфликтным. Чтобы преодолеть барьеры в
общении, нужно поставить «диагноз» себе или партнеру и так построить свое поведение, чтобы
уменьшить или устранить барьер [3, с. 12-13].
Для этого необходимо следующее:
 Уважать собеседника при любых обстоятельствах, каким бы он ни был.
 Умение контролировать себя в общении.
 Стараться понять, чем вызвано поведение человека, которое нам неприятно.
 Умение контролировать свое поведение во время общения, чтобы уменьшить или
устранить барьер.
 Иметь чувство собственного достоинства.
В качестве вывода к статье надо отметить, что барьеры общения – это отражение наших
внутренних проблем. Следовательно, для эффективного общения нужно не только знать, как
справиться с барьерами, но и понять причину их возникновения, чтобы те же ситуации не
повторялись.
Литература:
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_______________________________________________________________________________
У наш час потреба в перекладі набуває все більших масштабів через зростаючу
інтенсивність міжнародних контактів. За таких умов істотно зростає роль перекладу, який
впливає на економічні та суспільно-політичні,відносини народів. Темою даної роботи є
мовні реалії та способи їх перекладу; ця проблема є однією з найбільш суперечливих при
перекладі. Реалії позначають поняття, чужі для інших культур, тому представляють в
процесі перекладу особливу складність.
Актуальність даної роботи полягає в тому, що внаслідок процесу глобалізації в
українську мову потрапляє велика кількість термінів економічної галузі, переклад яких
потребує особливої уваги вивчення.
Предмет дослідження – способи передачі лексики цього типу при перекладі. Об’єкт
дослідження – це англомовні слова реалії фахової мови з бізнесу й економіки та засоби їх
відтворення при перекладі. Метою роботи є встановлення способів перекладу слів реалій та
неологізмів українською мовою.
Слова-реалії - перекладознавчі категорії, які відіграють першорядну роль у
відображенні соціально-історичного та культурного контексту, надають національного
забарвлення. Водночас реалія часто стає каменем спотикання для перекладача, оскільки її
правильне тлумачення вимагає виходу за межі тексту в широкий контекст і за текст.
Науковець Зорівчак Р.П. [1, c. 5] зазначає, що під реалією як перекладознавчим терміном
слід розуміти «моно- і полілексемну одиницю, основне лексичне значення якої вміщає
традиційно закріплений за нею комплекс етнокультурної інформації, чужої для об'єктивної
дійсності мови-сприймача». Важливо, що поняття реалії є змінною, відносною категорією,
яка набуває чіткості при бінарному контрактивному зіставленні конкретних мов і культур.
Обсяг реалій мови-джерела постійно змінюється залежно від словникового складу цільової
мови, особливостей матеріальної і духовної культури, що сприймає, від інтенсивності
культурних та етнічних контактів відповідних мовних колективів. На сьогодні відомі
численні класифікації слів- реалій. Тематична класифікація слів-реалій охоплює багато
сторін життя національної спільноти, надана В.С. Виноградовим [2, c.27].
 Побутові реалії (житло, одяг, їжа, види праці, грошові знаки, музичні інструменти,
народні свята): jurt - юрта; kokoshnik - кокошник, fibula - фібула; ale - ель; farmer фермер; franc - франк; banjo - банджо.
 Реалії природного світу ( тварини, рослини, ландшафт): kiwi - ківі, sequoia - секвойя,
steppe - степ.
 Реалії державного ладу і суспільного життя: region - область, county - графство, Rada Рада, lobby - лобі, gentry - джентрі.
 Ономастичні реалії (антропоніми та топоніми): American - американець, Mount Elbrus
– гора Ельбрус , The Dnieper River - Дніпро.
Найбільш поширеними прийомами перекладу реалій є:
– транскрипція (cache - кеш, slash–слеш, speaker – спікер). Прийом означає, що в перекладі
відтворюється звучання слова оригіналу.
– транслітерація (hedger – хеджер, manager – менеджер; supervisor – супервізор; clearing –
кліринг; acceptor – акцептор, Post-fordism – пост-фордизм, перехід від масового виробництва
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–

–
–

–

продукції на спеціалізоване за допомогою сучасної техніки). В перекладі передається
графічна форма слова оригіналу. Транслітерація і транскрипція доречні, коли український
еквівалент відсутній у зв’язку з відсутністю такого явища в українській економічній
професійній сфері, а пояснення є надто громіздким [3, c.36].
калькування(фр. calque «копія»). особливий вид запозичення: утворення нового
фразеологізму, слова або нового значення слова через буквальний переклад відповідного
іншомовного елемента. Існує декілька видів кальки:
словотворчі або структурні кальки — поморфемний переклад іншомовного слова (заміщення
— substitution; надлишок — surplus, хмарочос - нім. wolkenkratzer, англ. skyscraper)
семантичні кальки — запозичення переносного значення слова (уподобання споживачів –
consumer preferences; насичення попиту – demand saturation; мультивалютний кредит –
multicurrency credit)
описовий переклад або експлікація (antedate - дата, поставлена заднім числом; managed
floating rate – мінливий курс, що корегується, crony capitalism – корумпована форма
капіталізму з такими рисами, як фаворитизм, клановість або тіньовий капіталізм, silicon-chip
capitalism – капіталізм в умовах інформаційної революції ).
Знання історії, звичаїв, звичок, культури є дуже необхідним для перекладача. Це
допомагає передавати колорит і забарвленість слова.
Оскільки переклад реалій є однією з найбільш суперечливих проблем, а також
представляє особливу складність, то ця перекладознавча категорія потребує постійного
вивчення [4, c.433].
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О.В. ВОРОНИЧЕВА
ИМЯ ОЛЬГА В ЯЗЫКОВОЙ ПРАКТИКЕ:ЭТИМОЛОГИЯ И ЧАСТОТНОСТЬ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Вороничева Ольга Викторовна - кандидат филологических наук, доцент кафедры философии, истории и
социологии Брянского государственного инженерно-технологического университета, Российская Федерация.

______________________________________________________________________________
Антропонимика представляет собой интереснейшую и интенсивно развивающуюся
область современной филологии. Однако сведения о личных именах, их происхождении и
значении порой приходится собирать по крупицам, особенно если они имеют древнее
происхождение, как, например, старейшее женское имя льга, появившееся у нас еще в
период Киевской Руси (встречается в «Повести временных лет» под 945–957 гг.).
Существует несколько версий происхождения имени льга: 1) рано обрусевшее имя
древнескандинавского происхождения [9, с. 137] (Hélga), что дословно означает св та
св щенна
сна светла мудра рокова (женский вариант мужского имени лег); 2)
славянское имя, означающее, скорее всего, то же, что и название известного дерева ольхи:
хранительница вод или живущая у воды [5, с. 117]; 3) славянское имя, означающее
св щенна благодать поль а награда дар и используемое наряду с именем ль а [1,
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с. 334]; 4) от древнеславянского имени ольга ол (к русскому слову волго близки по
значению слова солнечн й начим й оро ий великий боль ой) [2]. Предположение о
значении лексемы волго может описаться на исследование А.А. Тюняева, который в
результате многоаспектного анализа топонима олга приходит к выводу о том, что
«наиболее древнее значение корня вол / вел связано с древнерусским великий и, скорее,
относилось к представителю высшей, божественной власти» [8].
Наиболее распространена первая версия о скандинавском происхождении имени. В
дохристианскую Русь имя льга наряду с именами лег и Игорь принесли первые князья. На
почве русского языка в нем отпал инициальный придыхательный звук; е был заменен на о
(как един – один): Hélga (Хельга) → Elьga → льга. Вот как об этом пишет П.А. Флоренский:
«Этимологически имя льга в первоначальном изводе Хельга или льга, ясное дело, значит
велика ; это значение близко подходит по смыслу к мировладению, связанному с именем
Владимир. И то и другое имя пришли к нам из Скандинавии, и оба, глубоко принятые
русским народом и сделавшиеся именами особливо русскими, будучи усвоены русским
языком, претерпели звуковую перегласовку, далеко не случайную. …режущая и даже
жестокая четкость льги в протяжном и глубоком о своего русского извода смягчается,
несколько расплывается и становится если не более ласковым, то во всяком случае более
спокойным и неподвижным» [10, с. 228–240].
Н.А. Петровский заметил закономерность: чем старше имя и чем шире оно
распространено, тем больше у него производных [4, с. 19]. В Словаре русских личных имен
А.Н. Тихонова [7, с. 589–591] приводится 101 производное от имени льга. Образование
производных форм подчинено строгим законам и в основном строится по определенным
моделям. Однако в пределах одного имени могут происходить значительные изменения,
которые делают его нередко неузнаваемым. Так, производящая основа может состоять из
следующих элементов [4, с. 19]: а) из целого имени, к которому присоединяются суффиксы:
льгун
льгунечка льгунчик льгу а льгонька; б) из двух, трех и более начальных
букв имени: лес , люнчик; в) из звуков, взятых из середины полного имени: Лёна и Лена,
Лёл Люн Люс Лил Лета; г) из конечных слогов и звуков имени: Гул ; д) из
повторенного два раза слога полного имени: Л л (от л ); е) нередко производящая основа
создается в результате выпадения звуков: л .
Большое число производных свидетельствует не только о древнем происхождении, но
и о семантической многогранности имени. Уменьшительные формы высвечивают разные его
смыслы и передают характер социально-ролевого и личного отношения к носителю (ср:
лька – л – льга ергеевна). Между тем богатая суффиксация сокращенной формы
имени и множество его форм применительно к одному и тому же лицу (наряду с формой
имени-отчества) – это ярчайшие, сугубо специфичные национальные особенности, трудные
для понимания представителя другой культуры [11, с. 99].
Из антропонимики известно, что в определённые периоды времени существует мода
на те или иные имена. Имя льга в России является одним из самых распространенных,
частотность его использования одинакова в городе и в селе. Между тем с опорой на
статистические данные можно констатировать спады и подъемы интереса к нему. Докажем
это положение на примере исследований ученых-филологов: Л.М. Щетинина [14, с. 242],
В.А. Никонова [3, с. 23–51], А.В. Сусловой и А.В. Суперанской [6, с. 10, 79–86],
А.Н. Тихонова, Л.З. Бояриновой, А.Г. Рыжковой [7, с. 721–725], – которые проследили
динамику интереса к имени льга в исторической ретроспективе.
Имя льга стало первым церковным именем русских женщин. В Святцы его записали
после объявления святой княгини Ольги, принявшей при крещении имя Елена. Интересно,
что в список святых попало старое, языческое, имя княгини, а не новое, полученное при
крещении.
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На основе данных, взятых из работы Л.М. Щетинина, мы можем констатировать, что
уже в XVIII веке оно было на 7-м месте по популярности: интерес к нему значительно ниже
(15), чем к именам нна (63) и Прасковь (34), и немного ниже, чем к Елене (24), Наталье
(18), ать не (18) и Евдокии (17). Исследование В.А. Никонова подтверждает то, что в
последней четверти XVIII века льга по-прежнему относилось к десятке самых частых
женских имен (в пересчете на 1 тысячу по трем социальным группам – крестьянок, купчих и
дворянок). Приведенные автором таблицы подтверждают существование в христианской
Руси разделения имен по социальной принадлежности – для князей и для остальных. льга –
типично дворянское имя (16), оно гораздо реже встречается в купеческой среде (9) и почти
не характерно для крестьянок (1). Всего оно упоминается 26 раз, т. е. стоит на
предпоследнем месте в десятке самых частых имен (делит это место в Маврой – именем,
прочно утвердившимся в крестьянской среде).
В XIX веке, по подсчетам Л.М. Щетинина, льга (27) поднимается на 4-ю позицию.
Она так же уступает нне (64), Елене (30) и Прасковье (28), но оставляет позади Евдокию
(22), Наталью (21) и ать ну (20). Характерно, что в этот временной промежуток между
численностью отдельных имен не существует большого разрыва и, самое главное, общая
численность первой четверки – всего 149.
В 1900–1909 гг.
льга (37) входило в список наиболее частотных имён
новорождённых в Москве и занимало в нем 8-ю позицию. До 1917 г. и в 20-е гг. льга (45 и
30 соответственно) – на 2-м месте после нн (64, 51), которая по-прежнему вне
конкуренции, Елен (32, 26), Натальи (36, 12), ать н (36,16), Прасковьи (12, 3) и Евдокии
(8, 6). Зато в 1924–1932 гг. в Москве оно вообще не вошло первую десятку [12]. А.В Суслова
и А.В. Суперанская установили, что среди женщин, родившихся до 1937 г., носительниц
имени льга меньше, чем обладательниц имен Мари
алентина нна Нина лександра
Галина Екатерина нтонина Людмила Лиди
инаида ера амара ать на Елена
Наде да. В 60-е годы льга (70) снова на 4-й позиции после Елен (120), ать н (116), и
Натальи (108). Общая численность четырех лидеров составляет уже 414 из тысячи
исследованных имен. Совершенно ушли Прасковьи и Евдокии. В это время заметно
поубавилось разнообразие массового имянаречения и наметилась нежелательная тенденция:
значительно сократилось общее число традиционных русских имен: со 140 (на каждую
тысячу) в начале ХХ в. до 80 в 70-х годах [6, с. 80]. В.А. Никонов отмечал, что уменьшением
числа активно используемых имён русский именник 1961 года значительно отличался не
только от дореволюционного, но и от именника 1930 года. Процесс стандартизации,
присущий массовому обществу, распространился даже на столь личную сферу человеческого
бытия, как выбор имени.
В 70–80-е годы льга удерживало третье место: по подсчетам В.А. Никонова, на
каждую тысячу новорожденных девочек приходится 282 Ольги, т. е. в частотном списке это
имя располагается после имен Наталь (351) и Елена (334). Далее, со значительным отрывом
от них, следуют: Ирина (201), ветлана (194), ать на (185), Юли (179), нна (140),
Екатерина (106), Марина (105). В 1973 г. в целом по России льга входило в 10 самых
частотных имён новорождённых (наряду с Еленой нной Натальей ветланой Юлией
Марией Ириной Екатериной). Среди новорожденных Москвы в 1978–1981 гг. льга (80) –
3-я в списке, так же после Елен (93) и Натальи (82). На основе результатов опросов 1966 и
1976 годов А.В Суслова и А.В. Суперанская вполне закономерно отнесли льгу к группе
имен массового распространения (наряду с Еленой Ириной
ать ной
ветланой
Натальей Мариной). (Имена массового распространения – те, численность которых не
менее 5 %, т. е. 50 и более одинаковых имен на каждую тысячу человек.) За указанное
десятилетие доля этих семи имен среди других снизилась до 55,8 % (в 1966 составляла
66,6 %), сам же их перечень не изменился.
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В 1988 г., по наблюдениям А.В. Сусловой и А.В. Суперанской, льга (52) на 5-й
позиции наравне с Юлией, заметно уступает Екатерине (72) и снова нне (69), совсем
немного оторвавшись от Марин (54), Натальи (53) и чуть оставив позади настасию (51) и
Елену (51). В это время заметно снизилось количество наиболее распространенных женских
имен – до 43 % – и изменился их качественный состав, но льга по-прежнему среди лидеров
– входило в первую семерку, но уже наряду с настасией Екатериной Марией Натальей
Юлией.
В списке имен, которыми называли новорожденных в Смоленской области с 1989 по
1992 гг. (исследование А.Н. Тихонова и др.), льга – по частотности в первой шестерке: 229
(1989), 192 (1990), 151 (1991), 142 (1992). Популярней теперь только имена Екатерина – 297
(1989), 273 (1990), 221 (1991), 178 (1992), настаси – 216 (1989), 225 (1990), 238 (1991), 213
(1992), Юли – 243 (1989), 215 (1990), 179 (1991), 187 (1992), нна – 225 (1989), 239 (1990),
177 (1991), 146 (1992). По сравнению с льгой немного чаще используется Елена – 245
(1989), 194 (1990), 163 (1991), 129 (1992) и чуть реже – Наталь – 178 (1989), 157 (1990), 139
(1991), 104 (1992) и ать на – 178 (1989), 130 (1990), 115 (1991), 93 (1992).
Несмотря на колебания интереса к различным именам в хронологическом срезе,
социальный заказ и личные пристрастия дарителей имени, льга на протяжении столетий
почти всегда входило в десятку «горячих» имен. Начало третьего тысячелетия
демонстрирует совершенно иную ситуацию в области имянаречения. Статистический срез
2003 г. показал, что заметно изменился качественный состав преимущественно
используемых имен и льги в нем уже нет. Зато есть настаси
сени Мари
лександра
офь
арь Полина Ели авета алери Екатерина. Не попала льга и в 7 наиболее
частотных имён новорождённых в Москве в 2006–2008 годах [12]. Если наметившиеся
тенденции окажутся устойчивыми,
льга может перейти в разряд редких имен,
подчеркивающих индивидуальность человека и способных постоянно напоминать о его
избранности и неповторимом пути: «Если нерядовое личное имя выделяет человека среди
других людей, то одинаковые имена в какой-то степени стирают их индивидуальность…
Поэтому мода на имена – явление, безусловно, вредное» [6, с. 186]. Подтверждает эту мысль
Н.А. Петровский: «Кажется, даже самые красивые имена теряют свою прелесть, если они
встречаются слишком часто (…) Есть ли надобность следовать примеру других при таком
богатстве русских имен?» [4, с. 8]. По моде на имена иронично отозвался А.П. Чехов в
рассказе «По-американски» (1880). Его герой предъявляет следующие требования к своей
избраннице: «Не называться Матреной, Акулиной, Авдотьей и другими сим подобными
вульгарными именами, а называться как-нибудь поблагороднее (например Олей, Леночкой,
Маруськой, Катей, Липой и т. п.) [13, с. 52].
В последние десятилетия прошлого столетия русское женское имя льга (Olga)
вошло в моду в Западной Европе, где зачастую используется наравне со скандинавогерманским аналогом Helga. В частности, оно популярно в Чехии, Финляндии, отчасти в
Германии (нововерхненемецкое Olga было заимствовано из русского языка в эпоху
антинаполеоновских войн) [9, с. 137].
Интереснейший опыт изучения имени, в том числе имени льга, как «эмблемы чегото непостижимого» [10, с. 77] принадлежит Павлу Александровичу Флоренскому. В трактате
«Имена» (1923–1926) он исследовал связь имени человека и его личности, а в
характеристиках имен интегрировал явления нашей культурной, языковой и
психологической реальности.
Древние верили, что имя – путь к душе. В льге, как и в любом другом имени,
заложена идея, которая проявляется на уровне значения, звучания, исторических параллелей,
с ним связанных, и т. д. льга – дважды освященное имя, т. к. оно освящено религией и
историей. Для полноты его понимания важно знать судьбы и деяния наиболее ярких его
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обладательниц – подвижниц христианства и представительниц социальной и культурной
жизни России.
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МОВОЮ
Довга Марина Ігорівна– студентка І курсу кафедри перекладу ДДТУ
Науковий керівник: Валуєва Наталія Миколаївна – кандидатка філологічних наук, доцентка кафедри перекладу
факультету МЕСФ ДДТУ
________________________________________________________________________________________________

На сьогоднішній день ще не встановлено абсолютно точних правил передачі
англійських власних назв українською мовою чи навпаки. Повних еквівалентів на
орфографічному, а тим більше на фонологічному рівні майже не буває, тому що звуки
одного класу навіть у близькоспоріднених мовах досить різняться між собою. Все це створює
труднощі при передачі українських власних назв іноземними мовами [2]. Зокрема при
відтворенні звукової (та орфографічної) форми українських особових (географічних) назв
англійською мовою (як і англійських – українською) доводиться часом використовувати
найближчі фонеми.
Проте, в більшості випадків українські власні імена передаються способом
транслітерації на англійську мову: Віра – Vira; Роман – Roman; Коровко – Korovko; Іван –
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Ivan; Дмитро - Dmytro; Дорошенко – Doroshenko. Однак, далеко не всі українські власні
назви можуть перекладатися на англійську мову способом транслітерації.
Досі залишається не врегульованим відтворення деяких українських голосних
англійською мовою. Так звук [и] може передаватися через [і], або [у], наприклад, Mykola/
Mikola, Nemiriv/ Nemyriv, Vinnitzya/ Vinnytzia. Це пояснюється відсутністю в англійській
мові прямого відповідника [и], який чи не найближчий за своєю звуковою формою до
ядерної частинки дифтонга [ei], як у словах make, lace.
Складнощі виникають і при передачі особових імен з афіксами -ий, -ій, які в
переважній більшості випадків механічно (за польськими, чеськими та словацькими
зразками) змінюються графемою у. Через це Салій, Мусійчук, Лановий переважно пишуться
Saly, Musychuk, Lanovy.
Англійською для передачі українських афіксів використовується буквосполучення ei:
Novytskei, Lanovei. Для афікса -ій відповідником є -іі: Salii, Topchii.
У даних випадках варто скористатися вже існуючою європейською традицією
передачі слов’янських прізвищ і запропонувати дещо сприйнятливіші варіанти: уі для –ий та
іу для –ій. Наприклад, Новицький – Novytskyi, Лановий – Lanovyi, Пужій – Puziy, Топчій –
Topchiy. Аналогічно вирішується й передача афіксальних –иів, - іів як у Київ, Зміїв – Kyiv чи
Zmiiv.
Досі по-різному передаються в іменах, прізвищах та географічних назвах букви я ю
є ї, для яких існують два варіанти передачі англійською мовою. Наприклад, Ярема – Yarema,
Гоян –Hoyan, Kyryan - Кир’ян, Яким – Yakym. Але традиційне Марія – однозначно Maria,
Софія – Sofia, Малазія - Malasia. А от у випадках з Балаклія, Кілія тощо існують варіанти:
Balakliya / Balaklia, Kiliya / Kilia.
Аналогічна ситцація простежується і з фонемою [ю]: Юрко, В’юн, Крюків, Югославія
– Yurko, Vyun, Kryukiv, Yugoslavia. Щодо імені Юля / Юлія відкритим залишається питання
передачі його як Yulia, Yulya чи Ulya, Ulia.
Звук [ji] на початку та в середині власної назви також передається буквосполученням
yi: Ївженко - Yivzhenko, Шалівський - Shaliyvskyi, Івга – Yivha. Але, якщо попередній звук є
голосним, то звук [ji] може передаватися як буквосполучення yi так і ii. Наприклад: Турбай,
можуть бути Turbayi I Turbaii, Кудлай - Kydlayi i Kydlaii Мараївка – Marayivka i Maraiivka.
Узгодження потребують і правила передачі українського звукосполучення [aй], що
відповідає англійському дифтонгові [aj], в особових та географічних назвах: Гайдамака,
Брайчевський, Гайсин. Тому іноді постає проблематичне питання обрання між декількома
варіантами: Hidamaka/ Hydamaka чи Hiadamaka, Hisyn / Hysyn чи Haisyn, Brichewskyi /
Brychevskyi чи Braichewskyi.
Існують проблеми і з передачею деяких українських приголосних англійською мовою,
а саме передача палаталізованих приголосних в найменуваннях типу Гулько, Карпець,
Гнівань, Бершадь, Умань. Їх написання як Huljko, Hnivanj, Karpetsj, Bernadj, Umanj не
сприймаються взагалі, тому на практиці доводиться відмовлятися від літери j: Гринь – Hryn,
Альвіна - Alvina, Василь – Vasyl, Редько – Redko.
Прізвища Бабенко, Попович, або Ткачук вимовляються ангійською мовою з
проривними (в, р) та альвеолярним (t), тобто приблизно так: Ббабенко, Ппопович, Тикачук.
Таку вимову, зрозуміло, не візьмуть, хоча в основі відтворення особових географічних назв
має бути враховано фонетичний принцип. Завдання ж перекладача – відтворити особову
назву в найближчій до оригіналу вимові будь-якою іноземною мовою.
Розглянемо детальніше основні способи передачі найхарактерніших приголосних
звуків і звукосполучень української мови за допомогою відповідних засобів англійської
мови. Так, глотковий звук [г] в іменах, прізвищах, географічних назвах і реаліях має
передаватися близьким йому англійським [h], а не задньоязиковим [g]: Голуб –Holub,
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Solohub - Сoлогуб, Григір – Hryhir, Гаврош – Havrosh, Гайдак - Haidak. Зате задньоязиковий
[г] має в англійській мові практично абсолютний відповідник [g]: Ґедзь – Geds, Геркуль Gerkul, Гудзь – Guds, Газда – Gasda.
Артикуляційно близькі в англійській та українських мовах тверді африкати [дж] та
[дз], тому наші Джміль, Джура, Джанкой, можуть передаватися тільки через відчутно
палаталізований [dz] і твердий [dz]: Jmil, Jura, Junkoy.
Українському звукові [в] в англійській мові можуть відповідати або губно-губний [w],
як у початковому подвоєнні (ввів, ввійти), або губно-зубний [v, що зовсім відсутній в
українській мові, але має наближений до нового [в] у деяких звукосполученнях (пор. зв’язати,
Савка). Тому Васьків, Ващенко, Вінниця правильніше було б писати Waskiw, Winnytsya,
Waschenko, ніж Vaskiv, Vinnytsya, Vaschenko як це вже стало традиційним [1, c. 149].
Більшість інших приголосних звуків української мови мають прямі відповідники в тих
самих класах приголосних англійської мови, однак вони не є абсолютними еквівалентами, а
тільки наближеними до них звуками. Це стосується, зокрема, і звуків [х] [ц] [щ], які
передаються буквосполученнями kh, ts, shch,: Хома – Khoma, Хотин – Khotyn, Ховрах –
Khovrakh, Харків – Kharkiv, Махно – Makhno, Цимбал - Tsymbal, Щербань – Shcherban,
Шашкевич – Shashkevych, Щедрий – Shchedrii, Верещак – Vereshchak, Горощинний –
Horoshchynnyi, Хрущ – Khrushch, Конюх – Konyukh, Кіцман – Kitsman, Шаденко –
Shchadenko, Ціпко - Tsipko.
Отже, актуальним залишається питання розроблення уніфікованої практичної
транскрипції українських антропонімів англійською мовою.
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На сучасному етапі розвитку суспільства, зміцнення міжнародних зв'язків України, в
умовах швидкого обміну інформації гостро стоїть проблема перекладу рекламних текстів. Не
так давно реклама є об'єктом ретельного дослідження вчених. Але, головним чином,
вивчалися економічні, соціальні, психологічні аспекти реклами, як засобу масової
комунікації. Сучасна наука визнає дві основні концепції реклами: культурологічну та
маркетингову. Для перекладача рекламних текстів треба поєднати ці дві концепції. Це
допоможе врахувати культурологічні особливості, тобто екстралінгвістичні особливості
рекламного тексту та маркетингову складову. Об’єднавши основні концепції, переклад
тексту реклами стане зрозумілим споживачеві, носію іншої мови і дозволить повноцінно
реалізувати економічну природу реклами.
Рекламний текст містить кілька складових частин: лінгвістичну, графічну, звукову та
ін. [1, с.11]. Слід зазначити, що лінгвістична складова в рекламному тексті є
малодослідженою проблемою, яка привертає увагу багатьох мовознавців (І. Гріхілес, Х.
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Кафтанжжиєв, Г. Кузнєцов, М. Мутовніноі, П. Паршин, Ю. Пирогова, Р. Скильский, G.Dyer,
A.Goddard).
Основними стилістичними особливостями рекламних текстів є: лаконічність, ясність,
доступність інформації, оригінальність висловлювання, літературна грамотність і
витончений стиль [2, с.83].
Важливою стилістичною ознакою рекламних текстів є використання риторичних
фігур. Найчастіше зустрічаються: повтор, звернення, вступне питання, антитеза, римована
мова, ефемізми, персоніфікація, заперечення, гра слів, відсилання до інших текстів.
Вельми складною проблемою перекладу можна вважати пошук різноманітних
літературних і історичних паралелей. Для вірного розуміння цитати, алюзії, ідіоми,
наведених у рекламі, потрібні загальні фонові знання у одержувача тексту. Наприклад, щоб
зрозуміти гумор рекламного слогану «Digitally yours» - «цифрові технології для Вас» ,
необхідно провести паралель зі стандартною формулою ввічливості ділового спілкування. У
слогані «A Mars a day helps you work, rest and play» - «Марс кожний день допоможе
працювати, відпочивати та грати» поєднуються рима та алюзія, де присутнє відсилання до
відомого англійського прислів’я.
Перекладач змушений шукати специфічні засоби для передачі змістових і
стилістичних складових оригіналу. Тільки у такому випадку досягається прагматична
еквівалентність між оригіналом і перекладом, що і визначає комунікативний ефект реклами.
Необхідно також пам’ятати, що англійська мова – аналітична, а українська – синтетична,
тому зміст фрази, який англійською передається змінами формальних характеристик слів,
українською передається сполученням змістів декількох слів. От чому часто рекламні тексти
не перекладають, а знаходять їх «семантичний еквівалент». У численних випадках текст
пишеться заново з урахуванням національної специфіки, стереотипів поводження конкретної
аудиторії [3, с.33].
Можна зробити такі висновки щодо перекладу рекламних текстів:
– підмова реклами є частиною структури мови, маючи при цьому низку характерних
лінгвістичних рис, які створюють імпресивність і образність рекламних текстів;
– для створення образності використовуються усі можливі засоби мови – специфічна
лексика, ідіоми, повтори, алюзія, еліптичні конструкції, незвична синтаксична будова,
широке вживання дієслів та інше;
– ефективний переклад реклами пов’язаний із прогнозуванням лінгво-етнічної реакції
одержувача тексту мовою перекладу, особливостей національної психології, розбіжностей у
культурноісторичних традиціях;
– рекламний текст через свою специфіку не перекладається дослівно, бо втрачає мету
та силу свого впливу;
– переклад рекламних текстів вимагає від перекладача великого обсягу лінгвістичних
та екстралінгвістичних знань, почуття стилю.
Рекламний текст продовжує привертати увагу лінгвістів. Це пов’язано із
розповсюдженістю рекламних текстів та їх багатогранністю. Рекламний текст є абсолютно
унікальним об’єктом дослідження, при вивченні якого слід враховувати не тільки
лінгвістичні особливості, а й прагматичну спрямованість тексту, культурні, етнічні та
психологічні аспекти цього явища.
Література:
1. Goddard A. The Language of Advertising / A. Goddard - L.: Basic Books, 1998. –140 p.
2. Кирмач У. К. Особливості національних, культурних, ментальних та гендерних
характеристик при перекладі іншомовних рекламних текстів / У. К. Кирмач, М. М. Літвінова
// Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. – 2011. – № 9(220). – 161с.
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______________________________________________________________________________
Перекладознавство вважається однією з самих молодих наук мовознавства. Воно й не
дивно, адже у світі постійно зростає потреба у спілкуванні в таких сферах як наука, культура,
торгівля тощо. В більшості випадків спілкування можливе виключно за допомогою
перекладу.
У зв’язку з бурхливим розвитком техніки та науково-технічної інформації стало і
більш актуальним значення науково-технічного перекладу. Перекладацький досвіт показує,
що для успішного навчання майбутнього спеціаліста вмінням вільно читати, розуміти та
правильно перекладати науково-технічну літературу потрібні, крім загальних підручників і
словників, практичні посібники з перекладу технічних текстів, які спрямовані на вивчення як
лексичних, так і граматичних особливостей перекладу англомовної науково-технічної
літератури.
Багато авторів, вчених-лінгвістів, такі як – Арнольд І.В., Гальперин І.Р., Заботкіна В.І.,
Зацний Ю.А., Ахманова О.С. розглядали питання лексичних та граматичних особливостей
перекладу науково-технічної літератури та намагалися дати визначення таким поняттям як
«термін», «неологізм», «перекладацька трансформація». Перекладознавці все частіше
наголошують на тому, що врахування лише особливостей мов оригіналу та перекладу не
забезпечує високорезультативної та точної роботи перекладачів. Якісний переклад потребує
досягнення комунікативної рівноцінності текстів оригіналу та перекладу. Для цього у
перекладі можуть застосовуватися лексичні та граматичні трансформації.
Перекладацькі трансформації – це різного роду зміни лексичних та граматичних
елементів мови оригіналу під час перекладу з метою адекватної передачі їх семантичної,
стилістичної та прагматичної характеристики із врахуванням норм мови та мовленнєвих
традицій культури мови оригіналу.
У своєму виданні «Переклад англійської наукової і технічної літератури» Карабан В.І.
розподіляє трансформації на:

конкретизацію значення слова;

генералізацію значення слова;

додавання слова;

вилучення слова;

описовий переклад.
Надалі ми розглянемо виділені вище трансформації почергово та з наданням
прикладів.
Конкретизація значення слова – це лексична трансформація, внаслідок якої слово
(термін) ширшої семантики в оригіналі замінюється словом (терміном) вужчої семантики,
наприклад:
The facilities were at the end of the carriage –
ручності на одились в кінці
вагону
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Генералізація значення слова – це трансформація, внаслідок якої слово із вужчим
значенням, що перекладається, замінюється у перекладі на слово із ширшим значенням,
наприклад:
The first factories were driven by water - Пер і фабрики працювали на воді
Додавання слова – ця трансформація полягає у введенні в переклад лексичних
елементів, що відсутні в оригіналі, з метою правильної передачі смислу речення (оригіналу),
що перекладається, наприклад:
Jupiter” is 40 percent owned by individual shareholders – « ранспортна компані
Юпітер на 40 відсотків нале ить індивідуальним акціонерам
Вилучення слова – це протилежне використання трансформації додавання, коли
перекладач вилучає зі змісту речення, слова що дублюють значення, наприклад:
«The train started going.» – «Пот г тронувс .». Зрозуміло, що він почав рух, тому це
слово можна опустити при перекладі.
Описовий переклад – це лексико-граматична трансформація, при якій лексична
одиниця замінюється словосполученням з наданням більш-менш повного визначення у
перекладі, наприклад:
Energy factor оефіцієнт гостроти нала туванн
Alert hangar нгар
вильоту по триво і
Tank heavy task force - актична група перева анн м танків
Розглянувши ці перекладацькі трансформації, можна дійти висновку, що
перекладачеві потрібно мати досить високий рівень мовної підготовки, а також досить
високий рівень загальних знань та знань специфічної галузі перекладу. Певну складність при
перекладі науково-технічної літератури складають лексичні особливості, а саме:
використання загальних термінів, спеціальної термінології та термінологічних
словосполучень, які в певних випадках, набувають багатозначності, що помітно ускладнює
роботу перекладача.

А. В. КНЯЗЄВА, О. П. ЛЕЩЕНКО
ОСОБЛИВОСТІ
ПЕРЕКЛАДУ
АТРИБУТИВНИХ
ТЕРМІНОЛОГІЧНИХ
СЛОВОСПОЛУЧЕНЬ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА УКРАЇНСЬКУ
Князєва Анастасія Вадимівна - студентка ІV курсу кафедри перекладу ДДТУ
Науковий керівник: Лещенко Олена Павлівна – старший викладач кафедри перекладу ДДТУ

______________________________________________________________________________
З огляду на те, що характерною особливістю наукового стилю є стислість інформації,
яка досягається шляхом використання атрибутивних словосполучень, ці словосполучення
представляють особливий інтерес для перекладачів, адже вони викликають значні труднощі
при їх перекладі внаслідок різноманітності семантичних зв’язків між їх членами. Згідно з
дослідженнями таких науковців, як Л. Бархударов, В. Карабан, В. Комісаров, Ж. Голікова, В.
Іщенко в англійській мові існують два види атрибутивних субстантивних словосполучень – з
атрибутом у препозиції і у постпозиції. На їх думку продуктивнішим виявляється перший
вид, оскільки саме у такій моделі простежується механізм мовної компресії.
За ступенем смислової розкладності і за ступенем відображення в них системності
понять певного термінологічного ряду атрибутивні термінологічні словосполучення можна
поділити на два типи:
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1) нерозкладні термінологічні словосполучення (bear market – ринок, на якому
переважають спекулянти, що грають на пониження акцій);
2) термінологічні словосполучення, які зберігають самостійність (letter of credit
advised specially – авізований акредитив, встановлений банком на певного кореспондента).
Атрибутивні
термінологічні
словосполучення
характеризуються
широкою
валентністю, ясною семантичною структурою, значення якої реалізується шляхом складання
семантичних ознак окремих компонентів, можливістю переставлення складових частин, чи
самостійним поширенням одного з компонентів. Незалежно від кількісного складу
багатокомпонентного термінологічного словосполучення, ядро у ньому визначає поняття, а
залежні атрибути конкретизують це поняття. Вони називають відносні ознаки ядра
атрибутивного словосполучення, тобто інші об’єкти, співвідносні із денотатом ядра.
Семантичні
відношення
між
компонентами
атрибутивного
термінологічного
словосполучення відображають відношення денотатів уреальній дійсності [1, c. 14].
Щодо способів перекладу таких словосполучень, то вони залежать:
1) від внутрішніх смислових зв’язків між їх компонентами;
2) від лексичного наповнення атрибутивної групи;
3) від значення широкого контексту, адже єдиного універсального способу перекладу
таких словосполучень не існує.
Однак, на думку З.Я. Красневської, для того, щоб мати можливість вибрати
відповідний спосіб перекладу, перекладач повинен ясно уявити собі весь арсенал засобів,
якими він володіє для перекладу атрибутивних термінологічних словосполучень. Зазвичай
виділяють такі способи перекладу атрибутивних словосполучень:
1) Калькування – British Standard–Британський стандарт;
2) Переклад за допомогою атрибутивного словосполучення (морфологічна
трансформація) – agreement delivery cash payment – оплата готівкою при доставці [2, с. 35].
3) Переклад за допомогою перестановки членів атрибутивного словосполучення
(синтаксична транспозиція) – plastic card service – обслуговування пластиковою карткою.
4) Переклад з перенесенням означення до іншого іменника в реченні – Wall Street’s
ambitious world economic empire – світова економічна імперія, яку прагнуть створити
честолюбні імперіалісти Уолл-стріт.
5) Переклад одного з членів препозитивного атрибутивного словосполучення за
допомогою групи слів – Loyalty procedures and the vile government in former system are under
sharp attack – Перевірка лояльності і огидна система шпигунства створена урядом,
викликають різке обурення.
Отже, на прикладі перекладу англійських атрибутивних терміно-логічних
словосполучень добре видно, як внутрішні смислові зв’язки між компонентами
словосполучень, лексичне наповнення атрибутивної групи і значення широкого контексту
впливають на вибір способів перекладу.
Література:
1. Волкова М.А. Аттрибутивные словосочетания в семантической структуре текста /
М.А.Волкова // Единицы языка в функциональном аспекте : межвуз. сб. науч. трудов. – Тула:
Тул. гос. пед. ин-т им. Л.Н. Толстого, 1991. – С. 14.
2. Красневская З.Я. Этот скучный перевод. Об особенностях англоязычных научнотехнических текстов, и не только о них / З.Я. Красневская. – М. : Дикта, 2009. – 171 с.
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______________________________________________________________________________
Знаходячись в постійному русі, мова розвивається та вдосконалюється. Збагачення
словника – це один з найважливіших чинників розвитку мови, свідоцтво її динамічного
характеру. Лексика мови знаходиться в стані безперервної зміни відповідно до мовних
законів. З розвитком суспільства, зі змінами,що відбуваються в науці і техніці, з’являються
нові предмети, явища, які потім відбиваються в нових словах і нових значеннях, які не
існували дотепер. Іноді нові слова називають предмети або явища, що існували і раніше, але
з появою нових визначень, старі назви поступово виходять з вживання. Процес творення
нових слів є нескінченним.
Причиною швидкої появи нових слів у комп'ютерному сленгу є стрімкий розвиток
самих комп'ютерних технологій. В епоху інтенсивної глобалізації та інтернаціоналізації
людина сприймає оточуючий світ все більш опосередковано, за допомогою інструментів
пізнання. В наш час таким інструментом стає Інтернет.
Дивлячись на величезну кількість інформаційних порталів та освітніх ресурсів, що
висвітлюють події, котрі сталися у світі комп’ютерного розвитку, можна зауважити, що
активно з’являється щось нове та цікаве, котре буде корисне людству. Комп'ютерні
неологізми - динамічна система, яка активно розвивається. Це один із шляхів проникнення в
українську мову англіцизмів. Багато слів зі сфери комп'ютерних технологій переходять в
офіційну термінологію.
Актуальність даного дослідження визначається необхідністю розгляду даного шару
лексики, так як кількість нових номінативних одиниць у даній сфері щорічно зростає, та
недостатністю вивчення комп’ютерних новоутворень у збагаченні словникового складу
англійської мови. Це обумовлено рядом причин, найважливішою з яких є стрімкий розвиток
комп'ютерної техніки і не менш стрімке проникнення нових технологій в повсякденне життя
людей. На сьогодні актуальність перекладу англійських комп'ютерних термінів на українську
продиктована необхідністю перекладу технічної документації, літератури та інших
програмних продуктів.
Об’єктом дослідження виступають неологізми у сфері комп’ютерних технологій як
нові мовні одиниці в лексичній системі англійської мови.
Мета дослідження полягає у визначенні особливостей перекладу комп’ютерних
термінів з англійської мови на українську.
На появу лексичних комп’ютерних новоутворень великий вплив має мережа Інтернет.
Глобальна комп’ютерна мережа представляє собою віртуальну реальність, де, вірогідно,
відтепер усі символи людського спілкування, будь-які фрагменти дійсності можуть бути
переміщені, відтворені та перетворені у новому паралельному (символічному, цифровому)
просторі [1, с.50]. Ця віртуальна реальність замінила природу самої комунікації – букви і
звуки, слова і образи тощо, замінені цифрами, вони стали віртуальними.
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Різноманітні фрагменти дійсності можуть бути представлені у своїй потенційній
нескінченності, а Інтернет виступає як принципово відкрита система передачі значень
текстів, даних, різноманітних інформаційних ресурсів і т.д. Саме все це і робить
комп’ютерний дискурс більш вживаним у наш час.
Виникає необхідність в адаптації мовленнєвої особистості до специфіки віртуального
світу, внаслідок чого відбуваються зсуви у національних культурно-мовних системах. Так,
збагачення англійської мови новими комп’ютерними термінами впливає на розвиток неології
інших мов, поповнюючи їх новоутвореннями в даній сфері. Переклад таких новоутворень, як
і всіх інших, представляє собою нелегку задачу.
Як зазначає Галичкіна О.М. [2, с.13], саме тому комп’ютерне спілкування
українською мовою відрізняється рядом особливостей: 1) активним вторгненням термінів;
2)використанням транслітерації і транскрипції; 3) використанням кальок; 4) вигадуванням
слів на чужій основі. Для утворення нових лексичних одиниць англійська мова використовує
переважно власні ресурси словотворення. Так, англійські лексичні новоутворення
з’являються за допомогою різноманітних словотворчих моделей, продуктивність яких
неоднакова і має певні особливості.
Н.А. Князев зауважує [3, с.13], що зараз найбільш продуктивними в англійській мові
комп’ютерного спілкування є такі словотворчі механізми, як словоскладання (portal site,
audioblog, smartphone), компресія (словозлиття: netizen, усічення: e-company, абревіатури і
акроніми: DVD, BD-ROM, USB,SLI) і словотворення (префіксальний спосіб більш
продуктивний, ніж суфіксальний: cyber-business, cyberculture, cyberworld, cyberspace,
software, spyware); інші афіксальні утворення представлені поодинокими прикладами (antispam, microbrowser, blogger). Конверсія (конвертоване утворення дієслова google від
іменника – назви відомої пошукової системи Google) і лексико-семантичний спосіб (
заснований на метафоричному, рідше на метонімічному переносі значення: flame, spam)
менш продуктивні, а чергування звуків і перенесення наголосу в слові майже не
використовуються, переходячи в розряд історичних способів словотворення.
Багато слів, дійсно, стають загальновживаними, але і достатньо велика кількість не
виходить за рамки професійного лексикону спеціалістів даної області. Багато з існуючих
професійних термінів досить громіздкі і незручні в щоденному використанні. Виникає
тенденція до скорочення, спрощення слів.
Наприклад, ADT - атлантичний денний час; AP - приймач-передавач безпровідної
мережі; AS - один із вихідних керівних сигналів мікросхеми пам’яті, який генерує процесор
чи контролер пам’яті; app - застосування; arg - аргумент; asynch - асинхронний; ADR адреса; ALG - алгоритм; ANS - відповідь; AUX - допоміжний; AVG - середнє (арифметичне);
h - час; HDR - верхній колонтитул.
Передача англійських термінів українською мовою вимагає знання тієї галузі, якої
стосується переклад, розуміння змісту термінів англійською мовою і знання термінології рідною
мовою. При перекладі науково-технічної літератури з англійської мови на українську важливе
значення має взаємодія терміну з контекстом, завдяки чому виявляється значення слова.
Література:
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Лещенко Олена Павлівна – старший викладач кафедри перекладу ДДТУ

______________________________________________________________________________
Спілкуючись в мережі Інтернет, ми часто стикаємося з мовою web-спілкування або
комунікації. Його основу становить розмовна мова, тобто мова співзвуч, піктограм і
абревіатур. В основному ця мова використовується на різних форумах, чатах, для листування
по e-mail і ін. Сьогодні по суті справи виникла нова форма мовної взаємодії - письмова
ро мовна мова [1, c.11].
Поява мережевого сленгу переслідувала певну мету, а саме - заощадити час,
зменшивши обсяг тексту, який потрібно було набирати на клавіатурі, щоб встигнути сказати
якомога більше. З цієї причини основні засоби створення Інтернет-сленгу і були абревіатури
різних мастей, піктограми і скорочення. Правда, були і такі види мережевої мови, метою
яких була не проста економія часу, а шифрування сенсу. До них відноситься такий Інтернетдіалект, як leet (від англійського слова «elite») - в ньому латинський алфавіт замінювався
різними варіаціями, взятими з Американського стандартного коду для обміну інформацією.
Про перші зачатки мережевого сленгу почули задовго до появи всесвітньої павутини.
Цю загадкову мову відкрив світові Рафаель Фінкель в 1975 році в «Jargon File» - в цьому
збірнику автор об'єднав хакерський сленг технічної культури, який використовується в MIT
AI Lab, the Stanford AI Lab і інших подібних суспільствах. Незабаром, у зв'язку з широким
розповсюдженням Інтернету, віртуальний сленг з мережі перебрався і в реальне життя.
Газета «Нью-Йорк Таймс», наприклад, в 2008 році випустила свою добірку інтернет-слів, що
містять буквосполучення «tw», винайдені користувачами соціальної мережі Twitter (tweeple twitter people or users of Twitter, twittastic - fantastic, tweet (ing) - the act of posting to Twitter і
т.д.) Багато Інтернет-абревіатур стали використовуватися американськими підлітками та в
повсякденному спілкуванні.
Сучасний мережевий сленг широкий і різноманітний. Абревіатури, створені Інтернеткористувачами, включають в себе не тільки короткі і відомі всім скорочення - LOL (laughing
out loud, laugh out loud), IMHO (in my humble opininon), JK (just kidding), OMG (Oh my god) і
т.д., але інші, більш складні. Якщо ви хочете висловити свою неприязнь до співрозмовника і
швидко обірвати розмову, ви можете сказати KTHXBAI (OK, thanx, bye) або ж, навпаки, щоб
підкреслити своє гарне ставлення до нього, можете використовувати LYLAB (Love you like a
brother) або LYLAS ( Love you like a sister).
При спілкуванні в мережі користувачі не тільки використовують сленг, але і часто
навмисне перекручують написання слів або будують неправильні граматичні конструкції,
викликаючи тим самим гнів викладачів англійської мови, які вважають, що через це Інтернет
сприяє поширенню неписьменності. Користувачі Інтернету можуть не робити ніякої різниці
між словами no і know, than і then, to і too, невірно писати слова (labtop замість laptop, alright
замість all right) або ж говорити неіснуючими в граматиці конструкціями (could of замість
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could have). На жаль, викладачі в чомусь насправді мають рацію - деякі підлітки, які
користуються цим сленгом, зовсім не підозрюють про існування правильних варіантів.
Новий світ і новий стиль життя в цьому світі вимагає і нових мовних засобів
комунікації, або трансформації старих. Сленг, вироблений користувачами Інтернету,
переходить в загальновживану лексику. З появою Інтернету істотно змінюється доля тексту в
суспільстві, так як в Інтернет-співтоваристві людина-образ дорівнює тексту, що особливо
яскраво проявляється в чатах, де реалізується базове прагнення людини до творчого
самовираження. Завдяки Інтернету інтенсивно почала розвиватися інтертекстуальність
тексту, а гіпертекст, по суті, - це новий спосіб мислення в мовному відображенні. Зміна
свідомості особистості в Інтернеті, формування нового, мережевого способу життя і
мислення суттєво впливає на мовну ситуацію. Цілком можливо, що мова йде про
формування нового стилю - про стиль Інтернет-спілкування - який не тільки є специфічною
особливістю Інтернет-спільноти, а й серйозно впливає на мовну поведінку всього
суспільства в цілому [2, c. 354].
Основним нововведенням віртуальної реальності є зміна умов для взаємодії людей, в
тому числі, і на мовному рівні. Породжений зовнішньою реальністю, Інтернет-простір може
існувати тільки за умови активної людської діяльності по його створенню і розвитку. Він сам
по собі є нічим іншим, як реальним, живим, людським мисленням, втіленим у вигляді тексту
в його новому обличчі, який суміщає в собі не тільки словесне висловлювання, але і колір,
звук, графіку і анімацію [3, c.76].
При першому знайомстві з мовою web-спілкування виникає відчуття безграмотності.
Однак аналіз деяких чатів і форумів дозволяє зробити висновок про те, що це не так.
Дослідивши історії повідомлень чатів і форумів, можна сміливо стверджувати про наявність
тенденції до скорочення багатьох граматичних і фонетичних форм. Наприклад, з усієї
системи англійських часів, в основному, використовуються лише часи групи Simple, навіть
якщо це граматично невірно: I met him today - Я зустрів його сьогодні (I have met him today),
I'm learning english for 5 years - Я вчу англійську протягом 5 років (I have been learning English
for 5 years). Англомовна Інтернет - спільнота в спілкуванні спрощує написання слів,
наприклад, замість «I love you», пишуть «I luv u», а замість «are you» пишуть «ru» або «r u».
В інтерактивному спілкуванні часто опускаються службові слова, які не мають власного
лексичного значення, такі як допоміжні дієслова (знаки запитання й негативні пропозиції) і
артиклі.
Мова Інтернету включає в себе мову співзвуч, піктограм і абревіатур. Мова співзвуччя
нескладна, назви деяких цифр і букв співзвучні словам, а пишуться швидше: «to» - 2, «for» 4, «..ate ..» - 8, «than ..» - 10. Наприклад: u звучить як you, отже, I love u = I love you, 4 = four =
for4u 4u = for you - для тебе.
Фонетиці письмовій розмовній мові властива дуже висока варіативність. Одні і ті ж
слова можуть бути вимовлені і записані по-різному, з більшою або меншою редукцією. Це
залежить від швидкості друку, від індивідуальних особливостей мовця, від його звички
говорити і друкувати чітко і навіть від його настрою. У розмовній мові багато слів
піддаються сильній редукції, що приводить їх до значної деформації. В першу чергу, це
стосується високочастотних слів. Таким чином, мова спілкування дуже швидко оновлюється,
насичуючись скороченнями, транскрибуванням іноземними словами, що призводить до
виникнення нової семіотичної системи [4, c. 10].
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________________________________________________________________________________
Фальшиві друзі перекладача – це свого роду феномен у перекладацькій сфері,
особливо при перекладі науково-технічної літератури. Саме тому це явище викликає
чималий інтерес фахівців-лінгвістів, адже науково-технічні тексти потребують точного та
чіткого викладу матеріалу, а ФДП (далі фальшиві друзі перекладача) створюють ряд
ускладнень при перекладі з мови оригіналу та навпаки. Труднощі перекладу цієї лексики
полягають в схожості форми слів мови джерела і мови перекладу, так як написання та
звучання деяких англійських слів мають схожість з українськими, але мають зовсім різні
значення, наприклад: clay- глина, а не клей. Такі випадки вводять в оману навіть
професійних перекладачів.
Це питання є актуальним в наш час, так як англійська мова займає важливе місце в
міжнародних відносинах та виступає як головний інструмент спілкування у всьому світі, а
Україна знаходиться на шляху розширення її науково-технічних кордонів з іноземними
державами.
Протягом останніх десятиліть дослідники приділяють багато уваги цим категоріям
слів, з метою покращити якість роботи перекладачів, адже допускається велика кількість
помилок, що можна спостерігати через аналізи перекладів. Суспільна потреба в
теоретичному осмисленні процесів термінологічної номінації спричинила появу досліджень,
що пов'язані з виявленням терміна як особливого номінативного знака, відмінного від
загальновживаного слова (О. Вюстер, Б.Н. Головін, Е.К. Дрезен, Т.Н. Капанадзе, В.М.
Лейчик, Д.С. Лотте, О.О. Реформатський та ін.), із визначенням специфічних ознак
семантики, словотворення та морфології термінів (Г.О. Винокур, В.П. Даниленко, І.О.
Моїсеєв, В.Г. Піотровський тощо), розробленням наукових основ уніфікації та
впорядкування термінології (В.Г. Гак, Б.Н. Головін, Т.Н. Канделакі, Т.Р. Кияк, Р.Ю. Кобрін,
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А.В. Крижанівська, Л.О. Симоненко та інш.). В останнє десятиліття головна увага
приділяється створенню галузевих терміносистем, у тому числі галузі техніки.
Як зазначає Корунець В.В. [1, с.68 ], переклад науково-технічних текстів та термінів
має головну складність, яка полягає в передачі українською мовою іншомовних реалій. Для
повноцінного перекладу того чи іншого спеціального тексту основною умовою є його чітке
розуміння перекладачем. Перекладачу необхідно ретельно вивчити галузь науки або техніки,
яку він взяв на опрацювання, адже шляхом механічного заучування термінів, без заохочення
до проникнення у їх сутність, без знання простих механізмів, процесів чи явищ, які є у змісті
оригіналу, можна отримати вельми негативний результат роботи з текстом.
Науковець відмічає, що в англійській мові існує категорія слів, котра має назву
«фальшиві друзі перекладача», які мають такі еквіваленти назв: misleading words (of foreign
origin), deceptive cognates, translator’s false friends. Слова цієї категорії умовно поділені на 3
групи:
1.
Слова, схожі на українські, але мають різне значення: accurate – точний, а не
акуратний, canicular – має відношення до Сиріусу а не до канікулів, ambulatory – крита
галерея, а не амбулаторія.
2.
Слова, які являються “фальшивими друзями перекладача” тільки по
відношенню до окремих своїх значень: conservatory – оранжерея та консерваторія, champion
– поборник, захисник і чемпіон, partizan – партизан та прихильник, control – управління та
контроль.
3.
Слова, які дезорієнтують завдяки зовнішній схожості з більш вживаними
словами: currant – смородина і current – струм, потік, complement – доповнення, комплект і
compliment – похвала.
Особливої уваги в цій області заслуговують праці В. В. Акуленко, який висунув
обґрунтування «цій широкій, семантично різнорідній двомовній категорії» [2, с. 383]. Автор
проаналізував джерела появлення ФДП. Вони являються результатом взаємодії мов.
Серед причин виникнення ФДП у сфері науково-технічної термінології Є.Ф.Скороходько
[3, с.76 ] визначає основні:
1.
використання однакових слів у різних мовах при у творенні термінів шляхом
переносу назви;
2.
асоціації первинного значення зі схожими ознаками різних об’єктів термінування;
3.
надання переваги в різних мовах різним сторонам змістової структури
міжнародних термінів.
Отже, ми бачимо, що питання більш глибшого вивчення фальшивих друзів перекладача є
актуальним та необхідним. Оскільки ФДП можуть мати як вузьке вживання, так и багатозначне,
бути інтернаціоналізмом. Незнання правильного перекладу та вживання ФДП призводить до
хибного перекладу текстів, неточного тлумачення слів та призводить до виникнення грубих
помилок у перекладі науково-технічних текстів. А такі помилки у наукових роботах є
недопустимі, оскільки вони можуть привести до втрати провідної думки у роботі і викликати ряд
проблем у порозумінні різних мов. Саме тому, питання ФДП потребує подальшого вивчення.
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Pulatova Dilrabo
_______________________________________________________________________________
Culture and language is closely connected with each other. Without culture, language cannot be
existed because with the help of culture, language is enlarged. So without people both language and
culture is not used as well as not created. The main creation of the culture is people as such, while
learning any languages it is required to know those countries’ cultures, as well. For this reason, in
teaching culture it is the most important task for teachers to find out the investigation of teaching
cultures profoundly. So the main thing, using teaching materials, is considered as providing
successful teaching process.
First of all, as we know that awareness of the culture knowledge is essential in language
teaching. “The digital revolution is far more significant than the invention of writing or even of
printing. It offers the potential for humans to learn new ways of thinking and organizing social
structures.”Douglas Engelbard (1997). As such it is said that 21st century is technical century.
Therefore 21st century determines all things which are included all technical issues. While teaching
culture, teachers should come up with using different methods to help students to encourage and not
to have difficulties in learning language and culture learning, as well. But it is not easy for teachers
to teach culture because they are required to know both those cultures and languages. It means
teachers must not stop investigating and motivating students. In order to motivate the students
using TV, films, literature and newspapers are considered as a guide in teaching culture.
“Using TV creates positive learning environment” Horwitz (1986). It means using TV helps
students to get interested in learning cultures. In television there are connected all kind of
programs, for instance news, variety of cultural programs and so on. In the processing of teaching
culture with the any kind of materials , surely students get bored because it seems that teacher is
telling them fairy tale. The problem is not to be in real life, while explaining any topic students
should have been showed with justifications as TV. TV promotes socially active language in
multiple authentic contexts due to its “accessibility, flexibility, connectivity speed and
independence of methodological approach” (Gonzalez, 2009, p. 62). Students are given a great
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opportunity to make learning sufficiently and attract their attention in learning cultures of other
countries.
Nowadays, films work not for entertaining and enjoy watching them but also it helps to get a rich
source of material about culture. There are several popular films that serve for students to know
cultural awareness. At first, from different films it is seemed that they demonstrate different aspects
of crossing cultures. Moreover, if teacher uses films for such students who don’t like to read book
for those students, films help them to overcome in this situation . Because they can easily
understand and analyze the film as homework. In addition, using films supports the students in the
progression of culture shock, there is a long, slow stage called adaptation and this stage goes hand
in hand with language acquisition.
It is important point out the role of literature in teaching culture is one of the factor of which can
affect the way the students learn and acquire. In the meantime, some researchers emphasize some of
the important roles of culture “We must recognize the increasing cultural and linguistic diversity,
proposing through the use of multiliteracies a fairer social and cultural participation” (Chan Herrero
2010). Certainly, one of the best ways to teach culture is through using target language literature. It
is believed that the research for using literature should be focused on one aspect of literature. For
instance, using target language folktales and short stories are very beneficial way to teach culture.
According to Baynham (1986), “Teaching culture through literature should not be group work, it
causes of problems the concept of “Oh, I don’t know”. Nevertheless, other studies have come
to the conclusion that using folktales in teaching target language culture was not so much
successful and useful as expected. Thus if students are taught individually, according to their
interest and level, it will be very helpful in learning culture. The effect of using literature, while
teaching through literature, is to help students to feel as they are in that country. With the help of it,
students are encouraged by having a sensation in learning culture.
Teaching culture through newspapers and magazines is one of the best ways to teach English
speaking countries’ cultures. Students are provided to get the latest interesting news, including the
identification of culturally significant images, events and personalities along with the development
of their culture awareness in target country’s written and spoken language.
All in all, teaching culture through using materials is considered as a tool in order to make the
topic clear. Anyway without using any tools, students are not able to acquire and learn. So in order
to get comprehension of target culture angles teacher should be supported with several kinds of
information in teaching culture in for successful results.
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________________________________________________________________________________________________

Останнім Інтернет стрімко проникає в наше повсякденне життя. Ми активно
користуємося Інтернетом вдома, на роботі, з розвитком нових технологій Інтернет
перекочував в наші мобільні телефони і смартфони, що дало нам можливість практично весь
час перебувати online. З розвитком Інтернету з'явилася можливість використовувати всі його
досягнення в різних його проявах, але здебільшого у комунікації.
В ході роботи було виокремлено такі способи утворення неологізмів: телескопія,
фразеологізація, словоскладання, афіксація та семантичні неологізми. Найпродуктивнішою
виявилася телескопія, яка налічує 103 одиниці та фразеологізація, яка включає в себе 76
прикладів новоутворень.
Таблиця 1.- Механізми утворення нових слів тематичної групи DIGITAL
COMMUNICATION
Способи словотворення
Телескопія
Фразеологізація
Семантичні неологізми
Словоскладання
Афіксація
Всього

Кількість
неологізмів
103
76
55
26
6
266

В ході обробки зібраних телескопійних новоутворень було виявлено деякі активні
основи, приміром, сyber - сyberchondriac (людина, що любить шукати симптоми своїх
зазвичай вигаданих хвороб у пошуковику Гугл); net – Netlebrity (феномен, коли кожен може
стати знаменитістю у онлайн-просторі, якщо, наприклад, записує кавери на відомі пісні, або
ділиться гарними фото у себе в блозі та має велику кількість онлайн-шанувальників), netnesia
(коли людина забуває про всі справи за проведенням часу онлайн); Google – Googlenosis
(коли користувач власноруч шукає у пошуковику Гугл симптоми хвороби та самостійно
діагностує у себе ту чи іншу хворобу.
Фразеологізація є другим за популярністю способом утворення неологізмів. Таким
способом було утворено 76 нових мовних одиниць. Lost in textation – видозмінений фразовий
неологізм, побудований за схожістю з відомим фразеологізмом lost in translation, позначає
стан, коли онлайн-розмова зайшла у глухий кут або користувачі просто не розуміють одне
одного.
Закохати когось у себе звадяки вдалій фотографії навряд чи можна, а ось привернути
до себе увагу та дуже сподобатись – можна. Саме для опису цього явища й виник фразовий
неологізм Love at first profile picture.
Також Інтернет за допомогою різних блогів та форумів дозволив своїм користувачам
виражати будь-які думки інкогніто. Тому останнім часом став актуальним такий неологізм як
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facebook warrior – це людина, що палко відстоює щось в Фейсбук, але не робить нічого в
реальному житті.
Семантичні неологізми займають велику частину нашого фактичного матеріалу, їх
серед інших налічується 55. Серед найбільш продуктивних було виокремлено такі способи
семантичної деривації як: метафора, епітет, порівняння, а також антономазія, гра слів та
порівняння. Цікавою метафорою серед інших є digital tattoo. Аналогічно зі справжнім
татуюванням, цифровий його еквівалент не зникає досить довгий час і користувачам варто
більш розсудливо ставитись до того, чим вони діляться онлайн.
Досить часто у цифровій комунікації зустрічаються новоутворення зі словом Internet,
приміром, Іnternet hobo, термін, що виник для позначення людини, яка користується
бездротовим Інтернетом у кафе, магазинах та інших публічних місцях, а також інколи
«краде» сусідський вай-фай. Досить влучние словосполучення Info Nympho, на відміну від
слова Nyphomaniac, позначає не девіацію сексуальної поведінки, а радше, занадто часту
перевірку власних сторінок та аккаунтів, новин, сторінок інших користувачів і таке інше.
Download Sabbath – це день, коли користувач завантажує усі оновлення для
комп’ютерних програм, які він відкладав досить довгий час. Словосполучення Email fluff
позначає підлабузництво у робочій переписці, коли користувач хоче здатись кращим та
здобути гарне ставлення свого керівництва.
Менш продуктивним виявилося словоскладання. Неологізмів, утворених таким
чином, нами було нараховано 25. Наведемо деякі з них: followship утворено від поєднання
слів follow і ship, snoozefeed утворено від поєднання слів snooze і feed Також цікавим є слово
followship, що утворене від поєднання слів follow та ship. Воно побудоване у схожості зі
словом fellowship.
До підгрупи афіксів увійшло 6 неологізмів. Наведемо деякі приклади: YouTuber
утворилося шляхом додавання суфікса -r до основи YouTube, що є назвою популярного вебсайту для відео-блоггінгу; appoholic та clickaholic, що утворені за допомогою суфікса - oholic
та – aholic та ін..
Зауважимо, що таке числове переважання телескопії як способу утворення нових
одиниць тематики цифрової комунікації не протирічить загальній тенденції утворення нових
слів в англійській мові.
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В усі часи увага мовознавців є зосередженою на такому різнорідному за своєю
структурою і вельми важливому в лексичній системі мови лінгвістичному явищі як євфемії.
Різноманітні спроби класифікувати евфемізми відображають прагнення дослідників глибше
проникнути в їхню суть, розглянути їх із різних точок зору, докладніше описати структуру.
Запропоновані класифікації (Р. Голдер, Б. Ларіна, В. Москвіна та ін.) свідчать про складність
та багатогранність цього явища, і допомагають побачити його у всій повноті.
О. Тараненко дає таке визначення евфемізму: «Евфемізм – слово або вислів, троп, що
вживається для непрямого, прихованого, зокрема пом’якшеного, ввічливого, позначення
певних предметів, явищ, дій замість прямої їх назви (вже наявної при перейменуванні або
логічно найбільш умотивованої при первинному найменуванні)» [3, с. 168].
Незважаючи на значну кількість праць, присвячених євфемії в англійській мові, у
науковій літературі відсутні загальноприйняті критерії визначення досліджуваного явища,
позаяк серед лінгвістів існують розбіжності щодо створення евфемізмів, визначення мотивів
та cфер їх вживання, класифікації евфемічної ликсики тощо. Динамічність і багатоаспектна
природа евфемізмів є причиною великої різноманітності їх лексико-граматичних форм,
емоційної нейтральності та стилістичної забарвленості.
В основі явища евфемізму лежать: 1) глибоко анархічні пережитки мовних «табу»
(заборон вимовляти прямі найменування небезпечних предметів та явищ); 2) чинники
соціальної діалектології (так звані етичні та моральні евфемізми, зумовлені соціальними,
моральними та етичними нормами поведінки в суспільстві).
Евфемізми в англійській мові використовуються для лайливих слів, назв
«непристойних» частин тіла, розумових і фізичних здібностей людини, зовнішнього вигляду,
віку, визначення соціального та фінансового становища, термінів і т.д. У цьому сенсі
англійці й американці більш тактовні, ніж ми, наприклад. Ми абсолютно спокійно
використовуємо слово «інвалід», а вони намагаються вдаватися до таких евфемізмів,
як disabled,
handicapped, які
перекладаються
«непрацездатний,
з
обмеженими
можливостями».
Основою класифікації, представленої Б. Ларіним, є соціальна природа евфемізмів:
1. загальновживані евфемізми національної літературної мови;
2. класові та професійні евфемізми;
3. сімейно-побутові евфемізми [1, с.84].
Особливо складно викорустовувати евфемізми в художній літературі.
Аби уникнути констатації неприємних фактів у своїх творах Стефані Майер вдавалася
до засобів евфемізації.
У романі Стефані Майер «Сутінки» наявні такі види евфемізмів та евфемістичних
виразів:
- сімейно-побутові евфемізми. Беллу розпитує її подруга Джессіка, яка намагається
дізнатися, чи буде хлопець цілувати Беллу під час наступної зустрічі. Замість слова «kiss»
(поцілунок), вона використовує займенник «it» (це): «Do you think Saturday he do it… ?» – she
raised her eyebrows» [4, с. 101]. – «Думаєш, в суботу він зробить це…?» – вона підняла свої
брови» [2, с. 102]. Едвард розповідає Беллі історію свого життя, пояснює, що його зробив
вампіром Карлайл, який хотів, щоб в Едварда теж була дівчина, тому перетворив Розалі на
вампіра. У цьому випадку Едвард, замість слів «girlfriend», «lover» (дівчина, коханка),
використовує евфемістичний замінник: «Carlisle brought Rosalie to our family next. I didn’t
realize till much later that he was hoping she would be to me what Esme was to him» [4, с. 139]. –
«Карлайл згодом привів Розалі у нашу родину. Я не розумів тоді, що він хотів, аби вона
стала для мене тим, ким для нього стала Есме (дружина Карлайла)» [2, с. 138];
- евфемізми, що вказують на клас людини. Родина Белли Свон не є багатою, їй
доводиться багато в чому собі відмовляти, але вона так характеризує своє становище –
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замість слова «poor» (бідний), дівчина вживає «we are disadvantaged» (ми не можемо
дозволити собі розкіш). Говорячи про маленьку зарплатню її батька подрузі, Белла зазначає:
«He can’t buy second tie» (Він не може купити другу краватку). «Do you want go in shop to
look a new dress?» – Angela amended quietly. – «No. We are disadvantaged». – I sounded like I
was choking. «Charlie even cannot buy second tie» [4, с.74]. «Ти не хочеш піти у магазин
подивитись на сукні?» – сказала тихо Анжела. – «Ні. Ми не можемо собі дозволити розкіш».
– сказала я з шоком. «Чарлі навіть не може купити собі другу краватку». [2, с. 74].
Таким чином, хоча мотиваційні передумови вживання евфемізмів носіями мови
можуть бути різними, проте всі вони мають єдину мету – замінити соціально або
психологічні неприйнятні прямі номінації на аналогічні, але з більш нейтральним значенням,
що значною мірою полегшує процес передачі інформації у певних сферах людської
діяльності.
Проблема евфемізації мови є недостатньо дослідженою, незважаючи на те, що
існування евфемізмів в англійській мові є беззаперечним. Отже, можна прогнозувати
зростаючий інтерес до цієї проблематики, який стане поштовхом для подальших ґрунтовних
досліджень застосування евфемізмів як в англійській мові, так і в інших мовах в цілому.
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В ході дослідження найбільш продуктивних способів утворення нових лексичних
одиниць тематики кіно можна викремити такі: телескопія, фразеологізація, словоскладання,
афіксація, семантичний спосіб. Найпродуктивнішою виявилася телескопія, яка налічує 75
одиниць, та фразеологізація, яка включає в себе 57 приклади новоутворень.
Таблиця 1.Способи утворення нових слів тематики кіно
Способи словотворення
Телескопія
Фразеологізація
Семантичні неологізми
Словоскладання
Афіксація
Всього

Кількість неологізмів
75
57
32
14
5
183

Серед телескопних одиниць нами була виявлена тенденція до використання низки
слів, що прямо вказують на кіно-поняття, у видозміненому вигляді, приміром, cinema,
television, film та інших:
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cinemasochist (сinema + masochist) – глядач, що часто дивиться нудні та «розумні»
фільми не для власного саморозвитку або задоволення, а для того, щоб здаватись освіченою
та справити враження людини, яка має добрий смак;
cine-gamer (cinema + gamer) – геймер, який віддає перевагу комп’ютерним іграм, в
основі сюжету яких покладено той чи інший популярний фільм або серіал.
filmanthropy (film + philanthropy) – кінокартина, знята для того, щоб привернути увагу
до важливих проблем або зібрати кошти на благодійність;
filmcholy (film + melancholy) – почуття, яке глядач відчуває, коли гарний фільм, який
він переглядає, майже добіг свого кінця;
teletrash, зіставлений зі слів television та trash, виник для позначення так званого
телевізійного «сміття», шоу, що не несуть під собою будь якої цінності та зазвичай
будуються на розважальній тематиці або епатажних темах.
Фразові неологізми займають велику частину нашого матеріалу (58 нових мовних
одиниць). Здебільшого серед нових фразеологізмів трапляються іменні словосполучення,
приміром:
fall Back Program – шоу, яке людина переглядає, коли «основний» його телевізійний
інтерес перебуває на рекламній паузі;
netflixistential crisis – втрата настрою та депресія, викликана не філософськими
рефлексіями, а завершенням улюбленого серіалу, який глядач переглядав на каналі Нетфлікс
на протягом багатьох годин поспіль;
television doppelganger – ситуація, коли глядач пізнає себе, свої характерні риси
характеру або зовнішності в персонажах багатьох телевізійних сіткомів або серіалів.
Семантичні неологізми займають не досить велику частину нашого фактичного
матеріалу (32 одиниці). Найпродуктивнішим семантичним способом творення неологізмів
виявилась метафора (18 неологізмів). Наведемо деякі приклади:
marathoning – багатогодинний перегляд фільмів;
spinach cinema –тут обіграється схожість корисного, інтелектуального кіно з корисним
овочем, який, однак, не усім подобається через відсутність популярних засобів, що
використовують кінематографісти для видовищності;
сinema hangover – перегляд великої кількості фільмів та почуття глядача після цього;
сinematic narcolepsy – стан глядача, що постійно засинає за переглядом фільмів.
Популярним семантичним прийомом утворення нових слів виявилася метонімія,
приміром:
barking head – агресивний телевізійний коментатор з гучним голосом;
watercooler moment – найцікавіший моменту у телевізійному шоу або серіалі, коли
працівники офісу збираються для обговорення коло кулеру для води.
Варто згадати й гру слів, наприклад:
scream queen – гарна дівчину, зазвичай, яка часто є жертвою вбивці у фільмах жахів та
голосно кричить;
cot potato – cot potato позначає дитину, що як і дорослий, зловживає переглядом
телебачення.
Наступним та найменш численним способом було словоскладання. Нами було
виокремлено 14 одиниць, утворених таким чином, приміром, to hatewatch (hate + watch) –
дивитися неприємний фільм або передачу; racebending (race + bending) – така ситуаці
коли кінематографісти змінюють расову належність персонажа, намагаючись здобути
прихильність серед національних меншин.
До підгрупи афіксів увійшло найменше нових словоформ. Серед них зафіксовані
суфікси able, ist, ism, ie (snackable, actorist, cinemaism,filmie).
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Надалі варто було б дослідити контекстуальні осоивості використанні позначеноїх
нової лексики у англійській мові.
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Сучасний французький молодіжний сленг є активною складовою розмовної мови,
який постійно зазнає змін, адже молодь найбільш жваво реагує на події життя, нові явища,
номінація яких і знаходить своє відображення в мовленні.
Молодіжний сленг - це напівнормативні слова або вирази, які вживаються носіями
молодіжної субкультури. Як соціокультурне явище, молодіжний сленг віддзеркалює
особливості світосприйняття суспільства і є показником змін, що відбуваються в житті
соціуму. Актуальність даної теми дослідження визначається поширеністю вживання сленгу
серед сучасної молоді та його дедалі більший вплив на різні пласти лексики.
Починаючи з XVIII ст. питання впливу суспільства на лексичний склад мови вивчали
мовознавці Ш. Баллі, А. Буайє, У. Лабов, А. Мейє, Е. Партрідж, Є.Д. Поліванов, та інші.
Наукові розвідки лінгвістів свідчать про те, що визначальний вплив на мовлення людини
здійснює те середовище, в якому вона живе. Так у межах певних соціальних груп
з’являються слова, зрозумілі лише тим, хто входить у коло їх членів.
Підкреслюється, що в усі часи молодь була новатором у сфері мови, формулюючи
нову лексику й удосконалюючи сам процес спілкування [1, с. 8].
Як правило, молодіжний лексикон є не основним, а вторинним найменуванням
понять, що передає ставлення до названої реалії - від жартівливо-іронічного до грубовульгарного.
У молодіжній мові використовується різнопланова лексика: іншомовні слова,
професіоналізми, вульгаризми, скорочення, метафори тощо.
У французькій мові сленгу існують запозичення з багатьох мов, наприклад, з
арабської: bled – petit village (m) (маленьке село), kawa – cafe (m) (кава), toubib – medecin (m)
(лікар), flouse – argent (m) (гроші); циганської: chafrav – travailler (працювати), chtar – agent
(m) de police (поліцейський), gavali – fille (f), femme (f) – (молода жінка, дівчина), minch –
amie (f) (подружка); креольської: timal – gars (m) (хлопець, хлопчак); африканської: gorette –
fille (f) (дівчина, дочка). Однак найбільшу частину становлять англіцизми, наприклад: etre
cool – бути модним, hypra-cool – дуже гарний, хороший, hard – тяжкий, складний, nike –
взуття, charlie – кокаїн, posse – банда, flasher – закохатися, swinguer – вмикати, та інші [3, с. 1].
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Запозичення з англійської мови беруть участь у формуванні словосполучень, другим
елементом яких є лексеми із загальнонаціональної мови, наприклад: dealer de poussiere –
продавець наркотиків, flipper sa mere – дуже боятися свою матір, c'est la louze! – погано, так
справа не піде, c'est top – це геніально, etre in – бути модним, тощо [3, с. 1].
Можна укласти цілий словник так званих модних слів і виразів, популярних сьогодні
серед французької молоді, наприклад: piger-comprendre (розуміти), le boucan - le bruit (шум),
le pote - le copain (приятель), le bi-bop, le portable, le mobile - le telephone de poche
(стільниковий телефон), le bahut - le lycee (ліцей), la meuf - la femme (жінка), le trac - la peur
(страх) bosser - travailler (працювати), le fric, la maille, les balles - l'argent (гроші), je m'en fiche
- ca m'est egale (мені все одно), je suis fauche - je n'ai pas d'argent (у мене немає грошей), je suis
creve - je suis fatigue (я втомився), avoir un mal fou - avoir des difficultes (зазнавати труднощів),
il y en a marre - j'en ai assez (з мене досить), la bagnole, la caisse - la voiture (автомобіль), les
clopes - les cigarettes, j'ai la trouille - j'ai peur (мені страшно), j'ai un petit creux - j'ai faim (я
голодний), dab, daron - pere (батько), dabesse, daronne, doche - mere (матір). «Мова вулиці»
поступово все більше проникає до складу французької мови. Фільми, радіо- і телепередачі,
друкована продукція для підлітків і молоді, комп'ютерні ігри, Інтернет сприяють її
поширенню [2, с. 1].
Особливість розмовної французької мови полягає в тому, що у мовному потоці не
вимовляються деякі букви і навіть склади. Але найбільш важкими для сприйняття і
розуміння є сленгові слова і звороти. Наприклад: fais gaffe = fais attention, (будь уважний)
avoir la trousse, аvoir la trouille = аvoir peur, (боятися) bises = je t 'embrasse (я тебе обіймаю), le
bail = le contrat, ben = et bien (добре ), creve = tres fatigue (дуже втомлений), bouffer = manger,
(їсти) je m 'en fiche = ca m' est egale, elle prend de la bouteille = elle vieillit, avoir un mal fou =
avoir des difficultes, y en a marre = j 'en ai assez, chouette = jolie, moche = mauvais, une boite =
une enterprise, filez! = Foutez le camps! = Partez!. acre арго. обережно! шухер! Piaf розм.
горобець; арго. поліцейський; тип [2, с. 1].
Особливий інтерес представляють лексичні одиниці на позначення національності.
Такі слова часто несуть в собі зневажливу конотацію, наприклад: Americain – Amerlo,
Amerlock (американець); Anglais – Angliche (англієць); Arabe – Arbi, Arabi Abricot (араб);
Belge – Belgico (бельгієць); Chinois – Chinotoque (китаєць); Italien – Rital (італієць).
Сленгізми, утворені в результаті метафоричного переносу, несуть в собі великий
емоційний потенціал. Основою образності слугують найбільш яскраві та типові властивості
предметів, наприклад: bidet (m) (біде) – гітара; bouts de bois (m, pl) (колоди), manches (m, pl) a
balais (палки у метли), poteaux (m, pl) electriques (електричні стовпи), rayons (m, pl) de velo
(спиці велосипедного колеса) – ноги, ласти, копита, поршні.
Таким чином вивчення молодіжного сленгу інших країн може сприяти полегшенню
спілкування, покращенню взаєморозуміння між представниками різних мовних культур. При
вивченні іноземних мов необхідно звертати увагу на сленг (молодіжний сленг, бізнес-сленг,
мережевий сленг та ін.). У багатьох країнах світу відбувається інтенсивний процес
трансформації живої розмовної мови; на розширення словникового складу мови істотно
впливають зміни соціальному житті, наявність субкультур і запозичення з інших мов;
французький молодіжний сленг виник як своєрідний протест проти певних суспільних явищ,
бажання молоді виділитися; універсальними процесами словотворення молодіжного жаргону
є спрощення мови, запозичення з інших мов, словоскладання; характерним для французького
розмовного сленгу є перестановка складів, скорочення слів тощо.
Література:
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Зміни, що відбуваються в житті, науці, техніці відображаються в словарній базі будьякої мови, у тому числі і англійської. З'являються нові поняття, предмети, явища, що
вимагають найменувань, що не існували дотепер. Іноді нові слова називають предмети або
явища, що існували і раніше, але з появою нових визначень, старі назви поступово виходять
з вживання. Процес творення нових слів є нескінченним.
Причиною швидкої появи нових слів у комп'ютерному сленгу є стрімкий розвиток
самих комп'ютерних технологій. Якщо зазирнути в численні журнали, що висвітлюють
новинки ринку комп'ютерних технологій, стає зрозуміло, що практично щотижня
з'являються більш-менш значні розробки. І в умовах такої технологічної революції кожне
нове явище в цій області повинне одержати свою словесну номінацію. А тому що майже усі
вони (за рідкісним винятком) з'являються в США, то природно одержують її англійською
мовою. Через відсутність перекладних варіантів таких термінів в українській і російській
мовах фахівцям доводиться використовувати оригінальні терміни [1, c.6] .
Актуальність даної роботи обумовлена слабкою вивченістю Веб-комунікації, хоча
Інтернет все міцніше входить в наше життя не тільки як засіб роботи або навчання, але, в
основному, і як засіб спілкування. Особливості впливу Інтернет-реальності на його
користувачів практично не вивчаються, але вже можна виділити кілька аспектів, які
цікавлять вчених в системі взаємодії «людина-Інтернет». До них відносяться проблеми,
пов'язані зі співвідношенням «реальної» та «віртуальної» особистості, інтернет-залежності,
особливості інтернет-комунікації та ін.
Об’єктом даного дослідження є комп’ютерний сленг, предметом – його лексичні
особливості.
Метою роботи є вивчення особливостей вживання комп’ютерного сленгу як
лінгвістичного феномену Веб-комунікації.
Багато з існуючих професійних термінів досить громіздкі і незручні в щоденному
використанні. Виникає тенденція до скорочення, спрощення слів. Наприклад, один з термінів
що найчастіше використовується - 'motherboard', має таку відповідність в українській мові як
«материнська плата». У сленгу ж цьому слову відповідає «мамка» або «мотрійка»; 'CD-ROM
Drive' («накопичувач на лазерних дисках») у сленгу має еквіваленти сидюк , сидю ник .
Наступне речення містить слова, що ілюструють тенденцію до скорочення: омпи бувають
дво видів - біми та маки (Персональні комп'ютери бувають двох видів - IBM-сумісні і
Macintosh) [1, c.7].
Люди, що працюють з обчислювальною технікою в нашій країні досить молоді. У
зв'язку з цим знову ж з'являється бажання розбавити ці терміни гумором, додати власне
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емоційне фарбування, елемент невимушеності: флопповерт (дисковод) або утоптаний
(стиснутий програмою-архіватором).
Останнім часом відбулося також повальне захоплення молоді комп'ютерними іграми.
Це знову ж послужило могутнім джерелом нових слів. З'явилися різні слова для тих або
інших понять, до них відносяться аркада , бродилка , бос (у значенні найголовніший
ворог у грі), думер (людина, що грає в гру 'DOOM'), квакати (грати в гру 'Quake') і т.п.
Шляхи і способи утворення комп'ютерного сленгу досить різноманітні, але усі вони
зводяться до того, щоб пристосувати англійське слово до вітчизняної дійсності і зробити
його придатним для постійного використання. До основних методів утворення сленгу, що
охоплюють більшість нині існуючої сленгової лексики належать: 1) калька (повне
апо иченн ) 2) напівкалька ( апо иченн основи) 3) фонетична мімікрі 4) переклад:
a)
використанн м стандартної лексики в особливому наченні;
b)
використанн м сленгу ін и професійни груп [2, c.85]
Комп'ютерний сленг не позбавлений і фразеологічних оборотів. Серед них є як
дієслівні, так субстантивні обороти: жати батони (працювати з мишею); глюк: полірувати
(налагоджувати програму); трипальцевий салют (вихід клавішами Ctrl-Alt-Del); вітер змін
(зміна операційної системи).
Ці обороти практично усі побудовані на асоціативному перекладі. Цікавим є також
процес появи своєрідного сленгового фольклору, у якому термінологічна лексика вживається
в широкому переносному значенні в різних ситуаціях, що ніяк не стосуються комп'ютерів.
Наприклад, програміст, що не хоче виконувати прохання, каже: «Сan't Ореn» або «Invalid
Request». Саме такий англомовний текст висвічується на екрані комп'ютера, коли він не
може виконати поставлену задачу [3, c. 14].
Персональний комп'ютер, пройшовши величезний шлях від свого народження до
сьогоднішнього дня, багато в чому удосконалився, з'явилися нові пристрої, нове програмне
забезпечення, нові технології. Користувачі комп'ютерної техніки перейшли від використання
досить примітивних пристроїв і технологій до більш сучасних і складних.
Внаслідок цього змінюється і словниковий запас комп’ютерщиків. Сленг також не
залишається постійним. Зі зміною однієї технології іншою старі слова забуваються, їм на
зміну приходять інші. Цей процес, як і розвиток самих комп'ютерів, проходить дуже стрімко
на відміну від будь-якого іншого сленгу, де слово може існувати протягом десятків років.
Не можна також обійти стороною і таку проблему, як перехід слів із сленгу в розряд
професійних або нейтральних. Найчастіше професійними термінами стають досить старі, що
встигли притертися, сленгові слова. Слово при цьому втрачає своє ексцентричне
забарвлення. Чималу роль у цьому грають комп'ютерні газети і журнали. Сленгове слово
з'являється в них у більшості випадків через те, що професійні, їм відповідні слова є
незручними при частому використанні або ж взагалі відсутніми. Але з таких розважальних
журналів сленг нерідко переходить на сторінки більш серйозних періодичних видань, а іноді
і наукової літератури: слово ‘hardware’ у значенні алі о , що якийсь час було винятково
сленговим, згодом перейшло в професійну лексику. Тепер його можна зустріти в будь-якому
комп'ютерному журналі [4, c.17].
Існування комп'ютерного сленгу дозволяє фахівцям не тільки відчути себе членами
якоїсь замкнутої спільності, але і дозволяє їм розуміти один одного з півслова; служить
елементарним засобом комунікації. За відсутності сленгу їм би довелося або розмовляти
англійською мовою, або вживати у своїй мові громіздкі професіоналізми.
Розвиток цього мовного явища і його стрімке поширення серед великого числа носіїв
рідної мови зумовлюється впровадженням комп'ютерної техніки в життя сучасного
суспільства. І комп'ютерний сленг починають вживати не тільки професіонали в цій галузі,
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але й люди, що зовсім не мають ніякого відношення до неї. У цьому питанні мова, поза
всякими сумнівами, знаходиться під безпосереднім впливом екстралінгвістичних факторів.
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______________________________________________________________________________
В последние десятилетия XX и в начале XXI века изучение памяти, ее структуры, форм и
функций в философском, социальном, культурном и историческом аспектах прочно утвердилось
как самостоятельное исследовательское направление в социально-гуманитарном пространстве
Европы и Америки. В рамках многочисленных теорий ведутся исследования различных форм
памяти: коллективной, социальной, коммуникативной, культурной, исторической. При этом
очевидно, что исследовательский интерес в этой области связан, в первую очередь, с
«осмыслением надындивидуального измерения памяти» [4, с. 191]. Взгляды исследователей на
природу, структуру, формы и функции памяти часто противоречивы, различные трактовки памяти
разнятся методологически и концептуально, тем не менее, в работах последних двух десятилетий
четко прослеживается тенденция к междисциплинарному синтезу, к взаимозаимствованию
исследовательских методов, практик и процедур, направленных на осмысление этого сложного
феномена.
Также объединяет эти во многом разноплановые исследования общий материал –
нарративные тексты, которые видятся многими учеными главными нематериальными носителями
памяти, основной формой языкового представления прошлого. Так, например, Г.А. Антипов
называет нарратив «ячейкой» исторической памяти» [1, с. 137]. М.В. Шистеров отмечает, что по
мере дальнейшей разработки тематики, связанной с социальной, коллективной и культурной
природой памяти, для исследователей становился очевидным тот факт, что в рамках данной
парадигмы история стала восприниматься как «специализированная, конвенциально закрепленная
и нарративно обработанная форма культурной памяти» [5, с. 6].
Интерес к «нарративной обработке» памяти, т.е. к языковым формам трансляции
мнемического содержания в историческом и культурном контексте, обострился во второй
половине прошлого столетия в результате так называемого «лингвистического поворота»
гуманитарных наук, имевшего место под влиянием лингвистики и литературоведения и
вызвавшего шквал критики со стороны отдельных исследователей. Так, например,
В.И. Меньковский, К. Уль и М.А. Шабасова упрекают многих советских ученых в том, что они
«переключили внимание с социальной истории на культурологические аспекты и изучали скорее
дискурсы, чем социальную реальность» [3, с. 170].
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Под влиянием тенденции к «филологизации» исторического анализа в качестве
носителей информации о прошлом в фокусе исследователей нередко оказывались не реальные
исторические документы и достоверные источники, а личные истории участников событий,
индивидуальные биографии, мемуары и дневники. Переключение историков с «больших
нарративов» на малые нарративные формы часто приводит к тому, что от внимания
исследователей ускользает социально-исторический контекст, благодаря которому и стало
возможно появление новых жанровых разновидностей.
Тем не менее, именно в рамках «лингвистического поворота», по словам С. Глебова,
М. Могильнер и А. Семенова, была «серьезно поставлена проблема нарратива в ремесле
историка» [2]. Как отмечают исследователи, «текст, язык и историческая семантика становятся
самостоятельными агентами исторического опыта, формируют, а не только и не столько отражают
сам исторический контекст» [2].
Обращение к нарративу как к доминирующей форме репрезентации памяти характерно
не только для исторической науки, но и для всей гуманитаристики в целом. Современные
исследователи наряду с письменными нарративами все чаще обращаются к изучению «устных
историй». Очевидно, что в дискурсе гуманитарных наук понятие пам ти повсеместно
подменяется
воспоминани ми,
т.е.
индивидуализированными
или
коллективными
реконструкциями частного мнемического опыта, облеченными в нарративную форму. Таким
образом, изучение нарративов (как письменных, так и устных) философами, социологами,
историками, антропологами, культурологами и этнографами как основной формы вербализации
мнемического содержания в рамках глобального тренда нарративизации памяти не вполне
корректно с позиций когнитивной психологии и лингвистики, т.к. нарратив репрезентирует работу
исключительно одного мнемического процесса – процесса восстановления информации из
памяти, тогда как способы языковой репрезентации других мнемических процессов до сих пор не
получили должного внимания исследователей. С учетом вышесказанного представляется
плодотворным обратить внимание исследователей и на другие возможности языкового
воплощения памяти, что, на наш взгляд, будет способствовать получению более точного и
адекватного описания этого сложного и многогранного феномена.
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Активний розвиток лексичного складу англійської мови у двадцятому столітті був
пов’язаний із необхідністю номінації нових явищ, які виникли внаслідок розвитку
промисловості, інформаційних технологій, систем комунікації, глобалізації у світовій
економіці, уніфікації та взаємного збагачення культур. Об’єктом лінгвістичних досліджень
останніх років були лексичні одиниці, пов’язані з такими сферами, як політика, економіка,
юриспруденція, фінанси та банківська справа, реклама, ЗМІ, інформаційні технології та
Інтернет. Незважаючи на значимість моди для світогляду сучасної людини, її соціальну
значущість як сфери діяльності, лексика моди залишилася поза увагою мовознавців. Вона не
була предметом термінологічних досліджень, досліджень зі словотвору чи популярних нині
когнітивних студій, у тому числі в межах вивчення мовних картин світу.
У двадцятому столітті внаслідок демократизації суспільства мода перестала бути
надбанням вузького кола аристократії, увійшовши в життя всіх представників сучасного
соціуму. Незалежно від того, наскільки окремо взята людина зацікавлена чи не зацікавлена
останніми новинками моди, загальні уявлення про те, який одяг є адекватним чи
неадекватним, модним або немодним у сучасному суспільстві, в будь-якому разі впливають
на вибір убрання. Відбувається діалектична взаємодія протилежних прагнень людини до
соціальної адаптації та індивідуальної ідентифікації. Вибір стилю вбрання часто забезпечує
успіх як у неформальному спілкуванні, так і під час ділових контактів чи політичної
кампанії. Предмети одягу та аксесуари від відомих виробників є ознакою високого
соціального статусу. Має значення не лише висока матеріальна якість виробу, але й ім’я
виробника (brandname). Стрімкий темп змін у галузі моди знаходить своє відображення на
вербальному рівні, відбувається постійне утворення нових лексичних одиниць на позначення
нових явищ.
Лексика моди розглядається як складник англомовної картини світу ХХ-ХХІ століть.
До складу лексики моди входять одиниці на позначення предметів одягу, взуття, головних
уборів, зачісок, аксесуарів, модних стилів та течій, назви колекцій високої моди, назви
брендів та виробників одягу й аксесуарів, професійна лексика індустрії високої моди та
легкої промисловості. У сучасних джерелах, присвячених моді, слово fashion вживається на
позначення відповідного соціального явища (High fashion is exclusive); мода сприймається як
мікросвіт (It’s an elitist world, fashions), зображується як сфера діяльності (one of fashion's
most respected and imaginative talents), а також розуміється як конкретний стиль (next fall’s
fashions). Іменник fashion є активною словотвірною основою, за його участю утворилися
зокрема слова fashionable, fashionableness, fashionably, fashioned, fashionless, fashionist,
fashion-monger, fashion-mongering, fashion-forward, fashionista, fashion-speak, fashionese.
Англійська лексика моди розвивалася під сильним впливом зовнішніх
соціокультурних факторів. Нові предмети одягу виникали як реакція на зміни в суспільстві,
семіотизувалися й відповідно отримували назви, які відображають характер тих явищ, що
спричинили до появи того чи іншого одягу. Серед основних чинників, які впливали на
розвиток моди, а разом із тим – і на номінацію, такі: рух за емансипацію жінок (power suit,
dress for success), політико-економічні чинники (National Standard Dress, utility garments),
виникнення молодіжних рухів (hippie look, punk look), розвиток кіномистецтва та шоу-бізнесу
(Sophia Loren look, Madonna wannabee), соціальні чинники та стратифікація суспільства
(yuppie, status symbols, dress codes, door screening policy), зростання уваги до здорового
способу життя (fitness craze, sportswear craze), розвиток інформаційних технологій та
зростання значення цінності інтелекту на фоні зменшення уваги до матеріальних проявів
статусу кінця ХХ століття (the nineties’ style loss, Dress Down Friday, jeans-T-shirt-sneakers
uniform), розвиток медичних та косметологічних технологій (facelift, nail grafting, hair
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grafting, silicone implants), вдосконалення технологій легкої промисловості, що дозволяє,
наприклад, створювати парфумований одяг (fragrant dresses, perfumed outfits).
У лексиці моди представлені одиниці, утворені за допомогою лінійної
(морфологічної, зовнішньої) та нелінійної (внутрішньої) деривації. Крім того, існують деякі
випадки оказіональної деривації.
Англійська лексика моди поповнюється також за рахунок запозичень. Більшість
запозиченої лексики походить із французької мови (lingerie style). Серед французьких
запозичень багато застарілих одиниць, що називають явища, які були в моді на початку
двадцятого століття (bonnet, camisole). У двадцятому столітті відбулися запозичення із
іншихмовсвіту: італійської (stiletto), іспанської (poncho), нідерландської (duffle), німецької
(dirndl), японської (muumuu), гінді (jodhpurs), тибетської (cashmere), малайської (sarong),
алеутської (parka), перської (caftan), полінезійської (tattoo), турецької (turban), марокканської
(djellaba).
Унаслідок комплексного дослідження сучасної англійської лексики моди було
визначено її склад, проаналізовано семіотичні особливості вбрання сучасної людини,
охарактеризовано засоби номінації в англійській лексиці моди, з’ясовано когнітивні
механізми утворення номінативниходиниць у лексиці моди, виявлено соціокультурну
природу номінації в галузі моди та досліджено особливості вживання лексичних одиниць з
оцінними та темпоральними значеннями, назв кольоріву текстах, присвячених моді.
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Переклад є ціле направленою діяльністю, яка відповідає певним оціночним критеріям,
тому однією з таких вимог вважається вимога еквівалентності тексту - вихідного та
кінцевого.
Як правило, велика кількість проблем виникає при перекладі інформації із однієї мови
на іншу. Перекладачі знають, що абсолютно точний переклад неможливий через різні
картини світу, створених різними мовами. Найбільш частим випадком такої мовної
невідповідності є відсутність точного еквівалента для вираження того або іншого поняття, і
навіть відсутність самого поняття. Цепов'язане з тим, що поняття або предмети, позначувані
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такими словами, є унікальними для даної культури, а в інших культурах відсутні й, отже, там
немає відповідних слів для їхнього вираження [1, c. 176].
Особливістю перекладу в англійській мові є вираження заборони, а особливо у
офіційно-ділових текстах. Заперечення являє собою важливу категорію мови, будучи однієї
з основних розумових операцій. Універсальність заперечення обумовлена прагненням
людини до диференціації явищ дійсності та відбиттям цього процесу в мові.
На лексичному рівні заперечення може проявлятися у вигляді слів, які не мають
формально-граматичних ознак заперечення, але мають негативне значення. Такі слова
найчастіше перекладаються українською мовою за допомогою антонімічного перекладу, що
призводить до того, що заперечення в оригіналі, яке було виражено на лексичному рівні в
перекладі буде відтворюватися на граматичному рівні, зокрема заперечного префікса не або
заперечноїчастки не [2,c.202].
На лексичному рівні перекладачі доволі часто використовують різніграматичні
трансформації. Це можна пояснити тим, що англійська та українська мови відносяться до
різних граматичних груп. Тому, інколи слова, які мають імпліцитне заперечне значення в
оригіналі не мають лексичного заперечного відповідника українською мовою. В таких
випадках перекладач змушений нехтувати формою. Але існують слова заперечне значення
яких співпадає в англійській та українській мовах: nothing-ніщо never -нікол no- не
Особливість імпліцитного заперечення полягає в асиметрії плану змісту та плану
вираження. Тому перед перекладачем постає питання, що є найважливішим, відтворити
форму чизміст при перекладі, у кожному окремому випадку.
Інколи перекладачі застосовують метод компонентного аналізу для того, щоб
вичленити в слові сему заперечення перш ніж перекладати.
На основі порівняльно-зіставного аналізу вираження заперечень на матеріалі
оригіналу та його українського перекладу, дійшли висновку, що засоби вираження
запереченьмають специфічні особливості на усіх рівнях мови, що відбиваються на
складності їхвідтворення іншою мовою, а саме:
1) На лексичному рівні вживання слів, які мають імпліцитне заперечне
значенняпризводить до їх антонімічного перекладу, виражаючи заперечення не на
лексичному, ана граматичному рівні префіксом не- або часткою не; ті слова, які не мають
лексичногозаперечного українського відповідника, вимагають від перекладача відтворити
форму чизміст при перекладі кожного випадка.
2) На морфологічному рівні більшість префіксів при перекладі приймає вигляд
українського заперечного префікса не-, рідше без-. Заперечних суфіксів в англійськіймові
лише два, і вони не викликають труднощів перекладу.
3) На синтаксичному рівні при перекладі емфази та риторичних питань
перекладачінамагаються максимально відтворити форму та зберегти зміст.
4) На граматичному рівні перекладачі вдало зберігають ту ж саму форму заперечення,
що була в оригіналі.
5) На стилістичному рівні при перекладі подвійного заперечення not un- важливим і
важким є відтворення форми, максимально зберігаючи зміст і стримане, обережне ставлення
до сказаного. Застосування антонімічного перекладу допомагає скоріш зрозуміти контекст,
досягти мелодійність звучання[3, c. 127].
Перспективами подальших розвідок є дослідження особливостей антонімічного
перекладу заперечень сучасної англійської мови.
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Офіційно-діловий стиль - це цілий різновид літературної мови. І це стиль доцільний,
що має свої засоби вираження, способи називання предметів і явищ, і навіть по-своєму
виразний.
Дотримуючись норми офіційно-ділової мови, ми віддаємо данину не штампам і
канцеляризмам, а об'єктивно сформованій традиції побудови мови відповідно до змісту, що
виражається обстановкою і метою висловлювання. Форма і манера висловлювання у
офіційно-дловому стилі вироблялася якщо не століттями, то десятиліттями. Офіційноділовий стиль цілком рівноправний з іншими стилями і відіграє важливу роль у формуванні і
розвитку літературної мови.
Отже, перекладаючи офіційно-ділові тексти, перекладач повинен бути обережним та
уважним щодо формулювання речень та створення текстів, особливо із вживанням заборони.
Бо специфіка заперечення в англійській мові значно відрізняється від української. Адже
лише зрозумілі для нас твори зможуть нам показати те, що хотів донести до читача
іноземний письменник.
Література:
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А.А. ДАВЫДОВ
ВРЕМЯ КАРТИНЫ МИРА В ТРАКТОВКАХ М. ХАЙДЕГГЕРА И
К. ЯСПЕРСА
Давыдов Андрей Александрович - кандидат культурологии, старший преподаватель кафедры социальногуманитарных наук Нижегородской государственной медицинской академии г. Нижний Новгород. РФ.

______________________________________________________________________________
Конструирование картины мира определенной исторической эпохи является задачей
сколь интересной, столь и трудной, так как «составить себе картину чего-то – значит
поставить перед собой само сущее так, как с ним обстоит дело, и так поставленным иметь
его перед собой постоянно» [1, с. 41]. Выполнение этой задачи по отношению к античности и
вовсе в силу определенных причин вызывает сомнение у целого ряда философов.
Характерно в этом отношении рассмотреть расхождение во взглядах М. Хайдеггера и
К. Ясперса. Первый, соотнося картину мира с понятием субъекта, констатирует:
«превращение мира в картину есть тот же самый процесс, что превращение человека внутри
сущего в субъект» [1, с. 41]. Тогда, действительно, о становлении картины мира как таковой
и, соответственно, о субъектном статусе человека можно говорить лишь применительно к
эпохе Нового времени. Впрочем, сказанное не означает совершенного отсутствия субъектобъектных отношений в предшествующие эпохи, поскольку в роли субъекта могло
выступать все сущее, еще не подчиненное на тот момент времени человеку. Для
Средневековья характерно понимание сущего как ens creatum, то есть сотворенного Богом
как высшей творящей причиной. Сотворённое сущее выстроено иерархически, его бытие
далеко не в первую очередь зависит от теоретической и практической активности человека
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[1, с. 45]. В античности человек и вовсе захвачен сущим, погружён в него – растущее и
манифестирующее. Тут не человек всматривается в сущее, а скорее, наоборот, оно само,
наблюдая за ним и раскрывая себя, конституирует человека, в сущее погружённого. «Быть
под взором сущего, захваченным и поглощенным его открытостью и тем зависеть от него,
вовлечься в его противоречия – вот существо человека в великое греческое время…
Греческий человек есть лишь поскольку он слушает сущее, почему в эллинстве мир и не
может стать картиной» [1, с. 49–50]. Однако, с нашей точки зрения, «живой космос» древних
греков вполне мог выступать в роли субъекта. В Новое время, подчёркивает М. Хайдеггер,
человек объективирует (опредмечивает) сущее, другими словами, выстраивает и
перестраивает его, удерживает в таком состоянии своей волей и опирается на него в развитии
самого себя, собственно человечности [1, с. 50–52]. Отсюда понятно, почему автор
анализируемого текста говорит об объектном статусе сущего и о субъектном статусе
человека только по отношению к эпохе Нового времени.
Совершенно иную точку зрения отстаивает К. Ясперс, утверждающий, что
«разнообразные картины мира появились уже в самом начале человеческого познания; и
всякий раз познающий хотел иметь единственную картину мира, чтобы в ней обрести
уверенность относительно целого» [2, с. 97]. Во «Введении в философию» формирование
картины мира представляется необходимым результатом сложившейся совокупности знаний
о реальности. С очевидностью можно констатировать, что К. Ясперс склоняется к
гносеологической трактовке субъект-объектной оппозиции. Разделение её элементов он
называет основополагающим состоянием мыслящего существования человека. Бодрствуем
мы, бодрствует и наше сознание. В нём возможны почти любые комбинации смыслов,
почерпнутых из логических операций, чувственного восприятия и безбрежных фантазий [2,
с. 103].
Таким образом, М. Хайдеггер преимущественно онтологически толкует субъектобъектную взаимосвязь, но при этом называет периодом формирования картины мира эпоху
Нового времени. К. Ясперс, напротив, признаёт наличие картины мира уже в античности, но при
этом трактует субъект-объектную оппозицию подчёркнуто гносеологически.
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М. С. КУНАФИН
ПРОБЛЕМА ДОСТОВЕРНОСТИ СОЦИОГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ
Кунафин Марат Самирханович - доктор философских наук, профессор кафедры гуманитарных и
естественнонаучных дисциплін Башкирского института физической культуры. г.Уфа, Республика
Башкортостан.

______________________________________________________________________________
Определяющим в науке является не просто получение нового знания, но знания
достоверного. О научном знании как таковом мы начинаем говорить с того момента как
получаем способ однозначного его подтверждения. И этот способ – эксперимент. Следует
ясно понимать, что без экспериментального или иного однозначного способа подтверждения
получаемых знаний невозможно утверждать, что оно является достоверным.
Можем ли мы, исходя из этого, отнести все неподтвержденное знание к ненаучному?
Разумеется – нет. В том же естествознании определённая часть знания не является
подтвержденной, а, следовательно, достоверной, но это не мешает естествоиспытателям им
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пользоваться. Но в естествознании неподтвержденность знания, как правило, связана с
временным отсутствием возможностей для проведения соответствующего эксперимента. До
появления и реализации такой возможности подобное знание находится в статусе
правдоподобного.
Основная проблема заключается в том, что научная теория, кроме того что выполняет
функцию объяснения, обладает еще одной важнейшей функцией – предсказательной. Если
ваша теория основана на достоверном знании, то вы можете делать достоверные прогнозы.
Если же теория является правдоподобной, то можно делать правдоподобные . . . ., а кому
нужны правдоподобные прогнозы!?
Социальные и гуманитарные науки по праву называются науками, а знание
продуцируемое ими – научным. Существует корректный критерий, отделяющий достоверное
и правдоподобное знание от иных его форм. Это то, что оно является рациональным. Однако
на сегодняшний день в социогуманитарном знании нет экспериментального или иного
однозначного способа превращения правдоподобного знания в достоверное. Соответственно
социогуманитарные теории являются правдоподобными, они хорошо объясняют, но
прогнозирование на их основе мало чего стоит.
Причина такой ситуации, естественно, не в ущербности социальных и гуманитарных наук
и людей, которые занимаются их проблемами. Причина в фундаментальном отличии объекта
и предмета исследования этих наук. Их сущность и содержание с исследовательской точки
зрения намного сложнее сущности и содержания природных объектов, поскольку содержит
большее число степеней свободы. Поэтому социогуманитарное знание останется
правдоподобным до тех пор, пока не появится возможность делать достоверные прогнозы.
Эта возможность сама по себе будет служить показателем того, что ситуация изменилась.
Конечно, можно привести примеры удачного прогнозирования в сфере
социогуманитарного знания, например, из социологии. Однако из той же социологии можно
привести примеры оглушительных его провалов. Это, скорее всего, говорит лишь о том, что
возможно получение достоверного знания в случаях, когда удается отождествить объект
социального исследования с природным и применить для его исследования
соответствующий экспериментальный метод. Тем не менее такие примеры указывают, что
ситуация не является фатальной и, очевидно, со временем будут созданы такие методы,
которые позволят превратить правдоподобное социогуманитарное знание в достоверное.

А. И. ЛОЙКО
ФИЛОСОФИЯ ТЕХНИКИ И ТРИБОФАТИКА
Лойко Александр Иванович - доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой философских
учений Белорусского национального технического университета. г. Минск, Республика Белорусь.

______________________________________________________________________________
Технические специалисты в условиях рыночной экономики находятся во власти
экономического детерминизма. Из него вытекают понятия эффективности, надежности,
окупаемости, рентабельности. В случае трибофатики мотивация технических специалистов
холистическая [3]. Конкретно научные исследовательские результаты и разработки они
вводят в контекст создания универсальной теории эволюции объективной реальности на
основе физики, в первую очередь таких ее разделов как классическая механика и
термодинамика. Но, что насторожило специалистов из области трибофатики. То, что одна из
первых попыток создания теории эволюции природы на основе термодинамики
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конституировалась в прогноз грядущей тепловой смерти Вселенной, что не только в
психологическом смысле, но и космогоническом не соответствует имеющимся данным о
динамике тепловых процессов во Вселенной. Основу трибофатики формирует классическая
механика. Но в ее уравнениях не различается прошлое и будущее. Чтобы трибофатика могла
оказаться в контексте эволюционной проблематики ее теоретическую основу дополнили
термодинамикой. В результате трибофатика приобрела теоретическую основу под названием
механотермодинамика, нового раздела физики. При первом подходе оказалось, что прямое
объединение механики и термодинамики «невозможно в принципе, потому, что методология
указанных двух разделов физики кардинально различна» [4. с.19]. Но, когда во внимание
была взята единая основа энергетических процессов, то оказалось, что термодинамика и
механика имеют дело с разными формами протекания энергетических процессов в сплошной
среде жидкости, газа и твердой деформируемой среде. При синтетическом подходе
открылась возможность разработки обобщенной теории эволюции неорганических и
органических систем. В рамках этого подхода берется во внимание понятие жизненного
цикла природной структуры, организма, технического изделия, объекта культуры, локальной
цивилизации. Полный цикл эволюции систем определяется способностью их сохранять
динамическое равновесие в условиях постоянных изменений факторов среды, деятельности,
которые проецируются на фундаментальные характеристики их состояния. Система
существует пока, формирующее ее динамическое разнообразие сохраняет условия
динамического равновесия ее состояния. Кроме внутренних факторов стабильности важную
роль играют внешние факторы взаимодействия, в случае Земли, с факторами космического
пространства. Наиболее быстрыми темпами динамическое разнообразие элементов системы
создается в современном техногенном обществе. Все это разнообразие оказывается
интегрированным в механизм саморегулирования системы, связанный с ее экономическим
основанием в виде институтов рыночной экономики. Соответственно важным является
исследование способности рыночного общества, подверженного влиянию экономических
циклов и социальных противоречий, к накоплению повреждений и выработке программ
эволюционной деятельности на основе механизмов исторической памяти, культурной
традиции. Эволюция в данном случае ассоциируется с преемственностью, но не в прямом
смысле времени, а с социальной динамикой партикулярных структур, динамическое
разнообразие которых нивелирует риски полной потери информации. Глобализация создала
единое информационное пространство Земли. Появились основания говорить о жизненном
цикле человечества. Благодаря биологической и социальной основе человечество
воспроизводит себя генетически и культурно. Воспроизводятся и практики внутренних и
внешних противоречий. Поскольку техника стала элементом интегрированной человекомашинной реальности, то ее наследственный ресурс аккумулирован в научно-технических
знаниях.
Человечество на уровне партикулярных структур совершенствует ресурсы
надежности и долговечности. На уровне рефлексии разработана прикладная теория [1]. Она
базируется на физических основаниях . При этом во внимание берется фактор рисков как
внутренней, так и внешней направленности. Техническая инфраструктура будет зависеть от
человечества до тех пор, пока не выработает сама или с помощью человека собственного
механизма саморегулирования и воспроизводства. Эта перспектива актуализирует тематику
коэволюции, в рамках которой человечеству придется осваивать практики, способствующие
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сохранению динамического равновесия биосоциальной среды Земли с учетом растущего
значения технической инфраструктуры и сетевого пространства [2].
Философия техники приобретает большой спектр тематических направлений и не
ограничивается более статусом раздела, ориентированного только на специфику инженерной
деятельности. Через методологию трансдисциплинарных исследований категории усталости,
повреждаемости, накопления повреждений, износостойкости трансформируются в
понятийный аппарат современной социологии, в которой важную роль играют концепты
социального риска, социальной мобильности, адаптации, социальной коммуникации.
Литература:
1. Голинкевич, Т.А. Прикладная теория надежности / Т.А. Голинкевич // М.: Высшая школа,
1985. – 168 с.
2. Лойко, А.И. Коэволюционная динамика и стратегии инновационного развития Республики
Беларусь / А.И. Лойко, В.П. Старжинский, Н.И. Мушинский, Е.Б. Якимович. – Минск:
БНТУ, 2010. -296 с.
3. Лойко, А.И. Трибофатика и философия: стратегия трансдисциплинарных исследований /
А.И. Лойко // Вестник Белорусского государственного университета транспорта. 2016. № 1. –
С. 45-49.
4. Сосновский, Л.А. Механотермодинамика (об объединении великих конкурентов: 1850 2015) / Л.А. Сосновский // Механика машин, механизмов и материалов. 2016. № 4. С. 19-41.
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______________________________________________________________________________
Соціокультурний феномен освіти включає багато елементів і аспектів, дослідження
яких потребує комплексного теоретико-методологічного підходу. Використання принципу
системності надає можливість оперувати освітою не як окремим об'єктом, а у взаємозв'язку з
іншими системами громадського життя, зокрема з культурою, з масивом її креативних
принципів, методик і стереотипів функціонування [1, с.7].
Такий взаємовплив відтворює об'єктивний, природний статус-кво, а тому є
надзвичайно ефективним дослідницьким підходом. Передумовою ж ефективного управління
процесом становлення системи освіти є адекватне розуміння її соціальної природи, функцій і
внутрішньої структури. Прагнення структуризувати подібні моделі і визнання
нерелевантності педагогіки в питаннях освітньої політики, власне, і прискорили розвиток
філософії освіти.
Аналіз феномену освіти в системі цінностей стійкого людського розвитку має
комплексний характер. Його здійснюють філософи, історики, соціологи і психологи,
педагоги та управлінці. А це зумовлює особливу актуальність розробки соціально
філософських, інтеграційних, за своєю природою, та методологічних, по функціональному
призначенню, принципів. А також загальних світооглядно-ціннісних орієнтирів комплексу
позначених досліджень, визначення яких теж складає завдання соціально філософських,
інтеграційних - за своєю природою, методологічних - по функціональному призначенню 148
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принципів. А також – загальних світоглядно-ціннісних орієнтирів комплексу позначених
досліджень, визначення яких теж складає завдання соціальної філософії [2, с. 6].
Проблеми освіти, духовного формування людини встають перед суспільством віками,
трансформуються з теорії в теорію, далеко не завжди придаючи філософське осмислення і
рішення на рівні науково-педагогічного пізнання і педагогічної практики, і, тим більше, – на
управлінському рівні.
Увага дослідників відносно проблем освіти, навчання і виховання фіксується ще з
давніх часів. Страта Сократа значною мірою була зумовленою в першу чергу його
оригінальним підходом до виховання молоді, який не відповідав сталим традиціям.
Філософи і педагоги творчо вивчають також і досвід ідеї Платона, і засновану ним класичну
традицію освіти. Цю традицію гідно продовжив Арістотель, обгрунтувавши в «Нікомаховій
етиці» ідеї належного і дійсного, єдності і подібності в навчанні і вихованні, їх придатності в
практичному житті, виходячи з мети і змісту освіти [1, с.21].
Таким чином, дослідження теоретико-методологічних проблем освіти дозволяє
заповнити когнітивно-концептуальний вакуум, який має місце в розвитку філософії освіти.
Дослідження під такою точкою зору придбавають ознаки передумов розробки
соціокультурних концепцій модернізації системи освіти і української культури, а також
подальшого практичного використання принципу системності в створенні нових моделей
системи освіти і культури, реалізації як теоретичного, так і соціально практичного
потенціалу філософії освіти в Україні.
Литература:
1. Бушман І. О. Система освіти як засіб модернізації української культури - Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук /І.О. Бушман, Київ –
2005 – 26 с.
2. Огнев’юк В. О. Освіта у системі цінностей сталого людського розвитку (світогляднометодологічний аспект): Автореф. Дис. на здобуття наук. ступ. д -ра філос. наук: 09.00.03/
В.О.Огнев`юк ; КНУ– Київ, 2003 – 36 с.
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________________________________________________________________________________
Введение. Одна из центральных задач академического психологического
консультирования (психологической помощи обучающимся и учащимся в вузах, средних и
начальных школах) – активизация собственных резервов обучающихся, формирование и
развитие их способностей оказывать себе и окружающим людям психологическую помощь.
Эти способности так или иначе формируются и развиваются в обыденных, повседневных
взаимодействиях. Однако, будучи неупорядоченными и мало осознанными, часто не могут
стать основой целенаправленной, эффективной и продуктивной самопомощи и
взаимопомощи обучающихся и учащихся. Вместе тем, психотерапевтический потенциал
повседневных взаимодействий, повседневного общения человека с другим людьми:
близкими, знакомыми, незнакомыми и «чужими», может быть весьма значительным, а его
наращивание, в условиях интенсивных и разносторонних социальных изменений, - просто
необходимым.
Теоретический анализ исследования. Первый вопрос, который возникает в случае
активизации способности обучающегося помогать себе и другим возникает как вопрос о его
отношениях с окружающими: семьей, друзьями и однокурсниками, преподавателями. Такие
отношения служат как источником поддержки, так и источником проблем. Однако, если речь
идет о будущих специалистах помогающих профессий, таких как психологи, социальные
работники, врачи, педагоги и т.д., центральным моментом становится оргизация отношений
будущего специалиста со своими близкими. Особого внимания требует разграничение не- и
профессиональных отношений. Такое разграничение обеспечивает в профессиональной
практике свободу консультанта и клиента: поскольку проблемы, с которыми приходит
клиент, часто связаны с непростроенностью границ его личности и межличностных
отношений в деловом и интимно-личностном общении. И если психолог не помогает
клиенту в этом отношении, то жизненная ситуация и ситуации консультации сливаются.
Разграничение этих отношений обеспечивает дистанцирование и возможность эмпатической
коммуникации, невозможной без этой дистанции. Принцип делегирования ответственности
очень трудно реализовать, если консультант выходит за рамки собственно
профессиональных отношений [6; 9; 20; 22; 26]. Здесь возникают моменты
профессиональной неэффективности психолога в консультировании близких ему людей:
очень трудно в этой ситуации отделить одно от другого (личностное и профессиональное) в
своих собственных глазах и глазах этого человека. Эффективная помощь близким становится
возможной тогда, когда профессиональная компетентность специалиста существует не
независимо и «помимо» его человеческой компетентности, а включена в нее как
необходимый, но не единственный компонент [3; 5; 9; 12; 19; 23; 24]. Однако, если мы
говорим об активизации внутренних ресурсов обучающихся, о становлении
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профессиональных умений и использовании профессиональных знаний студентами в
отношениях с окружающими их людьми, то здесь границы изначально размыты. Более того,
и профессионалы так или иначе включают профессиональные знания и умения в отношения
с близкими и «далекими» вне ситуации помощи, а также используют повседневные способы
в профессиональных отношениях: граница на самом деле здесь условна и пролегает в зоне
«профессиональная компетентность» или «мудрость», то есть – в зоне полноты и глубины
понимания себя и окружающего мира. Поэтому рефлексия способов понимания
происходящего, а также способов оказания помощи – важная часть не только
академического консультирования, но и профессионализации и личностного развития,
человеческой компетентности будущего специалиста, в целом. Наиболее общие основания
человеческой компетентности во многом сходны с тремя общими постулатами успешной
психологической помощи: уважение к другому человеку и самому себе, сознавание и
рефлексия, конгруэнтность и аутентичность , конкретность и включенность в диалог. То же
самое касается и помощи самому себе: действительно успешной она становится тогда, когда
человек научается доверять себе и быть искренним с собой, любить и принимать себя, видеть
в себе такого же человека как и все остальные люди – со своими слабыми и сильными
сторонами, признавать свои нужды «как данность» и «ценность» и управлять желаниями,
смотреть на себя и мир с «эстетической точки зрения» [1; 5; 9; 10; 11; 16; 15 и др.]. Если не
удается развести и соподчинить профессиональные ценности специалиста личностным,
специалист переходит из профессиональной позиции в обыденную со многими
вытекающими отсюда, чаще всего негативными последствиями для эффективности и
продуктивности его работы [9; 12; 22; 24]. Вместе с тем, возникает опасность иного рода:
стать излишне дистанцированным и отстраненным, закрытым [7; 9; 20; 23; 26]. Таким
образом, мы выходим на известную антиномию между включенной и невключенной
позицией (будущего) специалиста [9; 20; 22; 23]. Так, например, психолог может выступать
как второе «Я» клиента, и в этом случае для него будет характерным «прямое эмоциональносопереживательное участие». В этом случае мы встречаемся с двумя типичными и
связанными вариантами вариантами: симпатия (антипатия) как видение в человеке чего-то
значимого и вызывающего принятие и идентификация как видение в человеке самого себя.
Испытывая симпатию, консультант обычно идет по ложному пути. Симпатия
рассматривается исследователями как вариант оценочного понимания, вариантом контр- и
трансферных реакций. В частности, мы испытываем симпатию к людям, которые либо
похожи на нас или на людей, которые нам дороги и близки, либо на тех людей, которых мы
считаем «хорошими» или достойными подражания, поведению которых мы бы хотели
следовать. Идентификация, отождествление с клиентом, его состоянием, особенно
масштабная, но при этом – неосознанная также опасна и должна, как и симпатия, стать
предметом совместного с клиентом обсуждения, а также саморефлексии специалиста и
рефлексии в общении с супервизором. Как еще одно из нарушений этого принципа А.Ф.
Копьевым называется промежуточный этап «распада» позиции эстетической
вненаходимости – этическая вненаходимость: объектом внимания для психолога выступает
усеченная личность, как субъект, подлежащий нравственной оценке и объект безучастного
научного анализа. Результат использования такой стратегии – «оплощение другости»
специалиста [9; 20, 31, др.]. Еще один вариант разрушения позиции эстетической
вненаходимости представлен позицией «учителя», «гуру»: не столько интерпретирующего
проблемы клиента, сколько явно или неявно снабжающего его «руководствами к действию»,
опирающимися на разделяемую консультантом систему ценностей. Восстановление внешней
гармонии и «внутреннего порядка», однако, возможно лишь в паритетном, принимающем
диалоге с другим: другому лучще быть «не-близким» лишь потому, что так легче установить
отношения вненаходимости, дистанцию, необходимую для такого диалога. Близкие-другие –
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в случае с начинающим консультантом, подчас гораздо менее авторитетны, лишены
«упругой» целостной, последовательной «вненаходимости», «другости». Поэтому, например,
так трудно принимают профессиональный статус такого консультанта его друзья и родные.
Желание субъекта подтвердить и/или опровергнуть профессиональную компетентность
(буущего) специалиста по своей сути манипулятивно и потому изменяется с трудом – требуя
от близких и от самого специалиста более или менее осознанной и активной работы в данном
направлении. Именно поэтому их принятие и оценка профессионализма консультанта как его
профессиональной и личностной зрелости – самое надежное подтверждение такой зрелости.
А способность, сохраняя близкие отношения в повседневном взаимодействии, выходить за
пределы сложившихся рамок в моменты помощи членам семьи, друзьям и иным близким
людям, как и способность получения помощи от близких людей – при осознании
возможности или невозможность, нужности или ненужности уклонения от нее , – еще одни
важнейших критерий зрелости и профессионализма консультанта. Быть помогающим для
своих близких решается далеко не каждый специалист и потому, что каждый нуждается в
том, чтобы прожить свою жизнь: излишняя помощь может стать попыткой отобрать эту
жизнь, ее опыт, а, значит, будущему специалисту важно научиться помогать
дифференцированно, осознанно, рефлексируя последствия помощи и исправля возможные
ошибки.
Однако сущность помощи такова, что сколь бы зрелым не оказывался консультант как
человек и профессионал, отношения, которые он предлагает окружающим, полны риска [31,
32, 33]. Зрелые, гармоничные, разрешающие проблемы отношения, к которым стремится
человек , обычно возникают между людьми, готовыми: 1) отвечать – за себя и свои поступки,
то есть отвечать, идя навстречу другому, открыто выражая собственное мнение и позицию,
2) рисковать, сознавая неустойчивость и шаткость «обыденных» правил и норм. Это
отношения между взрослыми людьми. Незрелые, дисгармоничные, создающие проблемы
отношения строятся людьми не готовыми либо 1) рисковать кажущейся устойчивостью
собственных норм и правил, либо 2) открыто отвечать другому человеку. Таким образом,
помогающими возможностями обладают отношения зрелых. гармоничных людей, которые
возникают при соблюдении ряда условий [2; 7; 9; 12; 14; 15; 22; 23]:1) уважение и принятие
другого человека, признание его «всеобщей человечности»; 2) высокая степень осознания
субъектом того, что именно он делает, как то или иное слово, поступок могут быть
услышаны, поняты другим; 3) конгруэнтность субъекта, его поведение и ценности,
осознание и переживание себя и мира которого соотнесены между собой.
Следующий момент в анализе проблемы помогающего, в том числе
психотерапевтического, потенциала повседневных отношений – рассмотрение способов
преодоления людьми рутинных и кризисных взаимоотношений и ситуаций взаимодействия.
Рутинность – одно из свойств долговременных повседневных взаимодействий, особенно
выраженная в случае ритуального общения. Исследования повседневного взаимодействия,
его ритуальных форм, в целом немногочисленны и в наше время [4; 25 и др.]. В этих
исследованиях часто констатируется, что процедуры и способы понимания как переработки
смысловой информации о мире и другом человеке у непрофессионала и эксперта во многом
совпадают. И эксперт и «человек с улицы» осуществляют первичную категоризацию
каждого «случая», используя при этом целый ряд обыденных, квазипрофессиональных и
профессиональных схем и эвристических стратегий [13; 27; 28; 29 и др.]. И эксперт, и
«человек с улицы» делают ряд одинаковых ошибок в понимании и объяснении
происходящего, переоценивая или недооценивая значимость различных факторов. Вместе с
тем, отличия существуют и проявляются в кризисные моменты или ситуации, когда
рутинным становится кризис: наступает истощение самого помогающего, попытка отказа от
помощи и т.д. , а также движение по «замкнутому кругу», отличающему любую рутину.
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Рутинные отношения, т.о., характеризуются цикличностью [8]: как писали А.А. и Е.А.
Кроники, люди движутся от состояния «Еще чужие» через «Уже свои» и «Еще свои» к «Уже
чужие» и т.д.. Рутинное общение идеализируется и часто не предполагает собственно
личностного взаимодействия, оно есть «контакт масок» и социальных ролей [2; 5; 7; 13; 14;
15; 16 и др.]. В рутинных ситуациях поведение человека направляется аттитюдом как
комплексом, включающем ценности, смыслы и поведенческие модели относительно той или
иной ситуации или человека, и выражающиеся в виде установки к реализации того или иного
типа поведения и осмысления происходящего в конкретной ситуации [2; 3; 27; 28; 29 и др.].
Большинство повседневных отношений может быть также описано как отношения
неконгруэнтных субъектов, не способных к безоценочному принятию и эмпатическому
пониманию, интеракции между которыми содержат много ошибок – неточностей и
отчуждения, включая известны парадокс зависимых отношений, при которых «он ее любит,
а она его нет» [14; 15; 20]. Это отношения субъектов монологического взаимодействия,
людей преимущественно социально и личностно незрелых, пытающихся манипулировать
другим, собой и ситуацией общения и отношениями в целом для того, чтобы достигнуть
своих собственных в разной степени осознаваемых целей. Рутинные отношения – отношения
во многом «отмирающие», ведущие людей к расставанию друг с другом: двигаясь по кругу
люди все меньше внимания уделяют сущностным, ценностным аспектам и все больше –
мелочам и быту. Основным способом трансформации, «оживления» рутинных отношений
является диалог. Диалог возникает в ситуации «экзистенциальной встречи» двух людей,
самораскрывающихся навстречу друг другу. Они не столько «транслируют» и
«обмениваются» информацией, сколько «внимают и принимают» ту смысловую
информацию друг о друге, которая возникает в момент их общения. В диалоге человек
получает не столько само понимание, сколько приобретает опыт понимания, учится
радоваться другому человеку [9; 14; 15; 22 и др.].
Результаты эмпирического исследования. Важным источником данных о том, что
представляют собой рутинные отношения и каковы способы их трансформации , выступают
обыденные представления самих студентов. Для иллюстрации приведем результаты двух
опросов, проведённых нами при участии Л.А. Петровской (Московский государственный
университет им. М.В. Ломоносова).
Первый опрос проводился нами в 1999 году среди респондентов разного пола,
состоящих в браке 5-10 лет, в возрасте от 22 до 40 лет. Как отмечает Л.М. Страхова [19], при
изучении семейных отношений наиболее часто предметом исследования оказываются
трудные и кризисные ситуации семейных контактов. Однако наиболее распространенными и
не менее важными в жизни семьи оказываются повседневные, типовые контакты, по поводу
«тривиальных» фактов. Респондентам предлагалось описать повседневные и типичные для
них сценарии семейного общения, а также те переживания и желания, которые они
вызывают. Приведем наиболее распространенные варианты таких отношений. В
соответствии с типологией В. Сатир [1] выделяются следующие типы:
1) Нарочито-спокойное, отстраненное или подчеркнуто холодное, отвергающее
поведение одного и партнеров, воздержание от участия в общем разговоре вызывает
скрываемый или явный протест, негативные переживания по поводу партнера, предмета
разговора или самого себя у второго члена семьи, гарантированно приводит к семейному
разобщению, выражение сдержанного недовольства, конфликтам по обсуждаемому поводу.
2) Повышено обеспокоенное, неадекватно агрессивное поведение вызывает неприятие
избыточной тревожности и агрессивности со стороны родственников, желание выйти из
контакта или ответить агрессией на агрессию. Негативно-непримиримое отношение иногда
побуждает к поиску компромисса или временному социальному отторжению члена семьи.
3) Акцентирование позитивного отношения к одному из членов семьи при
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игнорировании достоинств и заслуг, позитивных качеств других членов, оценивается как
невнимание, намеренное игнорирование их заслуг и стараний. Самоуверенное обсуждение
своего личного успеха, достижение, советы следовать ему, свойственны членам семьи,
стремящихся удержать сой статус, часто переводит деловой разговор в плоскость
«выяснения отношений».
4) Поиск субъектом адекватного способа реагирования и сообщения смысловой
информации другому человеку, учитывающее его особенности и особенности семейной
ситуации, стремление к «сверке пониманий», простоте и ясности высказываний, «честности
и искренности» выражаемых эмоций и чувств, их соответствие высказываниям и поступкам .
Первые три варианта взаимодействия вызывают тяжелое ощущение рутинности и
могут использоваться одним из членов семьи в качестве средства (способа) управления
другим членом. Четвертый – оценивается как «помогающий расслабится, адекватно оценить
ситуацию, экологичный».
В курсе «Психология педагогического общения» профессора Л.А. Петровской и в
нашем курсе «Психология управленческого общения», читавшегося студентам четвертого
курса факультетов психологии Московского государственного университета и Калужского
государственного университета, в виде домашнего задания предлагалось описать «Мои
способы оживления рутинных отношений» (1997, 1999). Материалы опроса (самоотчеты)
обрабатывались студентами и обсуждались на последующих занятиях. Всего в исследовании
приняло участие 45 студентов в возрасте от 20 до 24 лет. Представим результаты
качественного анализа.
Первое, с чего начинают респонденты – обычно попытка определения сути рутинных
отношений. Прежде всего, по их мнению, следует выделить различные виды отношений в
зависимости от объекта: рутина может встречаться в отношениях : на работе, в семье, в
общении с любимым человеком. Существую разные понимания рутины.
1. Рутинные отношения – отношения, которые тяготят, но по каким-либо причинам
не разрываются. Это наиболее часто встречающееся определение. Основной
характеристикой таких отношений является вынужденность, это отношения, с которыми
приходится мириться, поддерживать их, отношения будто- бы из чувства долга, их почемуто нельзя прекратить, связанность с партнером рядом совместных дел вынуждает общаться,
вопреки желанию.
2. Второй вид определения: это повторяющиеся отношения . Основные
характеристики здесь – ежедневность и однообразие; это повседневные, обыденные
отношения, потерявшие свою изюминку, когда все дни одинаковы.
3. Общение «по узкому поводу». Эта точка зрения присутствует только в одной
работе, однако, о ней следует упомянуть.
Перечислим, также дополнительные характеристики рутинных отношений (в порядке
от наиболее часто используемых к менее):
статичность, эти отношения неизменны, неподвластны воздействию, они не
развиваются, находятся в сонном, замороженном состоянии, не сдвигаются с мертвой точки.
Наличие постоянных декораций, отсутствие новых вкладов и спокойствие как основное
чувство также характеризует такое общение.
скука: отношения теряют свою насыщенность, остроту, становятся
неинтересными, общение становится делом, которое планируется как и все дела,
формальность, общение «на поверхностном уровне», существует для следования
социальным нормам, отношения условные – обходящие острые, волнующие темы,
поддерживаются только благодаря привычке,
отсутствие положительных эмоций: отношения не дают ничего приятного, они
непривлекательны, не улучшают настроения, общение не приносит радости, хорошее
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воспринимается как норма, эмоциональная бедность: отношения лишены открытости,
человечности, они не затрагивают эмоциональную сферу, личностная включенность
минимальна,
предсказуемость: отношения не дают ничего неожиданного, проявление их
ясно заранее; известно наперед, что будет сделано или сказано в следующую минуту,
отсутствие новизны: не дают ничего нового, стереотипность: в них преобладают
сложившиеся стереотипы, шаблоны, штампы,
безынициативность: ничего не предпринимается ни для прекращения, ни для
оживления этих отношений, это состояние раздумья и бездействия,
неискренность: им присуще долгое сокрытие своих чувств по поводу чеголибо, стремление сделать вид, что все хорошо, делать то, что не хочешь,
близость к разрыву: могут прерваться, разрушиться в любую минуту.
зависимость от времени: это длительные отношения, чем дольше люди вместе,
тем труднее избежать их, исправить, оживить.
зависимость: несвобода от действий партнера.
Хотелось бы отдельно выделить образную характеристику, которая
подчеркивалась многими: отсутствие живости: это полуживые, умирающие отношения,
потерявшие свою живость.
Кроме того в одной из работ было приведено интересное разделение отношений на
рутинные и стабильные. При стабильных отношениях снижается внимание на других,
потенциальных партнеров и одновременно увеличивается внимание к своему постоянному
партнеру. Тогда как рутинные отношения характеризуются снижением внимания к своему
постоянному партнеру, когда его просто не замечаешь.
2. Типологии конкретных способов оживления рутинных отношений, в основном,
связаны с изменением тех характеристик, которые присущи рутинным отношениям. Прежде
всего следует оценить сложившуюся ситуацию: действительно ли важен для меня человек,
хочу ли я продолжать эти отношения. И в зависимости от результата оценки применять тот
или иной способ (способы перечисляются в порядке убывания частоты использование):
1. Уделить внимание себе: сосредоточиться на себе, больше встречаться с друзьями,
знакомиться с людьми, проводить время с младшей сестрой, учиться, работать, изменить
свой внешний вид, стиль одежды, способ самоподачи.
2. Разорвать отношения (насовсем): дать им спокойно умереть, не звонить, не
соглашаться на совместные мероприятия, просто перестать общаться, насколько возможно
избегать контактов с людьми, которые не интересны, сократить отношения до минимума.
3. Изменить отношение к партнеру: постараться увидеть в нем позитивные качества и
стороны, проявлять интерес не к внешней стороне, а к чувствам другого, личностным
интересам, проблемам, давать позитивное подкрепление, больше позитивной обратной связи,
отодвинуть все бывшие обиды и разногласия, взглянуть на партнера как на кого-то нового в
своей жизни.
4. Изменить стиль общения: добавить юмор, ласку, поменьше занудства, чаще
улыбаться, быть более приветливым, больше общаться, изменить устоявшиеся ритуалы.
Быть искренним, откровенным: быть предельно искренним в своих чувствах, не врать,
попытаться вызвать на глубокий разговор, рассказать нечто новое, откровенное о себе, прямо
сказать, что меня не устраивают эти отношения.
5. Изменить ситуацию: оказаться (намеренно) с человеком в новой ситуации, сменить
обстановку, внешнее обрамление отношений, изменить повод общения, например,
пригласить на культурное мероприятие, в кино, театр, музей, на выставку, дискотеку,
пригласить на прогулку: больше гулять вместе или с друзьями, уехать из Москвы, в поход, за
границу.
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6. Заняться общим делом: организовать совместную подготовку праздника,
организовать вместе что-то интересное. . Попросить о помощи: попросись научить чтонибудь делать, помочь в чем-то. Наладить физический контакт: предложить вступить в
сексуальные отношения, физически поприставать как дети играют, поиграть: в игры,
выдумать себе роль и «втихаря» играть ее. Устроить праздник: с подарками, вечер отдыха,
устроить романтический ужин: приготовить блюдо по фирменному рецепту, накрыть стол в
необычной обстановке, со свечами, подарить подарок.
7. Временно разорвать отношения: изолироваться, лечь на дно, подождать захочется
ли вновь увидеть друг друга, ненадолго уделять друг другу меньше внимания. Поскандалить:
устроить маленький здоровый скандал, спровоцировать скандал, обиды, ревность. Вызвать
на разговор: поговорить, вместе решить, что можно изменить, выяснить отношения.
Кроме того, хотелось бы выделить оригинальные (указанные только один раз)
способы, такие как: поменяться одеждой: напроситься в гости; ждать первого шага от
партнера; не терять собственной свободы и не претендовать на чужую; предложить помощь;
делать неожиданные заявления; при встрече делать все не так, но то, что от тебя ожидают;
оказывать знаки внимания без повода. Для того, чтобы разговор стал интересным: составлять
психологический портрет человека, с которым разговариваешь, прогнозировать
продолжение разговора, наблюдать за проявлениями привычек человека, «влезть в шкуру»
этого человека. Особняком стоят способы борьбы с рутинными отношениями как с
отношениями по «узкому поводу» (расширения ролевых рамок отнощений): пригласить
однокурсников вместе отдохнуть, проводить в группе различные «междусобойчики»,
знакомить родных с семьями знакомых, приглашать деловых партнеров к встречам на
неформальном уровне, организовать совместное дело с друзьями.
Большинство указало на то, что они редко сталкиваются с подобными отношениями,
не читают свои отношения рутинными и стараются максимально избегать их. Только двое
высказались в пользу сохранения отношений в любом случае: рутина – обычное дело в
нашей жизни.
В целом, и профессионал и обычный человек осуществляют осмысление и
преобразование каждого «случая», используя при этом целый ряд обыденных,
квазипрофессиональных и профессиональных схем и эвристических стратегий [13; 27; 28; 29
и др.]. И эксперт, и «человек с улицы» делают ряд одинаковых ошибок в понимании и
объяснении происходящего, переоценивая или недооценивая значимость различных
факторов. Большинство повседневных отношений описывается также как отношения
неконгруэнтных субъектов, не способных к безоценочному принятию и эмпатическому
пониманию [14; 15; 20]. Это отношения субъектов монологического взаимодействия, людей
преимущественно социально и личностно незрелых, пытающихся манипулировать другим,
собой и ситуацией общения в целом для того, чтобы достигнуть своих собственных в разной
степени осознаваемых ими целей. В диалоге, напротив, человек получает не столько само
понимание или решение проблемы, сколько приобретает опыт понимания, учится радоваться
другому человеку [9; 14; 15; 22 и др.].
Для иллюстрации приведем результаты еще двух опросов на тему «Мои способы
оказания психологической помощи себе и другим людям», осуществленных на той же
выборке
А. Мои способы оказания психологической помощи самому себе
По мнению респондентов, они отличаются индивидуализированностью.

индивидуализированы, в большей степени зависят от индивидуальных
особенностей, так, самокритичность, рефлексивность, диалектичность связаны с богатством
способов, стратегий достижения результатов,
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в меньшей степени зависят от ситуации, причин, тяжести состояния и
особенностей переживания проблемы (сложности вызвавшей его проблемы).
По мнению респондентов, они отличаются по продуктивности способов
самоподдержки.

обычные, приятные, продуктивные, мобилизующие,

доставляют неприятности, не нравятся (например, еда), деструктивные,

успокаивающие, нейтральные, амбивалентные.
По мнению респондентов, они можно выделить ряд стратегий решения проблем:
1 вектор «решение – уход от решения»,
2 вектор «немедленное – быстрое решение».
Направлены безболезненное преодоление жизненных
трудностей, эффективное решение конкретной
проблемы, решаю немедленно, что могу, разобраться
в себе
Переключение – абстрагируюсь, жду удобного случая,
запихнув проблему подальше («Фигня – война,
главное – маневры»),

Смиряюсь, принимаю ситуацию руководствуюсь
афоризмами «Бывает и хуже!», «Значит так надо!»

Переключение на более новые (с семьи на учебу, с
мужа на других мужей и т.д, поменять прическу,
мебель, уехать подальше), вытеснение, надежда на
«авось» («Все проходит, пройдет и это»), забыть,
сублимировать

Возможен также разный локус контроля.
 разобраться в своих поступках, исправиться, чтобы этого больше по моей вине
не повторялось,
 не винить других, позитивно относится к ним, видеть в них хорошее,
 исследовать правила и нормы поведения в той или иной ситуации
Продуктивно и качественное преобразование ситуации:
1 вектор «ременное-ситуативное – долговременное»,
2 вектор «внешнее- внутреннее»
новый способ(ы) поведения, модели общения поменять друзей (окружающих,
общения)
изменение эмоционального состояния и изменение образа жизни в целом
видения проблемы

круг

Респондентами отмечается наличие внутренних и внешних ресурсов самопомощи
человека.
каждый должен мочь себе помочь,
человек должен помогать себе сам,
замыкаюсь в себе («Побыть с собой
наедине неплохо, но если знаешь, что сам
себе не помешаешь побыть с собой
наедине»)
помогать другим, уходя от своих
проблем,
мои проблемы менее серьезны, чем
проблемы окружающих.

мало кто может мне помочь:
другим не до меня, как будто у меня
нет проблем,
или мой опыт и слишком
индивидуален, и в возможной не
нуждаюсь в помощи
получаю от окружающих (даже
малозначимый разговор, улыбка), не
зависимость, а просто приятное отношение
ко мне,
или
прошу
у
других,
«подпитываюсь от других»
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Отдельно выделяется категория «активный отдых»:
1 вектор «физический – духовный»,
2 вектор «обыденные-интересные занятия»



тренажерный зал, физическая нагрузка,
представить себя в бодром состоянии


полный покой, отдых и сон, длительная ванна,
одиночество,

уйти от реальности: сон («обняв игрушку»
полежать на диване)


интересное дело или разговор (чтение,
рисование и т.д.), отвлечься, заняться другим
делом, сменить тему разговора

выделить себе время на раздумья и мечты,
выполнить все свои желания на данный момент,
обратиться
к
приятным
ожиданиям,
пофантазировать, подумать о приятном

рутинное дело, беседа,

нельзя оставаться в одиночестве, обсудить
проблему с друзьями, близкими

В целом, выделяемые респондентами –студентами психологических факультетов
этапы самопомощи таковы:
1) определение причин и анализ процесса (динамики протекания) явления,
2) исследование и сравнение возможных негативных и позитивных исходов,
3) определение конкретной ситуации, могущей стать переломной,
4) выделение средств самопомощи, позволяющих овладеть ситуацией, обращение к
помощи других (явное или неявное),
5) достижение результата разными способами.
Б. Мои способы психологической помощи другому человеку
Респондентами отмечается зависимость помощи от ситуации – ситуативность
помощи:
- различны, спектр способов пополняется
- зависят от ситуации, от случая (особенностей человека)- ориентация на
необходимость
Выделяемые респондентами –студентами этапы психологической помощи другому
таковы:
1) выслушать рассказ, выявить представления, соображения другого о проблеме,
пусть он сам определит, что для него важно,
2) анализ причин ситуации,
3) переформулирование (трансформация проблемной ситуации),
4) поиск наиболее эффективного решения проблемы, разнообразных способов
поведения,
5) иногда достаточно дать совет, нахождение решения
Способ помощи, по мнению опрошенных, определяется двумя векторами:
1 вектор «активно-созерцательное»,
2 вектор «помогающее-уклоняющееся»

дать совет,

консультация – информирование, помочь
разобраться, показать весь спектр точек зрения

не советовать – просто поддержать – «слово
лечит», «смена декораций» – выезд в театр, кино,
прогулка, пикник, вечеринка.

консультация – выслушивание


обсудить в прямом столкновении, вместе
помолчать и т.д.

перевести через дорогу, погонять в футбол,
совместная деятельность,

не советовать: – совет может может
обернуться против тебя же, отвлечь, направить
разговор в другое русло, увлечь чем-то интересным,

предпочитаю не вмешиваться -человек сам
должен помогать себе
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Кроме того, можно типизировать способы помощи по двум другим основаниям:
принятие ситуации – изменение себя.


помочь принять себя


трансляция оптимизма («Не вешать
нос»): проблема разрешима, превратить в шутку
(«Все не так плохо!»)

трансляция уверенности в способности справится:
главное- хотеть решить проблему
трансляция неуникальности проблемы («Бывает и
хуже!»)

Итак, как мы видим, способы помощи другому человеку характеризуются гораздо
меньшей осмысленностью и меньшей представленностью. Все это, на наш взгляд, служит
еще одним подтверждением того, что самопонимание специалиста выступает как отправная
точка развития его способности понимать другого человека, основой реализации
психотерапевтически-ориентированного общения специалиста.
Обобщая, можно сказать, что психотерапевтический потенциал обыденного общения
предполагает:
 стремление субъектов к постоянной работе над собой и своими отношениями,
 рефлексию индивидуальных способов манипулирования другим человеком и
самим собой в ситуациях повседневного общения, осознание типичных моделей организации
общения с другими людьми, стремление к их творческому преобразованию и развитию.
 осознание стереотипных стратегий понимания другого человека, иллюзий
повседневного оценочного восприятия другого человека как понятного, поведение и
переживания которого можно отнести к той или иной определенной категории или классу.
Возможность помогающих, зрелых отношений между людьми связана с
необходимостью соблюдения трех основных условий общения: уважение и принятие другого
человека, признание его «всеобщей человечности»; высокая степень осознания субъектом
того, что именно он делает, как то или иное слово, поступок могут быть услышаны, поняты
другим; конгруэнтность субъекта – умение адекватно, точно и полноценно осознавать
переживаемое и выражать его в поведении, сообразуясь с особенностями ситуации и
разделяемыми субъектом жизненными ценностями («бытийное реагирование»).
Заключение. Академическое психологическое консультирование – практика помощи
будущим специалистам в личностном и профессиональном становлении, включая
способность помогать себе и окружающим. В развитии этой способности важную роль
играет не только обучение новым, но активизация существующих у обучающихся и
учащихся знаний и умений, способов помощи себе и другим людям.
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The youth is a special social age-related group, which acquires important functions, such as
educational, professional, cultural, etc. The youth differs not only by age, but also by the social
status in society. The youth is an object of youth policy and state programs. The youth are citizens
of the Republic of Kazakhstan aged from fourteen up to twenty-nine years.
Let's mark out features of youth. The youth quicker perceives all latest information and
material developments, scientific discoveries. The youth confidently takes places of adults,
eliminates unfashionable, conservative views, representations, changes valuable installations. The
youth chooses different vital strategies. It is possible to distinguish certain contradictions from the
Kazakhstan youth:
– Highly educated youth and illiterate youth;
– aspiration to self-realization and complete inactivity;
– youth subcultures and countercultures;
– cult of sport and alcoholism and drug addiction;
– rich youth and poor youth.
The youth creates personal system of hierarchies of values, chooses priorities from a number
of alternatives, at the same time relying also on the traditional and modern values that are necessary
for them to achieve vital success.
The Spanish culturologist H. Ortega-i-Gasset marked value of the principle of
individualism. He believed that new generation is not simply group of unique persons, not
combination of circumstances where random individuals age-mates gathered together, but it is
qualitatively new efficient "vivifying" force without which socio-historical process can't develop.
The thinker considered that it is necessary to bring up generations of the extraordinary, active
persons ready to positive changes aimed at perception to something unlike and new. The younger
generation should not live only with settled stereotypes, with classical reference points in activities,
it shall introduce "something" new, individual, personal.
Thus, the youth is best of all adapted for implementation of innovative projects and
technologies in various spheres of activity. The youth is aimed to reception of new knowledge and
implementation in life of the new ideas. The youth is mobile and full of strength for construction of
the life. These qualities distinguish the Kazakhstan youth. For this reason, the youth is perceived as
the main strategic resource of our country today. Let's quote words of the President of Kazakhstan
about youth. "I address our youth. You are the embodiment of all our hopes for the future. You will
determine a further way of the country. Your new independent thinking is a factor which will lead
the country to the new purposes seeming to us today far and inaccessible" [1].
Let's bring quantitative indices about youth in RK. So, according to Committee of statistics
of the Ministry of National economics all young people in RK are 4,3 million people. From them
2,2 million are busy youth; 105,5 – jobless youth; 1,8 million – studying youth [2].
Today in structure of youth of Kazakhstan the most numerous is the group at the age of 2428 years. Let's note that at turning moments of existence of society the youth appears as the most
unprotected category of the population which stands in a such unique valuable and spiritual
vacuum.
For this reason, the youth is a subject to influence of various negative ideas. Let's quote
words of the famous scientist K. Mankheyn: "Penetration into society from the outside forces youth
to sympathize to dynamic social movements which cause discontent to the current situations for
absolutely other reasons. The youth still has no interests fixed by the law, either the economic, nor
value-conscious, that are available for the majority adults. The fact that in youth many act as jealous
revolutionaries and reformers is explained by this, later when they have permanent job and a family
they turn into defense and support to preserve statusquo" [3].
For the purpose of protection of youth, and also in connection with instability of youth as
social group accurately verified state youth policy is necessary.
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Let's address to the legislation of youth policy. On June 28, 1991 the first law in the sphere
of youth policy was adopted. - "About the state youth policy in the Kazakh SSR" [4].
This law didn't reflect public requirements. Many regulations of this law remained formal,
not feasible. For this reason, it required to determine the conceptual ideas of new youth policy.
Therefore, in 1999 the new Concept of the state youth policy was accepted. In this Concept, main
approaches of activities of state bodies directed to increase social status and economic situation of
youth of the country were pledged. Based on this concept the Law "About the State Youth Policy in
the Republic of Kazakhstan" [5] was adopted on July 7, 2004.
The public relations quickly change. Respectively the directions of the state youth policy
change. For this reason in February 2013 the following Concept of the state youth policy
"Kazakhstan 2020: way to the future" was adopted.[6]. On February 9, 2015, the new, current Law
of the Republic of Kazakhstan "About the state youth policy" was adopted [7].
The youth is citizens of the Republic of Kazakhstan from fourteen to twenty-nine years [9].
Thus, in the law there is no division of youth into groups taking into account economic, mental,
emotionally and spiritual development of youth.
In our opinion, it is necessary to divide and enshrine in paragraph 3 of Article 1 of the Law
of the Republic of Kazakhstan "About the state youth policy" the following groups:
The 1st group – 14-17 years. It is youth that study at day comprehensive schools, specialized
schools, boarding schools and other organizations equal to them. This group is most subjected to
outside influence, is emotionally and psychologically unstable, has no settled vital values and
reference points.
The 2nd group – 18-23 years. It is the youth studying in the organizations of the high and
secondary special education. This group is the most social and active, but at the same time "is
unstable" in political and economic relations.
The 3rd group – 24-29 years. It is the youth performing a labor activity, or getting
professional postgraduate education.
In our opinion, this ranging will allow to realize more effectively the state youth policy
considering economic, psychological, spiritual and emotional development of youth of each group.
In addition, we believe possible to offer the following recommendations.
1. In the Law of the Republic of Kazakhstan by February 9, 2015 "About the state youth
policy" there is no accurate strategic priority in solving problems of youth. In our opinion, it is
necessary to expand and bring specific purposes and tasks in chapter 3. Mechanisms of forming and
implementation of the state youth policy;
2. It is necessary to review the principle of implementation of youth policy, the youth should
not be object of activities, they should participate actively in implementation of the Law – should
become subject. It is necessary to expand and make additions to article 20. "Republican and
regional forums of youth". It is necessary to expand powers of consultative and advisory bodies;
3. In the Law of the Republic of Kazakhstan from February 9, 2015 "About the state youth
policy" there are no adequate mechanisms of inclusion of the youth in the solution of social
problems in the sphere of work and employment, etc. With respect, thereto we believe that it is
necessary to enter into the law measures of stimulation in participation of youth in the solution of
social problems;
In our opinion, it is necessary to stimulate development of volunteer activities in regions,
widely propagandize institute of volunteers by media, to render assistance and to encourage
activities of volunteers.
4. Also we suggest adding to article 29 the following paraphrases:
• Volunteer activities are performed on the principles: publicity, legality, voluntariness,
gratuitousness.
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• The citizen of RK who reached 18 years after registration in territorial division of
authorized body can become the person performing volunteer activities. The person who does not
reached this age have the right to be involved in volunteer activities with a written consent of
parents, guardians, trustees;
• The person that performs volunteer activities is obliged: to realize activities in compliance
with laws and other regulatory legal acts of the Republic of Kazakhstan; not to violate the rights and
legitimate interests of citizens; to fulfill requirements and restrictions of authorized body; not to
disclose the data received in the course of implementation of volunteer activities; not to set before
itself the purpose of receipt of benefit for implementation of volunteer activities; to report following
the results of the work in territorial subdivisions of authorized body.
• The person performing volunteer activities has the right: at any time to stop occupation of
volunteer activities; to participate in actions within implementation of the state youth policy; to earn
rewards, awards, the state awards, letters of acknowledgement for fair implementation of volunteer
activities.
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На різних етапах історичного розвитку суспільства студентська молодь була
динамічною та специфічною соціальною верствою населення. В умовах сьогодення
студентство за своїми характеристиками досить сильно виділяється від усіх інших верств
населення, у першу чергу ідеологічним становленням, мобільністю впливу та своїми видами
потреб, які великою мірою детермінують її соціальне самопочуття. Студентство є частиною
молоді як соціально-демографічної групи і, відповідно, характеризується певними ознаками,
притаманними їй. При цьому сама студентська молодь також має низку ознак, які
відрізняють її від молоді в цілому. Дослідження студентства пов’язане, на наш погляд, з
необхідністю уточнення поняття «молодь», яке в соціології має різні тлумачення, які мають
суттєві відмінності.
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При визначенні поняття «молодь» найчастіше вдаються до використання вікових
ознак як найголовнішого параметра, що характеризує молодь як певну соціальнодемографічну групу. Нерідко розглядають молодь як перехідну фазу від соціальної ролі
дитини до соціальної ролі дорослого. Інколи її визначають як соціально-демографічну групу,
що перебуває у процесі соціалізації. Відповідно найважливішими її характеристиками є не
стільки вікові параметри, скільки соціальні показники процесу соціалізації. Більш
конкретним є поділ молоді на внутрішні групи за соціально-професійними та віковими
ознаками у взаємодії їх з духовним світом і поведінкою.
У вітчизняній соціології молодь трактується як соціальна спільнота, яка посідає певне
місце у соціальній структурі суспільства і набуває соціального статусу у різноманітних
соціальних структурах (соціально-класових, професійно-трудових, соціально-політичних
тощо), має спільні проблеми, соціальні потреби та інтереси, особливості життєдіяльності
тощо [1, с. 434].
Поняття «студентська молодь» (або тотожне йому – «студентство») вживається в
соціології у значеннях, відмінних за змістом. Наприклад, Б.Г.Рубін і Ю. С. Колесніков
визначають його так: «Студентство – це мобільна соціальна група, основною умовою якої є
організована за певною програмою підготовка до виконання високої професійної і соціальної
ролі у матеріальному і духовному виробництві» [2, с. 38].
С. М. Іконнікова і В. Т. Лісовський вважають, що «у соціальній структурі суспільства
студентство може бути назване соціальною групою, що за своїм суспільним становищем
стоїть близько до інтелігенції та є її резервом, і у майбутньому призначена до заняття
висококваліфікованою працею у різних царинах науки, техніки, управління, культури і т. п.»
[3, с. 152]. Ці визначення, на думку Т. Е. Петрової, інтерпретують студентство як «соціальну
групу перехідного (за сутністю маргінального) характеру з «віддаленим» включенням у
соціальні відносини» [4, с. 172]. Студентство є такою соціальною групою, чиєю основною
характеристикою є «прикордонність» (але не «маргінальність»). Адже саме ця
фундаментальна властивість накладає специфічний відбиток на формування соціальних
потреб та соціального самопочуття студенства. У той же час ми погоджуємось із критикою
тих точок зору, згідно з якими студентству притаманні «аморфність», «маргінальність», не
диференцюєма «гомогенність», «асоціальніть», соціальна пасивність і т. п.
Студентство – повноцінна, самостійна соціокультурна спільність, яка, маючи
активність у міру своєї функції освіти і «функціонуюча у системі вищої освіти», «виступає у
якості об’єкта виробництва, предметом якого є не річ, а особистість» [5, с. 40-41]. Тому
головною функцією цього виробництва є освітня діяльність. Структурне визначення
студентства базується на одному важливому критерії, за яким ту або іншу групу молоді
можна віднести до студентства. Цей критерій пов’язаний із проміжним становищем
студентства між пасивним об’єктом соціального піклування і активним суб’єктом соціальної
дії. Студентство, з одного боку, є предметом освітньої опіки держави і виховного
культурного піклування суспільства, а, з іншого боку, здатне брати діяльну участь у
суспільній практиці, включаючи економічне виробництво і політичну діяльність.
Студентство як соціальна верства населення має такі особливості. По-перше,
студентство є активною складовою молодіжного покоління. Студентство, як і молодь в
цілому, є також специфічною спільнотою тому, що її суттєві характеристики і риси, на
відміну від представників старших поколінь і вікових груп, знаходяться у стані формування і
становлення. Сутністю студентської молоді та проявом її головної соціальної якості є міра
досягнення нею соціальної суб’єктності, ступінь засвоєння суспільних відносин та
інноваційної діяльності. Таким чином, особливості студентської молоді полягають у тому,
що вона виступає перш за все як суб’єкт суспільного життя, який знаходиться разом з тим у
процесі свого становлення.
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Студентська молодь – це група молоді певного віку у конкретних історичних умовах
із загальними цілями і потребами, яка, на відміну від інших молодіжних груп, може
характеризуватись особливостями перебігу соціалізації у освітньому процесі.
Студентська молодь є специфічною професійно-оієнтованою соціальною групою, яка
володіє значним інноваційним потенціалом [5, с. 4].
Узагальнюючи вищенаведені інтерпретації поняття «студентство», у контексті нашого
дослідження ми визначаємо його таким чином: це група молоді певного віку основною
ознакою якої є організована за певною програмою підготовка у вищому навчальному закладі
до виконання високої професійної і соціальної ролі у матеріальному і духовному
виробництві.
Для розуміння поняття «студентська молодь» важливо зазначити наступне: молодь, як
і інші вікові верстви, має двоїсту сутність, а саме належить і природі, і суспільству. К. Маркс
і Ф. Енгельс у роботі «Німецька ідеологія» пишуть: «Людина від народження має подвійну
природу: з одного боку – природні відносини; з іншої – суспільні» [6, с. 123]. Для визначення
молоді не можна нехтувати тим, що це і біологічні індивіди, і члени суспільства; проте
головне у двоїстості молоді – це розподіл її на природний і соціальний компонент».
Є також низка визначень молоді, у яких схожим чином розглядається структура
студентської молоді: «Молодь – це покоління людей, які проходять стадію соціалізації,
засвоюють загальноосвітні, професійні і культурні функції і готуються суспільством до
засвоєння і виконання соціальних ролей. У залежності від конкретних історичних умов вікові
критерії молоді можуть коливатись від 16 до 30 років» [7, с. 166].
Студентство своєю транзитивністю позиціонує свою принципіальну характеристику,
яка визначає усі її структурно-функціональні атрибути і обґрунтовує усю свою специфічність
у системі соціальної взаємодії.
Студентство – це найбільш динамічна частина суспільства, яка чутливо реагує на
найменші зміни у його структурі, його політичні і економічні трансформації, швидко
вловлює нові тенденції у культурі. Той факт, що студентство оперативніше, ніж інші шари
молодіжної частини суспільства, відгукується на соціокультурні зміни у суспільстві, а також
на нові віяння у моді, літературі, кіно, музиці, говорить про її крайню сприйнятливість до
нового, яке воно вбирає подібно губці [7, с. 87]. У цьому можна бачити обставину як
позитивного, так і негативного характеру. З одного боку, чутливість до нового сприяє
виникненню нових соціальних потреб як складових соціального самопочуття та спонукає до
пошуків та інновацій у засобах їх задоволення. Ця обставина робить студентство
інтелектуальним і культурним авангардом молодіжної частини суспільства. Студентство, яке
є лідируючим серед молоді, – це величезний інтелектуальний і управлінський потенціал
культурно-духовної, державно-адміністративної, економічно-матеріальної сфер суспільства.
Воно, будучи інтелектуальною, духовною елітою молоді, є потенціальною елітою
суспільства в цілому, майбутньою інтелігенцією, гордістю нації. З іншого боку,
неможливість задоволення потреб у силу відсутності достатніх ресурсів, створює конфлікт,
сприяє виникненню напруги, розповсюдженню девіантних форм поведінки та пониженню
інноваційного потенціалу студентства як соціального прошарку. Зазначені обставини
визначають усю специфіку структури і динаміки соціальних потреб студентства та його
соціального самопочуття.
Основними ознаками, які виділяють студентство всередині молодіжної вікової групи,
є: здійснення процесу вибору у формі навчальної підготовки до професійної діяльності, що
робить його предметом освітньої опіки держави і виховного та культурного піклування
суспільства за характером можливостей і прав, а, з іншого боку, – потенційно активним
об’єктом соціальної дії, що відбиває баланс активності студентства і його правової і
економічної залежності від держави і суспільства; засвоєння загальноосвітніх, професійних і
165

ІV Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю
«Розвиток основних напрямів соціогуманітарних наук: проблеми та перспективи»
(м. Кам’янське 6-7 квітня 2017 року)

культурних функцій і підготовка до виконання соціальних ролей; соціальний статус,
виражений переважно у суспільному дозволенні віддаленості включення у повноцінні
соціальні відносини у сполученні зі здатністю брати у них саму діяльну участь.
Студентська молодь є поколінням, яке у силу свого високого освітнього рівня,
активності і працездатності як вікових особливостей, динамічної соціальної поведінки у
найближчому майбутньому займе місце основної інтелектуальної і виробничої сили
суспільства. Студентство несе у собі потенціальну енергію подальшого розвитку, і, таким
чином, його цінності будуть визначати ціннісну свідомість усього суспільства, образ
майбутнього суспільства. Студентство займає проміжне положення між молодшою і
старшою віковими категоріями. Як наслідок, адаптація до інновацій відбувається у
студентському середовищі більш усвідомлено, ніж у дітей, і у той же час більш м’яко, ніж у
людей похилого віку. Студентська молодь, на відміну від молодшого покоління, вже має
певний життєвий досвід та сформовану на його основі систему соціальних потреб; разом з
тим ступінь її укоріненості у свідомості значно нижче, ніж у більш старших поколінь,
оскільки світогляд студентства активно формується, тому є гнучким і певною мірою
мінливим.
Описуючи студентство, можна сказати, що воно є вкрай інтенсивною проекцією,
метафорою суспільства в цілому. Це медичні працівники і лікарі, але майбутні, це вчені,
винахідники, інженерно-технічні працівники, але тільки у майбутньому, це архітектори і
менеджери будівництва, але також у майбутньому, це майбутні міністри і держчиновники,
нарешті, у лавах теперішнього студентства знаходяться майбутній президент і прем’єрміністр. Тобто студентство – це фокус-група майбутнього соціуму в цілому [8, с. 207].
Інтенсивна складова структури студентства пов’язана з рівнем його потреб, амбіцій,
намірів, здібностей і запитів матеріальних, культурних, духовних, політичних і
раціональних. А екстенсивний елемент цієї структури корелює із запитом на студентство з
боку суспільства у своєму студентстві. Студентство – це справжній перетин задатків,
закладених у бувших дітях у минулому, і перспектив, очікуваних у майбутньому від
студентів, які проходять своє становлення. Таким чином, студентство як колективний
вихованець суспільства несе у собі історію соціального світу у вигляді сукупності
теоретичних знань і перспективи його розвитку у якості потенції реалізації цих знань на
практиці. У відповідності з цим соціальні потреби мають у студентстві, з одного боку,
відвернений, абстрактний характер, тобто не представлені у свідомості як конкретний образ
бажаного результату, а, з іншого боку, «арсенал можливостей» цієї соціальної верстви не
відповідає рівню її домагань. Студентство опиняється у ситуації невідповідності між
бажаними потребами і наявними можливостями їх задоволення.
Підґрунтя фундаментальних знань, яке закладається академічною освітою, утворює
той культурний стрижень, у якому конденсується уся культурна пам’ять соціуму,
аксіологічною проекцією якого є система ідеалів і цінностей народу [9, с. 338]. Цей
культурний фундамент, моноліт формується як теоретико-духовна вертикаль, у відповідності
із зростанням якої поширюється культурно-практичний досвід нації. Вертикаль теоретичної
ідентифікації і горизонталь практичної інтеграції студентства знаходяться у стані динамічної
рівноваги. Студентство, будучи чистою формою соціальності, яка вже звільнилася від
абстрактного змісту дитинства, але ще не наповнилася конкретним змістом соціальних
функцій зрілого агента соціальності, знаходиться між двох полюсів.
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Взаємодія теоретичної ідентифікації і практичної інтеграції виявляється з моменту
виникнення студентства як соціального феномену. На першому щаблі свого історичного
генезису студентство за своїми соціальними і культурними функціями мало стихійний
характер. Це полягало у повній соціально-статусній невизначеності студентського
контингенту і у енциклопедичної універсальності освіти [10, с. 6]. Звичайно, у кожній країні
були свої специфічні особливості студентської верстви. Наприклад, студентство Росії
«походило з мало- або середньо забезпечених шарів суспільства (не тільки з дворянства).
Але виразно становий (а у другій половині XIX ст. станово-майновий) характер мали лише
окремі вищі навчальні заклади. Деякі були закритими (військові, дипломатичні, низка
ліцеїв), доступ до них обмежувався певними становими вимогами, інші надавали свої
аудиторії вихідцям з більш широких шарів населення. Для дворян звичною і почесною
залишалася військова кар’єра. Викладацька діяльність, служба «лєкаря» вважалася долею
різночинців. В університетах готували викладачів, лікарів, юристів, інженерів, священиків,
вчених, літераторів, найбільш освічених чиновників» [4, с. 12]. Таким чином студентство з
самого початку формується як демократична група суспільства.
Однак на другому етапі студентство виступає у формі певної соціальної групи, яка
має характеристики замкненості, герметичності і відірваності від самого суспільства.
Освічені люди у Росії складали шар, відірваний від народної маси привілеями, поняттями,
переконаннями. Це була привілейована і аристократична еліта молоді, яка мала ознаки касти
і була схожа за своєю структурою на лицарський орден або релігійну секту. Студентство
готувалося для того, щоб поповнити лави тих, хто матеріально забезпечував її нинішню
освіту. Інститутами, які готували у студентстві своє ідеологічне забезпечення, виступали
влада церковного кліру і світська влада політичної еліти. І, нарешті, наступає період
демократизації студентства, яке отримує освіту у цілях обслуговування інтелектуальних і
управлінських інтересів уже всього суспільства в цілому. Диверсифікація освіти була
викликана капіталістичною диверсифікацією суспільства в цілому, пов’язаною з виведенням
ідеології суспільного життя з-під духовної влади церкви і політичної влади держави, і
утвердженням цієї ідеології на «природних» законах ринкової економіки і принципах
науково-технічної революції. Подібна ситуація виникає і зараз, у наш час, коли має місце
приватизація освіти. Соціологи вважають, що «ринок робітничої сили, який формується,
покликав до життя систему недержавної вищої освіти, яка може слугувати «ринковим»
дзеркалом процесу розвитку вищої освіти і відтворення студентства, оскільки вільна від
державного стимулюючого і обмежуючого впливу» [4, с. 22]. Освіта, цілком підкоряючись
ринковим законам матеріального і духовного відтворення, рано або пізно з необхідністю
емансипується від ідеологічного гніту державних інститутів, щоб забезпечити
конкурентоздатну пропозицію, яка відгукається на платоспроможний попит. До того ж
розвиток недержавної вищої школи, з одного боку, був викликаний потребами
індустріального суспільства, з іншого, відбивав запити «середнього класу», який
формувався, соціальна база якого розширилася і укріпилася не тільки у місті, але і у селі, не
тільки серед високозабезпечених, але і серед середньо забезпечених соціальних шарів.
Демократизація суспільних процесів зумовила приватизацію і індустріалізацію вищої освіти.
З розвитком наукового пізнання і засобів технічного засвоєння природи відбувається глибока
спеціалізація університетських дисциплін, а з подальшим розпадом університету на
спеціальні вищі навчальні заклади применшується аристократичний дух університету.
Професійний розподіл університетського циклу з необхідністю розширив соціальну
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інтеграцію студентства, оскільки відкрив йому доступ у всі сфери соціального життя, і тим
самим прорвав кастову замкненість університетської богеми, помістивши студентство на
лівий фланг політичного життя суспільства [4, с. 114]. Вже виходячи із цієї схеми генезису
студентства можна редукувати соціальний устрій студентства, його місце у соціумі, а також
у відповідності до цієї схеми узгодити структуру і динаміку його ціннісних орієнтацій таким
чином:
1) стихійний демократизм талановитої молоді-вихідців з широких верств населення і
універсалізм знань, створення «соціальної бази» (цей етап пов’язаний з «полем»
студентства);
2) утворення форми університетської елітарності (цей етап слугує утворенню
соціальної «функції» («габітусу») студентства у конкурентному полі соціуму);
3) змикання демократизму спеціальних дисциплін навколо елітарності
університетського ядра (третій етап, який зумовлює соціокультурний синтез функції і поля).
Студентство, створюючись з молодих представників широких шарів населення,
утворює передовий загін молоді, свого роду аристократів молодіжної частини суспільства.
Тобто студентство синтезує демократичний дух народу і аристократичний дух людей науки
и освіти, при цьому «суперечка між університетською і спеціалізованою вищою освітою»,
будучи продуктивною, залишається. Аристократична освіченість і демократична
спрямованість – ці дві риси студентства парадоксальним чином несуть у собі єдність
розумного звільнення від догматичних забобонів, пов’язаних зі сферою релігійності, і
фізичного звільнення від лещат соціального рабства і поневолення, пов’язаних з набуттям
економічної незалежності [11, с. 59]. Студентство поєднує духовне звільнення і звільнення
соціально-економічне. Слід підкреслити, що соціокультурний феномен студентства має саме
безпосереднє відношення до генезису такого явища суспільства як «інтелігенція», оскільки
подібно тому, як студентство складене із протиріччя елітної освіченості і демократичних
ціннісних орієнтацій, так і інтелігенція, з одного боку, належала до найбільш освіченої
частини суспільства, з іншого боку, інтелігенція прагне полегшити життя простого народу,
беручи саму активну участь у його долі. Можна сказати, що інтелігенція – це студентство,
яке подорослішало.
Студентська молодь утворює інноваційний резерв реформаторської частини
суспільства, виступаючи полігоном створення прогресивних сил соціуму, нерідко, правда,
стаючи при цьому заручником руйнівно-деструктивних сил [12, с. 57-61].
Соціологи підкреслюють роль студентства у революційних подіях суспільства, а
також його інноваційну роль у соціальному відтворенні привілейованих міських шарів.
Студентство поставляло інший матеріал для формування диверсифікаційних соціальнопрофесійних груп (у відповідності із запитами ринку праці), які далі через цей канал
соціальної стабільності починають здійснювати самовідтворення, сприяючи тим самим
укріпленню позицій ринкової економіки і громадянського суспільства [4, с. 23]. У цьому
сенсі студентство неперервно несе реформаторський, інноваційний потенціал суспільства,
являючи його найбільш динамічний зріз і джерело майбутніх перетворень. В. Т. Лісовський
говорить, що студентство виступає ідеальною моделлю сучасного суспільства, яке
відрізняється як від античного «суспільства дітей», про яке по-материнськи піклується
природа, і середньовікового «суспільства батьків», чиї функції піклування делегуються
Богом. Студентство, з одного боку, вже не має залежності від «батьків», а, з іншого боку, ще
не усвідомлює відповідальності перед «дітьми» [8, с 179]. І ці незалежність і
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безвідповідальність являють певну небезпеку нестримного руху студентської «переоцінки
цінностей», як по відношенню до «дітей» (суспільства), так і по відношенню до «батьків»
(держави). Студентство своїм станом (воно вже вийшло за межі дитинства, але ще не
досягнуло зрілості) виводиться за рамки набору традиційних цінностей, пов’язаних із
сімейними цінностями і цінностями професійного служіння суспільству [8, с. 34-35]. Саме ця
проміжність студентства чревата патологічним виродженням у «вічне студентство». Але
зворотним боком цієї проміжності студентства виступає його можливість сплесками
творчого генія. Студентство – це період вищого етапу суспільства в цілому, тобто у ньому
суспільство має свою найбільш талановиту групу. Врешті-решт ми отримуємо низку
суттєвих ознак і структурних особливостей студентської молоді, які допомагають
максимально точно визначити зміст і структуру соціальних потреб як складової її
соціального самопочуття.
Структура студентства являє собою двополюсну систему, на одному краї якої
знаходиться суб’єкт відтворення освіти як символічного капіталу, на іншому – об’єкт його
відтворення. Між двома цими полюсами йде динамічний процес освітнього обміну.
Студентство – це соціальна спільнота соціокультурного характеру, оскільки, за твердженням
П. Сорокіна, будь-яка соціальна людська група обов’язково постає як феномен культури, а
будь-який реально існуючий феномен завжди є і соціальним феноменом. Студентство, за
класифікацією П. Сорокіна, може бути віднесено до важливих соціальних груп, які
повторюються у часі і просторі та надають вагомий причинно-сенсовий вплив на велику
кількість індивідів, на інші соціальні групи, на хід історичного розвитку людства і на
суспільство в цілому. Студентство виступає як багатогранний зріз соціокультурного життя
суспільства [8, с. 179], Таким чином, студентство являє собою не тільки передовий загін
молоді, але і, будучи високоосвіченою і висококультурною частиною суспільства, воно
виступає як інноваційний резерв і потенціальна еліта суспільства в цілому, яка акумулює у
своїх ідеях потенцію майбутніх політичних, культурних і економічних перетворень у
суспільстві.
Література:
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– 2000, 2002. – 568 с.
2. Рубин Б. Студент глазами социолога / Б. Рубин, Ю. Колесников. – Ростов на Дону, 1988. –
338 с.
3. Иконникова С.Н., Лисовский В.Т. Некоторые проблемы воспитания социологической
молодежи.// Молодежь и образование. М., 1972. – 352 с.
4. Петрова Т. Э. Социология студенчества в России. Этапы и закономерности становлення /
Т. Э. Петрова. – СПб., 2000. – 272 с.
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трансформирующейся экономики России: автореф. дис. … канд. социол. наук: 22.00.03
«Экономическая социология и демография» / А. Н. Покида. – Москва, 2004. – 21 с.
6. Маркс К. Немецкая идеология / К. Маркс, Ф. Энгельс. – М.: «Мысль», 1995. – 332 с.
7. Лисовский В. Т. Духовный мир и ценностные ориентации молодежи России / В. Т.
Лисовский. – СПб., 1998. – 312 с.
8. Лисовский В. Т. Динамика социальных изменений / В. Т. Лисовский // Социс – 1998. –
№5. – С. 85-99.
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______________________________________________________________________________
Мета полягає в тому, щоб розглянути проблеми життєвого рівня населення та
особливості його зміни. Висвітлити проблеми, які впливають на зниження життєвого рівня
населення України та шляхи їх вирішення.
Актуальність роботи полягає в тому, що за останні десять років рівень життя в
Україні безперервно знижується з одночасним зростанням безробіття, назріла гостра
необхідність у коригуванні діючої соціальної політики, її ключових позицій і принципів.
На сучасному етапі життєвий рівень в Україні дуже низький. Згідно з рейтингом
ООН, який складається з таких показників як народжуваність і смертність, обсяг
споживання товарів і послуг, якість освіти, медицини та транспорту і рівня зайнятості. За
підсумками цих досліджень була складена зведена рейтингова таблиця де за рівнем життя
Україна займає 64 місце в світі з 142 країн за даними 2016 року.
У країнах США і ЄС більша частина бюджету домогосподарств припадає на оплату
послуг, а в Україні вона витрачається на придбання товарів. Це свідчить про низькі доходи
українського населення, які лише в змозі покривати мінімальну потребу в продуктах
харчування. У зв'язку з цим населення не отримує в достатній кількості білка та вуглеводів,
що, природно, позначається на їх здоров'ї, працездатності, відтворенні.
На сьогоднішній день в Україна не може витрачати менше бюджетних коштів на
соціальну допомогу, тому що їх частка дуже низька у загальному бюджеті держави.
Про низький рівень населення також свідчить співвідношення індексу споживчих цін
до заробітної плати.
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Рис. 1- Співвідношення індексу цін до заробітної плати згідно даних Мінфіну, (% )[1]
Як бачимо з діаграми індекс заробітної плати є значно нижчим, ніж індекс цін, що
також веде до зниження життєвого рівня населення.
Таким чином, до проблем життєвого рівня населення відносяться:

Характерне для України сильне соціальне розшарування, яке рік від року
зростає. Багаті стають ще багатішими, а бідні біднішими;

Існування великого контрасту між рівнем життя в столиці та регіонах;

Низький показник мінімальної заробітної плати в Україні, що складає 3200
гривень, мінімальна пенсія — 1247, що становить відповідно 118 і 45 доларів, що в Європі є
найнижчими показниками;

Скорочення соціальної допомоги та неухильний ріст тарифів;

Середня заробітна плата за статистикою Укрстата за 2016 рік склала 4362
гривні. Порівняно з попереднім роком вона зросла на 167 гривень. Але, враховуючи
зростання цін, це незначна цифра.
Для того щоб подолати проблеми, які ведуть до зниження життєвого рівня
населення необхідно:

Поглибити державну соціальну допомогу шляхом реалізації Закону України
«Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям» та «Програми житлових
субсидій»;

Поетапно змінити систему діючих пільг;

Розвивати мережі установ різних типів, які надають соціальні послуги і
забезпечують нормативно-правовоу базу їх діяльності;

Підвищити рівень заробітної плати і купівельної спроможності населення;

Подальше розширення надання одноразових виплат допомоги по безробіттю
для організації підприємницької діяльності.
Висновок: В ході даної роботи було розглянуто питання впливу соціальноекономічних факторів на життєвий рівень населення України. На сьогоднішній день існує
несприятлива тенденція зменшення життєвого рівня населення України, яка склалася в
умовах політичної, економічної та соціальної обстановці. Але для того, щоб вирішити ряд
цих проблем Україна повинна використати успішний досвід розвинутих країн світу та взяти
курс на проведення ефективних реформ у цьому напрямку. У процесі ринкових перетворень
необхідно враховувати не тільки соціально-економічні показники, але й ментальні чинники.
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Завданням держави повинна бути побудова соціально-орієнтованого суспільства, в
якому створення економічного і науково-технічного потенціалу дозволить досягти кожному
громадянину сучасних стандартів рівня і якості життя, умов розвитку особистості та
реалізації творчого потенціалу.
Література та джерела:
1.
Індекс інфляції та споживчих цін: [Електронний ресурс] URL:http:/ minfin.com.ua /;
2.
Бідність, податки та економічне зростання / Архангельский Ю. // Економіка України.
– 2006. – 500с.
3.
Боротьба з бідністю: Нові кроки Уряду / Андрусенко Н. // Вісн. Пенс. Фонду України
– 2007. – 250с.
4.
Про співвідношення категорій «запобігання бідності» та «подолання бідності» в
межах державної політики боротьби з бідністю / Мельниченко О.А. // Актуальні проблеми
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_______________________________________________________________________________
Процес входження індивіда в соціальну спільноту, активне включення його в
суспільні відносини як суб’єкта, тобто процес соціалізації особистості, є найважливішою
функцією будь-якого суспільства. Масштабність соціального і культурного досвіду, який
необхідно засвоїти індивіду для того, щоб реалізувати себе в суспільстві, і обумовлює
безперервність соціалізації. В процесі соціалізації відбувається формування особистості як
члена відповідних соціальних спільнот; адаптація до виконання соціальних ролей, а також
набуття нових індивідуальних якостей.
Не секрет, що мовне питання в Україні належить до тих, які вважаються досить
соціально гострими [7]. Причини такої ситуації різні. Утім неупереджений аналіз проблеми
дозволяє стверджувати, що серед головних причин такого стану речей можуть бути названі, з
одного боку, недостатньо конкретизоване законодавство стосовно окремих аспектів
функціонування мов у нашій державі, а з іншого, – правова необізнаність значної частини
українців у сфері своїх мовних прав та обов’язків як громадян держави Україна [5].
Теоретичною основою стали праці як класиків, так і сучасників соціологічних студій,
які у своїх роботах намагались виявити механізми та чинники становлення молодої
особистості, її соціальну обумовленість: М. Вебер, П. Сорокін, Т. Парсонс, Н. Смелзер, П.
Бергер, М. Мід
Переважна більшість авторів дотримується думки, що призначенням процесу
соціалізації є засвоєння індивідом знань та цінностей, правил та норм, механізмів та засобів
соціальної дії, що вироблені культурою суспільства, до якого він належить [2].
Мета дослідження – розкриття соціологічного змісту поняття «мовна спільнота», а
завдання: дослідити самоідентифікацію особи з мовною спільнотою та вибір мови як ознаки
належності до мовної спільноти/групи на прикладі студентства.
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Виклад основного матеріалу. В даній статті найбільш плідною є позиція, що
розвивається в рамках ідеї соціального конструювання реальності [2], де соціалізація
розглядається як соціальне конструювання. Біографія індивіда – це послідовні життєві фази,
кожна з яких має різне значення в процесі соціалізації. З позиції соціального
конструктивізму, все, що ми вважаємо існуючим, реальним, цінним, гідним для наукового
або духовного осягнення, конструюється завдяки мові у відносинах з іншими людьми.
Ключовими для даного напряму стають поняття спільноти, відносин між людьми, мови,
соціальних практик.
У своїй роботі «Соціальне конструювання реальності» П. Бергер і Т. Лукман
зазначають, що індивід ідентифікує себе з тими чи іншими соціальними групами або
позиціями на підставі власних уявлень про всю структуру позицій [2, с. 202]. Процес
ідентифікації є функцією самоопису, самовизначення, надання суб’єктності тим, хто
ідентифікується, вироблення певної системи цінностей. В даному контексті правомірно
говорити про значущість для людини цінності досягнення бажаної статусної позиції, що
визнається й символічно оцінюється членами певної спільноти, авторитетними для індивіда,
що, згідно з П. Бергером і Т. Лукманом, є «головними агентами підтримки суб’єктивної
реальності в індивідуальному житті» [2, с. 203].
У даному випадку сфокусуємо увагу на такій соціальній групі, як студенти. Саме
молодь є особливою соціальною категорією, позаяк це не тільки соціально-демографічна та
соціально-статусна група, але й соціокультурна спільнота, якій притаманна специфічна
система цінностей, моделей поведінки тобто власна субкультура, яка детермінує відносну
гомогенність цієї спільноти.
Потужним агентом соціалізації є мовна спільнота або за Дж. Гамперцом мовне
суспільство [4]. Автор визначає його як соціальну групу, одномовну або багатомовну,
єдність якої підтримується частотою різних типів соціальних взаємодій і яке відокремлене
від оточуючих сфер слабкістю своїх зв’язків з ними [4, с. 190]. Залежно від рівня абстракції,
якого ми хочемо досягти, мовні суспільства можуть складатися з невеликих груп, члени яких
пов’язані особистими контактами, або поширюватися на значні території.
Як стверджує Б. Ажнюк, «доводиться зіштовхуватися з тим, що сама мовна спільнота
не завжди виявляє зацікавленість у збереженні своєї мови» [1, с. 53]. За умови майже рівного
володіння мовами перемикання мовних кодів часто відбувається неконтрольовано,
безвідносно до комунікативних сфер. Тому в цьому контексті питання: до якої мовної
спільноти належать ситуативні білінгви? – залишається особливо суперечливим
У свою чергу У. Вайнрайх пише в одній зі своїх робіт: «...середовище оточення може
закріплювати навіть за кожною мовою певні теми і типи співрозмовників єдиним для всієї
групи способом. В одних суспільствах двомовність знаходиться під підозрою, в інших
оточена повагою. В одних суспільствах переключення з мови на мову допускається, в інших
– засуджується» [3, с. 55].
Важливість вищої освіти пояснюється тим, що освіта не лише дає людині навички та
уміння роботи за певною спеціальністю, але і передає індивідові соціокультурні цінності,
культуру суспільства, що сприяє успішній інтеграції в соціумі. Окрім цього, щойно індивід
потрапляє в сферу студентського життя, у нього починається новий процес соціалізації –
навчитись існувати в різнорідному колективі, де присутні люди різних соціальних класів,
етнічних груп, мовних спільнот. Це також позначається на зміні життєвих пріоритетів,
мовної поведінки та інших засобів самопрезентації.
Прикметним видається твердження дослідника В. Лабова щодо мовної спільноти. Він
зазначив, що «мовну спільноту визначає не спільна мовна поведінка, а радше сукупність
спільних норм, які простежуються в їхній поведінці, узгодженні абстрактних схем варіації»
[6, с. 120]. Очевидно, саме в такій ситуації ключовим ідентифікатором належності до
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україномовної чи російськомовної спільноти є ставлення до мов та фактор мовної
ідентичності.
Крім того, мовна поведінка великої кількості студентів перебуває в ситуації
контактного білінгвізму. Яскравою ілюстрацією цього є мовна ситуація. Якою є реальність?
Українське суспільство складається не з двох мовних спільнот, як прийнято часто вважати, а
з трьох – україномовні, російськомовні і білінгви, які спілкуються залежно від обставин або
українською, або російською мовою. Згідно соціологічних досліджень, 36 % громадян у
родині спілкуються лише українською мовою, 36 % – винятково російською і 27 % білінгви, які переходять з мови на мову.[10]
Важливо, що береться показник мови домашнього спілкування, тому що це ситуація, в
якій вибір мови спілкування є максимально вільним, позбавленим тиску середовища. Відтак,
якщо скласти ці три спільноти в дві, і оцінити комунікативну потужність української та
російської мови, то 63 % практикують українську мову, і приблизно така ж кількість людей –
російську [10].
Залежно від соціальної зумовленості мовної поведінки можна виділити кілька типів
переходу студента з однієї мовної спільноти в іншу. Зумовленість такого вибору може бути:
1. об’єктивною – рідна мова не поширена в соціумі;
2. суб’єктивною – вибір мови, спричинений психологічними детермінантами:
намаганням пристосуватися, не виділятися, прижитися в новому середовищі.
В обох випадках перехід з однієї мови на іншу є спробою віднайти комфортну мову,
проте в одному випадку такий вибір зумовлений необхідністю, в іншому – свідчить про
низький рівень мовної свідомості та мовної стійкості.
Дуже важливе значення для формування свідомості майбутніх спеціалістів є мова
викладання у вищих навчальних закладах.
У багатьох сучасних дослідженнях, присвячених мовній проблематиці в нашій
державі, окреслена проблема вже порушувалася. З цього приводу цілковитою слушністю
відзначається думка О. Калиновська в статті «Мовна ситуація у сфері освіти».
«Задекларований статус української мови у державних документах, – зауважує дослідниця, –
не задовольняється повною мірою. Законодавче поле потребує вдосконалення і створення
дієвих механізмів для послідовного провадження державної мови в освітніх закладах
(особливо вищих)» [2, с. 233].
На сьогодні основним нормативно-правовим актом, яким регулюється застосування
мов у ВНЗ, є Закон України «Про вищу освіту» [8]. У цьому законі ст. 5 визначає наступне:
«Мова навчання у вищих навчальних закладах визначається ст. 20 Закону України «Про
засади державної мовної політики» [9]
Відповідно до положень 3 та 4 закону «Про засади державної мовної політики» право
визначати мову навчання мають винятково громадяни, які отримують освітні послуги, виші
ж повинні в межах власних можливостей забезпечувати реалізацію цього права громадян.
При цьому основною мовою навчання у ВНЗ, яка повинна використовуватися, так би
мовити, «за мовчазною згодою сторін», є державна, інші ж мови можуть бути використані
лише в разі викладання навчальних дисциплін у тих групах, які визначені розпорядчим актом
керівництва вишу як групи з іншою мовою навчання на підставі того, що студенти, включені
до цих груп, у письмовій формі висловили бажання отримувати освітню послугу іншою, ніж
державна, мовою.
Висновок. У сучасній соціологічній думці все більш зростає інтерес до питання
конструювання соціального простору індивіда і все це зумовлює необхідність соціологічного
дослідження мовної спільноти як агента соціалізації індивіда.
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Мовну спільноту можна розглядати у двох рівнях: через мовну практику (повсякденне
спілкування, вибір мови освіти, вибір мови інформації, рівень мовної компетенції тощо) та
через ставлення до мови (рідна мова, мова як символ, етнічна мова, престижна мова тощо).
Мова не обслуговує, мова не функція і не декорація, а перш за все поле вибору, де ми
у приватних бесідах та публічних практиках окреслюємо свою ідентичність. Мовна
спільнота виникає в процесі вибору мови в мультилінгвальній ситуації, в якій мова виступає
об’єднувальним чинником, а критерієм виділення в кожному випадку повинні бути
спільність соціального життя та наявність регулярних комунікативних контактів.
Нажаль, питання двомовності в Україні стоїть дуже гостро, хоча й нормативноправова база вже непогано розроблена. На нашу думку, мовну ситуацію в державі можна
змінити через трансформацію свідомості людей, запевнивши їх, що немає нічого ганебного у
використанні української мови у різних сферах суспільного життя, а навпаки, це мова
сильного могутнього народу, який попри усі всі складнощі здобув свою незалежність і буде
квітнути і розвиватися ще продовж багатьох років.
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_________________________________________________________________
Проблеми, пов'язані з людськими цінностями, належать до числа найважливіших у
будь-якій із наук, в центрі яких перебувають людина і суспільство, оскільки цінності
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виступають інтегративним стрижнем як для окремо взятого індивіда, так і для малої або
великої соціальної групи, культури, нації і людства в цілому.
Формування ціннісних орієнтацій сприяє процесу розвитку особистості в цілому. Як
один з елементів структури особистості, вони відіграють вирішальну роль у регуляції
поведінки, формуванні світогляду, переконань, виборі життєвого шляху, особливо на етапі
становлення професійно-трудової діяльності в юнацькому віці. Саме завдяки цінностям
особистість відчуває себе цілісно в оточуючому її світі. Світ цінностей – це насамперед світ
культури, сфера духовної діяльності людини, її моральної свідомості.
Ціннісні орієнтації сучасної української молоді, це одна з актуальних проблем
сучасної соціологічної науки. Враховуючи усі події, що сталися за роки незалежності в
Україні, можна побачити, що змінилися не лише економічні і політичні відносини, а й
система цінностей суспільства.
Молоді України належить особлива роль у суспільстві. Адже саме її представники
сьогодні – це керівники держав, урядів, науковці у найближчому майбутньому. І тому від
того, якими є цінності і ціннісні орієнтації сучасної молоді залежить її майбутнє і майбутнє
суспільства в цілому.
Саме тому дослідження цієї проблеми є актуальним на сучасному етапі. В умовах
певної суспільної кризи ідеалів, зневіри більшої частини населення у оптимістичних
перспективах для України є дуже важливим виховання молоді на засадах суспільнокорисних цінностей, які є загальнозначущими та вічними для усіх – добро, любов, благо та
чесність. До вивчення поняття «цінність», а згодом і «ціннісні орієнтації» вчені звернулися
ще в ХХ ст. Соціологи розглядали його як соціальну установку, що регулює поведінку
індивіда.
Проблема цінностей і ціннісних орієнтацій активно розробляється вченими. У
соціологічному контексті, якщо не враховувати робіт Е. Дюркгейма і М. Вебера, в яких
поняття цінності використовується без суворого визначення, широко й неоднозначно [1],
вперше в соціології визначення цінності ми знаходимо в п'ятитомнії книзі американських
соціологів У. Томаса і Ф. Знанецкого «Польський селянин в Європі та Америці» [8].
Згодом до вивчення цінностей долучилися дослідники і з інших галузей знання:
філософії, психології, педагогіки, політології, соціальної психології. Дане питання не
залишилося без уваги у працях науковців, серед яких: І.Д. Бех, М.Ф. Головатий[2],
Г.М. Дубчак, В.М. Козаков, М.І. Пірен [7], М. Рокич [6], М.В. Савчин, П.М. Таланчук,
В.Є.Хмелько, В.О. Ядов та ін.
Вивчають цю проблему й сучасні науковці, зокрема А. О. Ручка [8],
А. Г. Здравомислов [3], І. І. Мигович, О. М. Балакірєва та інші.
Соціально-економічні трансформації, що відбуваються в Україні, висунули на перший
план проблеми соціалізації молоді. На формування ціннісних орієнтацій молоді в сучасних
умовах здійснює вплив інтегральний результат взаємодії двох цілісних систем. З одного
боку, суспільство в усій сукупності проявів суспільного життя впливає на особистість
молодої людини, з іншого – особистості активно засвоюють попередній актуальний досвід
соціуму, знання, норми, цінності, традиції, що накопичуються і передаються від покоління
до покоління [4].
Ціннісні орієнтації молоді, як найбільш «динамічної» групи суспільства, більше за
інших схильні до змін. Саме в молодіжному середовищі формується новий тип особистості,
який буде домінувати і розвиватись у майбутньому. Ціннісні орієнтації є основними
векторами соціальних орієнтацій, вони визначають спрямованість особистості і ступінь її
соціальності, що змінюються залежно від рівня відповідності індивідуальних потреб й
інтересів потребам та інтересам соціуму. Це зумовлює проблему формування ціннісних
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орієнтацій молоді як для сьогоднішньої соціальної політики, так і для майбутніх перспектив
суспільного розвитку [5].
Процес глобалізації, який досяг небувалого розмаху упродовж останніх десятиліть,
справляє надзвичайно потужний загальнокультурний вплив на системи цінностей, що
панують у суспільствах. Сучасні глобалізаційні процеси призводять до серйозної
модифікації найбільш глибинних основ, які визначають поведінку людини в соціумі. Можна
сказати, що самий процес сучасної глобалізації постає як процес зростаючої взаємодії різних
за своїм змістом і формою національних систем суспільних цінностей зі створенням
передумов для початку формування нової цілісності – глобальної системи цінностей. Хоча
цей процес перебуває лише на початковій стадії і є досить неоднозначним та суперечливим.
Глобальні цінності, що формуються, утворюють надзвичайно динамічну систему, в якій
перманентно відбуваються істотні перетворення – із постійним виникненням нових
цінностей та руйнуванням старих, звичних цінностей та ідентичностей [9, c.10].
Значний вплив глобальних викликів на формування ціннісних орієнтацій в Україні
зумовлений тим, що країна здобула державну незалежність у період, коли процеси
неоліберальної глобалізації досягли у світі свого апогею. За таких умов процес відродження
національної свідомості, формування внутрішньонаціональних символів та життєвих смислів з
самого початку обумовлювався значною роллю елементів глобального впливу, що, зокрема,
виявлялося в переважно глобальній самоідентифікації помітної частини населення [9, c.17].
Для того щоб наочно побачити, яким чином відбулася трансформація ціннісних
орієнтацій молоді, у 2016 році нами було проведено соціологічне опитування з такого
актуального питання, як глобалізація та її роль у житті нашого суспільства. В опитуванні
брали участь не тільки представники молодого покоління, а й люди більш старшого віку. Це
було зроблено з метою побачити, які ціннісні орієнтири мають представники різних
поколінь. Опитування проводилось у квітні 2016 року, вибірка становила 100 осіб.
Так, проводячи опитування мешканців м. Дніпродзержинськ, ми поставили запитання
про те, на які цінності та стандарти повинно орієнтуватись наше суспільство сьогодні?
Молодь міста вважає, що українське суспільство повинно орієнтуватись на західні цінності
та стандарти (14 %), люди більш старшого віку (від 36 до 60 років) вважають, що потрібно
орієнтуватися та підтримувати на «українські», «традиційні» (21 %) та «релігійні» (14 %)
цінності нашого суспільства.
Як ми бачимо, вектор орієнтирів та стандартів мешканців міста за віковою категорією
значно відрізняється один від одного. Проте, ні молодь, ні люди зрілого віку не бачать та не
бажають більше орієнтацій українського суспільства на цінності російського та
«радянського» спрямування. Це може бути спричинене тим, що зараз в нашій країні склалися
дуже складні відносини з Росією, а також з реформою декомунізації, що нині проводиться по
всій країні.
Враховуючи той факт, що ми хочемо побачити, яким трансформуються ціннісні
орієнтації сучасної української молоді в епоху глобалізації, нами було поставлено питання
«Якою, на Вашу думку, є роль західного способу життя і культури в нашому житті?».
Більшість опитаних вбачають у західному способі життя та культури лише позитивні
фактори впливу на наше суспільство, а саме: сприяють формуванню толерантного ставлення
до людей інших рас, національностей, культур і релігій - 24 %, залучають до кращих зразків
культури - 23 % та ведуть до єднання людей різних національностей на основі єдиної
універсальної культури та способу життя.
Звичайно, окрім позитивних факторів, є й негативні чинники. Що стосується
негативного впливу західного способу життя та культури на наше життя, то респонденти
вважають, що через це відбувається руйнація моральних устоїв нашого суспільства - 17 % та
підрив коренів нашої національної культури - 16 %.
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Соціологічні дослідження ціннісних орієнтацій студентської молоді останнього
десятиріччя переконують, що у свідомості сучасної молоді формується тип особистості,
характерний для західного суспільства — особистості, яка насамперед цінує себе і вважає,
що її діяльність, успіх у житті і т. п. залежать саме від неї. З одного боку, це непогано, адже
орієнтація на власні сили, розум, здібності при досягненні життєвих цілей вимагає роботи
над собою, наполегливого оволодіння знаннями тощо. Утім найголовніше, щоб при
виконанні цих завдань не формувалась людина-егоїст, яка зможе переступити через усе
заради досягнення своєї мети.
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_____________________________________________________________________________
Мета: розглянути стан молодих сімей України. Виявити проблеми, які спричиняють
розлучення та шляхи вирішення цих проблем.
Актуальність роботи полягає в тому, що в Україні збільшується кількість розлучень
серед молодих сімей, причини даного явища можуть носити як соціальний, так і
психологічний характер.
Дослідженням соціальних проблем молодих сімей в Україні займались такі фахівці, як
Долбіков-Воробей Т.А., Леонтьєва М.В., Бордюкова В.І., Горєлова Л.В. та інші. Але оскільки
178

ІV Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю
«Розвиток основних напрямів соціогуманітарних наук: проблеми та перспективи»
(м. Кам’янське 6-7 квітня 2017 року)

українське суспільство переживає етап ринкових перетворень, ці проблеми не можуть
вважатися завершеними і потребують подальшого вивчення.
Сучасний етап розвитку західного суспільства приніс другу революцію в сімейному
житті, яка не тільки докорінно змінила сім'ю і родинні стосунки, а й, на думку багатьох
дослідників, поставила під сумнів саме існування сім'ї.
Заміри стану сучасної сім'ї показують, що і в світі, і в Україні йде процес зміни типу
сім'ї. Дедалі більшого поширення набуває цивільний шлюб. Як вважають фахівці в цій
галузі, подібні тенденції викликані в Україні соціально-економічною кризою. Згідно з
результатами досліджень Інституту молоді України, 43 % молоді вказують на нестачу коштів
як на свою головну проблему; побоювання безробіття в тій чи іншій мірі відчувають близько
70 % молодих людей; глобальної ж проблемою сучасної молоді є невдоволення
суспільством, в якому немає порядку, немає гарантованого майбутнього [1].
Специфіка сімейних взаємин в нашій країні полягає в тому, що вони надзвичайно
тісно пов'язані із загальним кризовим станом українського суспільства і перш за все - з рядом
матеріальних проблем, суть яких можна висловити дуже коротко: боротьба сімей за
виживання в кризовому соціумі. Варто зазначити, що пік розлучень в українських сім'ях
відбувається в перші роки подружнього життя - від 3-х місяців до півтора років. На молоді
сім'ї доводиться від 52 % до 62 % розлучень в країні.
Фактором ризику успішності шлюбу є дошлюбна вагітність нареченої, особливо коли
чоловік і жінка дуже молоді і в фінансово-побутовому відношенні залежать від батьків. У
цьому випадку період залицяння скорочується. Перші труднощі, ускладнені вихованням
дитини, нерідко призводять до розлучення. Статистика підтверджує це: 50 % розлучень в
Україні припадають на сім'ї з дітьми. І в 90 % випадків, синів і дочок виховує мати-одиначка.
Тож, з вище зазначеного можна виділити ряд проблем молодої сім'ї в Україні:
1.
Розвиток сімейно-шлюбних процесів в сучасній Україні відбувається в дуже
складній соціодемографічній ситуації, для якої характерно явище депопуляції населення.
2.
Недостатній рівень освіченості молодих людей, які створюють сім'ю.
3.
Створення сім'ї через незаплановану вагітність.
4.
Зріст питомої ваги неповних сімей, через непідготовленністі до шлюбу та
сімейного життя.
5.
Економічна непідготовленість молодих людей, адже на час створення сім'ї
молоді люди ще не мають спеціальності та достатньо грошей, аби забезпечити себе та
дитину [3].
Для того, щоб подолати існуючі проблеми необхідно:
1.
Відновити сімейне законодавство України шляхом створення нового Кодексу
про шлюб та сім'ю з урахуванням кризової соціальної ситуації в державі.
2.
Вдосконалити державні та ринкові механізми кредитування і підтримки
молодих і малозабезпечених сімей.
3.
Заохочувати створення системи державних і регіональних фондів аліментарної
підтримки, розвитку освіти, підтримки студентської науки, товарних фондів пільгового
забезпечення молодих сімей, молодіжних бірж праці тощо.
Варто зазначити, що у Мінсоцполітики продовжують боротися за позитивну
статистику декількома способами. По-перше, це матеріальна підтримка сімей. Також це
попередження сімейного неблагополуччя та посилення відповідальності батьків за виховання
дітей, для чого створений інститут 12 тисяч соціальних фахівців. І, звичайно, проведення
інформаційних та роз'яснювальних заходів для підвищення престижу сім'ї.
Другий напрямок - це реалізація системної підготовки молоді до сімейного життя. З
цією метою підліткам і молодим сім'ям надаватимуть комплексні знання про те, що таке
сім'я, на яких засадах вона повинна створюватися, про особливості взаємовідносин в сім'ї. І
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третій напрямок - заходи щодо недопущення насильства в сім'ї, для чого впроваджуватися
корекційні програми для роботи з кривдниками та агресорами [4].
Висновок. На сьогодні існує негативна тенденція, щодо розвитку молодих сімей в
Україні, яка підтверджується великими відсотком розлучень. Але для виправлення цієї
ситуації необхідно розробити програму, у якій повинні бути закладені діючі механізми, що
дозволяють молодій сім'ї самостійно вирішувати житлові, соціальні, фінансові та інші
проблеми. Йдеться про створення сприятливого простору для функціонування сім'ї, умов для
самореалізації її інтересів. Роль соціології у цій темі полягає саме в тому, що вона здатна
вчасно помітити нові явища, дослідити їх, виявити тенденції і перспективи, нагромадити
соціологічну інформацію для вироблення виваженої державної сімейної політики, дієвої у
масштабах всієї країни. Для української соціології це - одне з нових і важливих завдань.
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______________________________________________________________________________
Сучасне суспільство все в більшій мірі набуває рис «суспільства знань», адже воно
розвивається на основі процесів виробництва, розподілу та використання наукових знань, що
дозволяють конструювати нову соціальну реальність, її економічні та ментальні структури,
новий спосіб життя людини. В цьому контексті актуалізуються питання щодо зміни
соціокультурного статусу, функцій та нових завдань інституту вищої освіти, який виступає
одним з головних виробників і розповсюджувачів наукових знань.
Глобальні тенденції розвитку інформаційної цивілізації, так само як і
загальнонаціональні потреби українського суспільства, пов’язані з його модернізацією та
поступовою інтеграцією в єдину світову спільноту, пред’являють нові, незрівнянно більш
високі вимоги до студентів – майбутніх випускників вищих навчальних закладів, які все в
більшій мірі виступають активними і свідомими суб’єктами суспільної перетворюючої
практики. Відповідно, зростають і вимоги до якості освіти, адже сучасний спеціаліст
повинен не тільки володіти професійними знаннями та формалізованими навичками,
технологічними прийомами в тій або іншій сфері докладання своєї праці, але й бути здатним
нестандартно, творчо, інноваційно мислити, якісно удосконалювати виробничі,
організаційні, управлінські та інші процеси і види трудової діяльності, реконструювати їх за
новими принципами, що відповідають вимогам часу.
Причина уваги до творчого потенціалу вищої освіти міститься, з одного боку, у
посиленні ролі освіти в суспільстві, яке постійно трансформується під впливом глобалізації,
постмодернізаційних зрушень та ринкових умов, з іншого, – у невідповідності сучасного
стану освіти індивідуальним і суспільним потребам. Саме освіта фокусує суперечливий і
складний характер сучасної епохи, синтезуючи проблеми матеріального та духовного,
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суспільного та індивідуального, цивілізаційного та культурного, національного та
загальнолюдського.
Фактично ядром розбудови сучасної цивілізації є становлення нового типу
особистості, де центральною стає можливість самовиявлення її потенціалу та здібностей.
Сучасний випускник ВНЗ повинен отримати такі знання, уміння та навички, котрі дозволять
йому робити вибір між різними формами самовиявлення та матеріальним успіхом,
вибудовувати парадигми власного культурного зростання, управляти процесом перетворення
соціальних об’єктів на нових сучасних засадах. Така особистість вступає у соціальні
відносини не під зовнішнім тиском, а за власним розсудом, праця ж для неї залишається
сферою реалізації її здібностей, а освіта все в більшій мірі виступає раціональною
технологією розвитку професійної та загальної культури. Саме тому самореалізація людини
в соціальному просторі залежить виключно від її бажань та намірів удосконалювати
дійсність, уміння пропонувати продуктивні моделі реконструкції останньої. Таке сприйняття
особистості характерне для сучасного соціокультурного розвитку, тому саме ці моменти
повинні закладатися у фундамент концептуального осмислення особливостей освітянської
політики та освітніх технологій сучасності.
Сприяти цій справі – першочергове завдання сучасної соціології освіти, на передній
план якої сьогодні виходить аналіз сфери взаємодії освіти і культури, виявлення ролі і
можливостей вищої школи у процесі формування професійної культури особистості, здатної
відповідально і продуктивно перетворювати соціальні об’єкти в інтересах суспільства і
конкретної людини. Окреслені аспекти знайшли відображення в роботах таких науковців, як
В. Астахова, Л. Бєлова, Л. Зязюн, Г. Клімова, О. Навроцький, В. Нечаєв, Є. Подольська, О.
Сидоренко, Н. Чибісова та ін. Віддаючи належне науковій і практичній значущості робіт, в
яких розглядаються актуальні питання освіти, необхідно відзначити, що в науковій
літературі, на нашу думку, відсутній вичерпний аналіз проблем формування майбутнього
фахівця у вищій школі згідно з вимогами ХХІ ст.
Для аналізу освіти в контексті розвитку особистості майбутнього фахівця
продуктивними є компетентнісний, соціокомунікативний, соціокультурний підходи. Кожен з
цих підходів мають свої переваги. Так, компетентнісний підхід спрямований на комплексне
освоєння знань і засобів практичної діяльності, які забезпечують успішне функціонування
людини в ключових сферах життєдіяльності в інтересах як її самої, так і суспільства,
держави [1]. Соціокомунікативний підхід пояснює механізм трансляції накопиченого досвіду,
через поняття «соціокод». У рамках даного підходу освіта розглядається як складний культурноісторичний процес, у ході якого йшла еволюція культурних форм спадкоємності досвіду [2].
Соціокультурний підхід до вивчення освіти в спрощеному розумінні передбачає аналіз
особливостей відтворювання культури в суспільстві, роль освіти в закріпленні і
розповсюдженні культурних інновацій [3].
Але нові завдання вищої освіти спонукають до пошуків нових підходів до розуміння
сутності освіти. Тому, для більш глибокого осмислення напрямків реформування освіти,
зокрема вищої, з метою підготовки спеціаліста до дій в суспільстві постійних трансформацій
методологічно важливо запровадити новий підхід до освіти, що дозволить формувати
майбутнього фахівця в руслі соціального реконструкціонізму, який дозволяє акцентувати увагу
саме на перетворюючій діяльності в ході соціокультурних трансформацій.
В умовах нестійкого, невизначеного, переповненого непрогнозованими ризиками
світу сучасний спеціаліст з вищою освітою повинен на основі фундаментальних знань уміти
ефективно діяти у нестандартних ситуаціях, коли потрібно діяти максимально відповідально,
перебудовуючи певні соціальні об’єкти на нових засадах, реконструювати реальність, не
зашкоджуючи і не створюючи нових ризиків.
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Метою соціально-реконструкціоністського підходу є удосконалення і перетворення
суспільства, виховання фахівців для трансформацій і соціальних реформ. Завдання педагогів
– формувати у майбутніх фахівців такі навички і знання, які дозволили б їм виявляти
проблеми, від яких страждає суспільство, і вирішувати їх. При вирішенні цього завдання,
викладач виступає агентом соціальних реформ і змін, керівником проектів і лідером
досліджень. В навчальному плані велика увага надається суспільним наукам і методам
соціальних досліджень, вивченню тенденцій сучасного і майбутнього розвитку суспільства,
втілення в процес навчання ідеалів рівності, культурного плюралізму.
Соціальний реконструкціонізм - це підхід, що орієнтує на підготовку фахівця до
професійної діяльності в суспільстві, що постійно трансформується. Тому важливим принципом
переорієнтації освітніх парадигм є перехід на суб’єкт-суб’єктні відносини викладача і студента,
що дозволяє розвивати креативність, суб’єктність майбутнього спеціаліста, здатного до
самостійної, творчої діяльності в нетрадиційних ситуаціях, в умовах постійних змін,
невизначеності і непередбачуваності.
В методологічному плані та для більш досконалого аналізу соціальнореконструкціоністського підходу, пропонуємо зупинитися на соціальному конструкціонізмі –
соціологічній теорії пізнання, яка була розвинута П. Бергером і Т. Лукманом в їх праці
«Соціальне конструювання реальності» [4]. Взагалі, корені соціального конструкціонізму
закріплені в феноменології (А. Щюц, П. Бергер, Т. Лукман), етнометодології (Г. Гарфінкель)
та символічному інтеракціонізмі (І. Гофман, Дж. Мід, Г. Блумер). Досліджуючи природу
соціальної реальності, прихильники даних підходів розглядали соціальний світ як продукт
людської суб’єктивності: люди інтерпретують й придають значення світу через свої
повсякденні дії та інтеракції [5, с. 64]. А. Шюц виразив це наступним чином: «Всі наші
знання про світ, як буденні, так і наукові, містять конструкції, тобто набори абстракцій,
ідеалізацій, особливих для кожного відповідного рівня організації думки. Всі факти з самого
початку відібрані з загального контексту за допомогою нашого мислення» [6, с. 5].
Отже, метою соціального конструкціонізму є виявлення шляхів за допомогою яких
індивідууми та групи людей приймають участь в створенні реальності, що сприймається. Ця
теорія розглядає шляхи створення людьми соціальних феноменів, які інституціоналізуються
й перетворюються в традиції. Соціальна реальність, що конструюється – динамічний процес;
реальність перетворюється людьми під впливом її інтерпретації і знань про неї. П. Бергер і Т.
Лукман доводять, що будь-яке знання, в тому числі і базове, як сприйняття реальності,
відбувається за рахунок соціальних взаємовідносин. Коли люди спілкуються між собою,
вони упевненні, що їх сприйняття реальності однакове.
У зазначеному вище трактаті «Соціальне конструювання реальності», авторами
зазначено, що соціальна реальність має два сектори: непроблематичний (в рамках якого
люди користуються старими, тобто набутими знаннями) та проблематичний сектор (коли,
особистість стикається з проблемою, а потрібних знань для її вирішення немає). За умов
сучасного суспільства, що постійно трансформується, людина майже постійно знаходиться в
проблематичному секторі (особливо це стосується професійної сфери). Саме тому, головним
чинником розвитку сучасного суспільства стає освіта. Завдання освіти полягає в тому, щоб
сформувати такий рівень професійної культури, завдяки якому фахівець за допомогою
реконструкції обов’язково знаходив необхідне рішення професійної проблеми.
Таким чином, запропонований нами соціальний реконструкціонізм - це перш за все
підхід, який застосовується при вирішенні принципово нових завдань, які виникають перед
фахівцем у зв’язку з модернізацією сучасного суспільства.
В контексті цього підходу, реконструкція (ре + лат. constructio – побудова)
тлумачиться як корінна перебудова, переобладнання чогось за новими принципами або як
відновлення чогось за збереженими описами та залишками [7, с. 299].
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Акцентуючи саме моменти удосконалення, оновлення, корінного перетворення, цей
термін стоїть в одному категоріальному ряду з «реорганізацією», «перетворенням»,
«перебудовою». Це комплекс заходів, що передбачає підвищення ефективності,
продуктивності праці. Завдяки реконструкції можливе нарощування потенціалу шляхом
запровадження нових технологій, модернізації та заміни застарілого, причому все це
відбувається з меншими затратами в більш короткі терміни. Всі ці перебудови за новими
принципами обумовлюються сучасними трансформаціями і є відповіддю на виклики
сучасності.
Отже, сучасний фахівець повинен мати такий рівень професійної культури, який
відповідав би вимогам часу. В цьому ракурсі доцільним є визначення поняття «професійна
культура». Аналіз сутності даного поняття показав, що більшість теоретичних підходів добре
узгоджуються з основними засадами освіти ХХІ століття [8, с. 72]. Зокрема, у багатьох
теоретичних підходах спостерігається зв'язок професійної культури з розвитком духовного
світу особистості, її загальної культури, що є значущим чинником, особливо для формування
фахівця у вищих навчальних закладах в сучасних умовах. Це актуалізує більш детальний
аналіз основних вимог до фахівця, професіонала, адекватного умовам сучасного суспільства,
коли важливо реконструювати виробничі сили і виробничі відносини за новими принципами.
В. Є. Мілерян [9] на основі сучасних тенденцій розвитку вимог щодо майбутнього
фахівця пропонує розглядати модель спеціаліста, яка складається з чотирьох основних
компонентів:
Перший компонент базується на вимогах гуманізації та гуманітаризації освіти. Ідея і
практика гуманізації суспільства та освіти передбачає визнання особистості – унікальної,
неповторної індивідуальності кожної людини, її життя і здоров’я – як пріоритетної
домінанти соціальної вартості, як найціннішого скарбу суспільства, збереження і розвиток
якого потребує певних умов.
Другим компонентом є система професійних знань, навичок, умінь, які відповідають
вимогам професійної діяльності, функціям і обов’язкам майбутнього фахівця, що закріплено
в його кваліфікаційній характеристиці.
Третій компонент – це здатність самостійно вчитися, набувати професійних знань,
навичок, умінь, оволодівати новими технологіями, удосконалювати кваліфікацію. Якщо
немає потреби і вміння професійно самовдосконалюватись, настає швидка дискваліфікація і
втрата конкурентоспроможності на ринку праці. У цих умовах «навчити студента вчитися»
означає не тільки розвинути в ньому готовність і потреби до самовдосконалення, а й озброїти
спеціальною системою самоорганізації його пізнавальної діяльності, що включає сучасні
прийоми, методи, засоби опрацювання великих обсягів інформації і тривалого зберігання її, а
також прийоми самовдосконалення професійного мислення, вмінь і навичок.
Четвертий компонент передбачає формування системи розвинених, гнучких
професійних знань і мислення, що забезпечує успішне розв’язання нестандартних,
ускладнених нових професійних завдань. Якість підготовки фахівця значною мірою
визначається тим, наскільки його професійні вміння і мислення готові до вирішення
нестандартних, перспективних завдань професійної діяльності, власне, готові до професійної
адаптації у принципово нових умовах.
Таким чином, соціально-реконструкціоністський підхід до формування професійної
культури фахівця в системі вищої освіти демонструє свою методологічну значущість у
вирішенні проблем модернізації сучасного українського суспільства. Сучасна вища школа
повинна будуватися на основі майбутнього антропогенного соціокультурного середовища,
щоб формувати особистість, індивідуальність, яка зуміє вижити в умовах соціокультурної
невизначеності, коли потрібно творчо вирішувати проблеми в конкретній ситуації.
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_____________________________________________________________________________
Міграція, як суспільне явище привертає увагу науковців протягом багатьох років,
особливо у періоди її зростання, яке можна вважати чинником багатьох історичних змін. У
якості прикладів можна навести період між 1880 і 1920 рр., коли США взяли приблизно 24
мільйони іммігрантів. Пізніше, під час холодної війни з 1960 по 1980-і роки і розпаду
Радянського Союзу в кінці 1990-х років, більше 1,8 мільйона євреїв емігрували з колишнього
Радянського Союзу. Основними країнами імміграції стали: Ізраїль (близько 1,1 млн),
Сполучені Штати (понад 400000), Німеччина (близько 130 000), і Канада (близько 30000) [5,
с. 476]. Початок XX століття також відзначено ерою масової імміграції. У цей період увага
до дослідження міграції населення була зумовлена підвищенням інтересу вчених до впливу
процесів індустріалізації і урбанізації на соціальну поведінку людини. Соціологи в черговий
раз намагалися оцінити вплив, який міграція здійснює на суспільство і вплив, який даний
процес надає на самих іммігрантів.
Із розвитком міжнародних процесів глобалізації, зростання ролі транснаціональних
корпорацій, розширенням міжнародної інвестиційної діяльності істотно активізувалися
процеси трудової міграції. Майже у кожній країні тією чи іншою мірою відбуваються
міграційні процеси, що включають міграцію висококваліфікованої робочої сили, і Україна не
є винятком. Прагнення України до інтеграції у світове господарство та перехід на ринковий
шлях розвитку породжують велику кількість соціально-економічних та політичних змін.
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Оцінка наслідків впливу міграційних процесів на розвиток та становлення економічної
системи є вкрай важливим аспектом державної політики.
Соціологічна теорія у дослідженнях міграції на сьогодні не є сформованою. Існують
різноманітні підходи, які складають теоретичне підґрунтя дослідження міграції. Одна з
перших спроб соціологічного осмислення феномену просторових переміщень з точки зору
соціальних змін, що відбуваються в суспільстві, а також наслідків міграції як для
приймаючого суспільства, так і для самого індивіда була здійснена у роботі У. Томаса і Ф.
Знанецького «Польський селянин в Європі і Америці», де використовується класичний
соціологічний підхід до вивчення міграційних процесів на основі застосування якісних
методів. Вона являє собою фундаментальну працю, у якій зроблено аналіз причин зміни
інтенсивності і географії міграцій, їх наслідків та адаптації мігрантів. Ця робота стала
першою великою віхою у соціологічних дослідженнях із зазначеної тематики. Проблеми
міграції, етнічної ідентичності та етнічних субкультур, розглянуті у ній в якості центральних,
представляють сьогодні особливий інтерес.
Багато науковців наголошують на необхідності транснаціональних досліджень та
використання міждисциплінарного підходу у дослідженні міграційних питань. Так, Р. Альба
та В. Ні, вивчаючи міграцію (зокрема, вимушену, яка включає потоки біженців, шукачів
притулку, переміщення всередині країни і вимушене переміщення, викликане розвитком),
зазначають, що вона значно збільшилася за своїм обсягом і політичним значенням після
закінчення «холодної війни» і тісно пов'язана з нинішніми процесами глобальних соціальних
перетворень. Вчені наголошують на необхідності розробки емпіричних досліджень і аналізу
примусової міграції, а також включення їх в свої теоретичні уявлення про сучасне
суспільство. Вивчення вимушеної міграції пов'язане з дослідженнями економічної міграції,
але має свої специфічні теми досліджень, методологічні проблеми та концептуальні
проблеми. Згідно з поглядами Р. Альби та В. Ні, примусова міграція повинна аналізуватися
як соціальний процес, у якому важливу роль відіграють людські агентства і соціальні мережі.
Це породжує побоювання з приводу втрати контролю з боку держави, особливо в контексті
недавніх побоювань щодо міграції та безпеки. «У цьому контексті важливо поставити під
сумнів ранні соціологічні підходи, засновані на принципі відносно автономних національних
товариств. Соціологія вимушеної міграції повинна бути транснаціональним і
міждисциплінарним заходом» [10, c. 828].
Розглядаючи деякі з труднощів формування соціологічної теорії в міжнародних
дослідженнях міграції, Стівен Кастлес зазначає, що відправною точкою є вивчення
домінуючого сприйняття «міграції як проблеми». Далі йде обговорення деяких ключових
перешкод на шляху теоретичного просування в міграційних дослідженнях. Він стверджує,
що загальна теорія міграції не є ні можливою, ні бажаною, але що ми можемо домогтися
значного прогресу шляхом впровадження досліджень міграції в більш широкому розумінні
сучасного суспільства, і пов'язуючи її з більш широкими теоріями соціальних змін в цілій
низці соціальних наукових дисциплін. Концептуальні засади міграційних досліджень
повинні прийняти соціальну трансформацію як її центральну категорію, для того, щоб
полегшити розуміння складності, взаємопов'язаність, мінливість, контекстуальність і
багаторівневе опосередкування міграційних процесів в умовах швидких глобальних змін. Це
означало б, що, досліджуючи зв'язок між соціальною трансформацією і мобільністю людей з
цілою низкою соціально-просторових рівнів, у той же час необхідно докладати зусилля щодо
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розуміння, як людина може реагувати на виклики часу. Вчений аргументує вищевикладені
положення, спираючись на приклади зміни динаміки робочої сили у розвинених країнах [12].
У дослідженні соціальних процесів, спричинених міграцією, у тому числі трудовою,
плідною, на наш погляд, є теорія асиміляції, яка дає змогу наукового аналізу
соціокультурних аспектів взаємодії мігрантів з корінним населенням. Асиміляція (від лат.
Assimilatio – уподібнення, злиття, засвоєння – злиття одного народу з іншим з втратою
одним з них своєї мови, культури (вона поглинається і перестає існувати), національної
самосвідомості. Асиміляцію ще називають етнічним поглинанням. Розрізняють природну
асиміляцію, що виникає при контакті етнічно різнорідних груп населення, змішаних шлюбах
і т. п., і насильницьку асиміляцію, характерну для країн, де національності нерівноправні.
Поняття асиміляції стало використовуватися в кінці XIX ст., головним чином у
американській соціальній науці (спочатку синонімічно слову «американізація»). Одне з
перших визначень терміну «асиміляція» дали Р. Парк і Е. Берджесс. До середини XX ст.
термін «асиміляція» використовувався для вивчення того, яким способом індіанські племена
включаються в домінуючу культуру білого населення США, у зв'язку з чим була розроблена
так звана теорія «плавильного котла». У другій половині XX ст. коло досліджень
А. розширилося (Б. Беррі, Р. Бірштедт, Ш. Айзенштадт, Е. Розенталь, Дж. Ван дер занде,
Херсковіц, М. Харріс і ін.) [9, с. 44].
Мільтон Гордон довів, що повної асиміляції культури національних меншин в
домінуючій культурі практично немає. Існують лише різні ступені змішування, при якому
елементи культур підпорядкованої і панівної груп з'єднуються таким чином, що формують
нову стійку комбінацію, нову культуру. Антропологи виявили і зворотний вплив, який
чиниться культурами меншин на домінуючу культуру [11].
Проблеми міграції займають вагоме місце у працях соціологів Чиказької школи.
Дослідження міграції населення найбільш широко представлені у спадщині видатного
представника Чиказької школи – Р. Парка. Міграція населення постає в теоретичному
конструкті Р. Парка як колективна поведінка, що утворює екологічну структуру. Теорія
екології людини, запропонована Р. Парком і Р. Mаккензі на початку XX ст., виникла як
результат підвищеного інтересу соціологів до впливу індустріалізації і урбанізації на
соціальну поведінку людини. Теоретики Чиказької школи, розробляючи концепцію чотирьох
рівнів організації спільноти, розглядали екологічний порядок як просторове структурування
людських переміщень. Питання міграції вивчалися чиказьцями також при розробці концепції
маргінальної особистості. На думку Р. Парка, сучасний тип суспільства, для якого
характерна максимальна інтенсифікація мобільності і міграції, в масовому масштабі відриває
людей від їх рідних локальних традицій і поміщає в проміжне (маргінальне) становище між
двома культурними світами, до жодного з яких вони не належать цілком. Над проблемами
міграції працював і інший представник Чиказької школи – Е. Берджесс. У спільній роботі
Р. Парка, Е. Берджесса і Р. Маккензі «Місто: пропозиції до вивчення людської поведінки у
міській сфері» була обґрунтована ідея про те, що міграція (просторова мобільність сімей,
індивідів, інститутів) найчастіше виступає як показник і прискорювач мобільності
соціальної. Ключовим процесом, стимулюючим міське зростання, Е. Берджесс вважав саме
міграцію або мобільність (мобільність сімей, індивідів, інститутів).
Особливим чином міграція досліджується соціологами Чиказької школи в контексті
міжетнічних відносин, де велике значення набувають такі феномени, як іммігрантські організації,
національна поведінка і націоналізм.
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Міграція поряд з рухливістю як просторових, так і соціальних кордонів в структурі міста, а
також динаміка міських процесів в цілому складають зміст концепції концентричних зон.
У творчості Л. Вірта також можна знайти роботи, присвячені вивченню міграції,
національних відносин і сегрегації етнічних груп, зокрема, проблемам міжкультурних і
расових відносин, меншин, націоналізму [8, с. 181].
Трудова міграція в Україні – це пересування особи з метою тимчасового
працевлаштування, що супроводжується перетинанням державного кордону (зовнішня
трудова міграція) або меж адміністративно-територіальних одиниць України (внутрішня
трудова міграція) [5, с. 476].
Відповідно до даних дослідження, проведеного в рамках проекту Міжнародної
організації з міграції (МОМ) у 2014-2015 рр., за кордоном перебувають для здійснення
трудової діяльності близько 700 тис. громадян України. За даними цього ж дослідження,
серед трудових мігрантів переважають чоловіки, найчисленнішими серед яких є особи 30-44
років (понад 40 %); більшість мігрантів походить із областей заходу країни; 41 % трудових
мігрантів мають середню або середню спеціальну освіту, 36 % – вищу освіту [6, с. 17].
Сфери зайнятості українських працівників за кордоном – це передусім будівництво
(чоловіки) і праця в домашніх господарствах (жінки), а також сфера послуг та сільське
господарство [7, с. 87].
Під впливом воєнного конфлікту та глибокої економічної кризи еміграційні настрої
населення зростають. Спробам вирішити життєві проблеми у спосіб працевлаштування за
кордоном сприяє й набутий українцями досвід роботи за межами держави, потужні
міграційні мережі, що сформувалися впродовж останніх десятиліть. Опитування, проведене
на замовлення МОМ навесні 2015 року, показало, що 8 % українців планують найближчим
часом знайти роботу за кордоном або вже її знайшли. За даними аналогічного дослідження
2011 р., таких було 6 % [6, с. 18].
Найпривабливішими країнами-призначення вітчизняної робочої сили є Польща, Росія,
Італія та Чеська Республіка [2, с. 84]. Серед потенційних трудових мігрантів з України
частка тих, хто шукає роботу в Росії, знизилася з 18 % у 2011 році до 12 % в 2015 р.
Водночас привабливість Польщі зросла з 7 % у 2006 році, коли було здійснено перше
аналогічне дослідження, до 30 % на 2015 р. [6, с. 19]. Серед інших країн, куди спрямовані
потоки трудових міграцій, необхідно виділити: Іспанію, Угорщину, Португалію, Білорусь.
В першу чергу стрімкі міграційні потоки в Україні пояснюються складним соціальноекономічним становищем: високим рівнем безробіття, низьким рівнем заробітної плати,
бідністю, неможливістю реалізувати себе на Батьківщині. Звідси випливає, що велика
кількість чоловіків, а в більшості жінок неспроможні прогодувати та утримати сім’ю, надати
дітям належну освіту, яка в наш час теж потребує великих коштів, допомогти літнім
батькам. Серед інших причин, можна відзначити такі соціальні фактори: низькі можливості
для самозайнятості та професійного розвитку, бажання поліпшити навички та продовжити
кар’єру за кордоном, сімейні причини, доступ до послуг охорони здоров’я, вразливість
людей до корупції та злочинності, відсутність безпеки тощо. Геополітичні заворушення і
відсутність безпеки в Україні могли спричинити пожвавлення міграції з України [3, с. 127].
Трудова міграція здійснюється, під виглядом туристичних поїздок. Це нелегальна
трудова міграція. Великий відсоток трудових мігрантів виїжджають за кордон саме
туристичними візами (переважно короткостроковими). При цьому, як правило, необхідні для
цього документи не оформляються, а гарантії працевлаштування є вельми сумнівними. Але
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навіть така перспектива не лякає наших громадян, які ладні долати перешкоди заради
заробітку.
Дослідження причин нелегальної трудової міграції українців показують наявність
низки бюрократичних перепон як в Україні, так і в приймаючій країні [4, с. 16].
Міграційні процеси мають великі негативні наслідки, внаслідок відпливу
висококваліфікованої робочої сили. Це переважно стосується осіб, які займаються
розумовою працею, – лікарі, вчителі, науковці та ін. Явище «відпливу умів» властиве
практично усім країнам, які стали на шлях економічного реформування, особливо тим,
економіка яких не дає можливості забезпечити відповідне працевлаштування фахівців,
підготовлених у сфері вищої освіти. Головними причинами, що змушують науковців
залишати наукові установи, дослідники вважають, по-перше, мізерну заробітну плату; подруге, різке падіння престижу наукової роботи в суспільстві; по-третє, погіршення умов для
нормальної наукової діяльності або неможливість реалізувати себе як ученого [4, с. 17].
Об’єктивною реальністю залишається погіршення сімейних відносин через
довготривалу відсутність членів родин: виникає нестача батьківської уваги, деформуються
родинні цінності, виховується легковажне ставлення до життя.
Явище трудової міграції, як бачимо, призводить здебільшого до негативних наслідків,
а тому потребує активного втручання з боку держави [1, с. 11]. Трудова міграція породжує
втрати великої кількості висококваліфікованої робочої сили, чисельні втрати працездатного
населення, отже, й нестачу працівників на робочі місця підприємств нашої країни. Задля
усунення проблеми нелегальної міграції уряд країни повинен прийняти концепцію
національної міграційної політики для регулювання процесу трудової міграції, забезпечити
умови для поширення легального працевлаштування, а також права та соціальний захист
працівників-мігрантів. Ще потрібно здійснювати постійний аналіз масштабів нелегальної
трудової міграції за межами України та проводити всі можливі, у рамках законодавства
заходи для попередження цього явища. Важливим є створення робочих місць у таких
галузях, як сільське господарство, легка, текстильна і хімічна промисловість, тобто там, де
сьогодні використовується праця мігрантів в Європі, та перегляд механізму оплати праці у
середині країни.
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_____________________________________________________________________________
У критичні для здоров’я моменти, інколи ми вимушені звертатися за допомогою до
рідних або зовсім чужих для нас людей, які віддадуть частинку себе і цим рятують нам
життя. Сучасний етап розвитку медичних технологій характеризується збільшенням потреби
лікувально-профілактичних установ донорської крові та її компонентах. В останні роки все
частіше проводяться складні високотехнологічні операції, для здійснення яких необхідно
використання великої кількості трансфузійних засобів. Отже, донорство крові та її
компонентів є одним з базових факторів розвитку високотехнологічної медичної допомоги.
На актуальність дослідження проблем донорства крові та її компонентів вказують і деякі
особливості сучасного глобалізованого світу: зростання числа виробничих і транспортних
аварій з катастрофічними наслідками, що супроводжуються масової травматизацією та
загибеллю людей; війна, наростання природних катаклізмів а також хвороб. Ймовірне ж
виникнення дефіциту продуктів донорської крові в клінічній практиці неминуче створить
великі труднощі в лікуванні найбільш небезпечних захворювань та їхніх ускладнень.
Дослідження ставлення студентів до донорства є досить актуальним, адже саме молодь є
запорукою кращого майбутнього.
На сучасному етапі донорство означає високий акт гуманізму, коли людина свідомо і
добровільно дає частину своєї крові її компонентів, або кісткового мозку, тканини, або один
із парних органів з лікувальною метою хворому, що потребує такої допомоги. Отже,
донорство – це добровільний акт допомоги хворому, в процесі якого люди віддають частину
своєї крові або інших тканин для лікувальних цілей [7]. Людину, яка добровільно дає свою
кров або тканину, називають донором. А хворий, якому перелили цю кров або пересадили
тканину, отримав назву реципієнта. Обидва терміни походять від латинських слів: donore –
дарувати, recipere – взяти, брати. Ці поняття стали міжнародними. Щоб стати донором,
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необхідно знати деякі вимоги. Донором крові та її компонентів можуть бути дієздатні
здорові люди віком 18–60 років, які пройшли медичне обстеження. Особи, які мають масу
тіла менше 50 кілограм і зріст менше 150 см допускаються до донорства в індивідуальному
порядку на розсуд лікаря–трансфузиолога.
Теоретична основа для переливань крові була створена в 1628 році, коли англійський
вчений У. Гарвей відкрив закон кровообігу, виявивши принцип руху крові в живому
організмі. У 1666 році інший англійський вчений Р. Лоуер зробив переливання крові від
одного собаки до іншого, а на наступний рік французький вчений Д. Дені перелив кров
ягняти людині, що страждала на лихоманку. Хворий одужав, проте надалі далеко не всі
переливання, проведені Дені, виявилися вдалими, оскільки кров тварин і людини несумісна.
Кілька пацієнтів Дені померли, і переливання крові були у Франції заборонені [7, с. 34].
Переливання крові від людини до людини вперше було проведено у 1818 р.
Англійський акушер-гінеколог Дж. Бланделл перелив кров вагітній, яка помирала від
крововтрати. У Росії перше переливання крові від людини до людини у 1832 р. зробив
петербурзький акушер Р.Вольф, пацієнтом якого також стала вагітна жінка. У нашій країні
перше переливання крові з урахуванням групової сумісності було проведено у 1919 р.
лікарем Н. Шамановим в хірургічній клініці Військово-медичної академії при підготовці
пацієнтки до важкої гінекологічної операції [7, с. 35].
У наступні десятиліття почався період бурхливого розвитку переливання крові. У
1926 р. в Москві був відкритий перший у світі Інститут переливання крові (нині
Гематологічний науковий центр Російської академії медичних наук). До початку Великої
вітчизняної війни в СРСР вже була сформована мережа установ служби крові, куди входило
кілька науково-дослідних інститутів і велика кількість станцій переливання крові. Ця мережа
повною мірою проявила себе в роки війни. Рятуючи поранених, працівники служби крові
внесли неоціненний внесок у перемогу над ворогом.
В даний час переливання цільної крові майже повністю вийшло з медичної практики,
поступившись місце переливання компонентів та препаратів крові. Як і раніше, переливання
застосовуються головним чином у тих випадках, коли життя пацієнта загрожує реальна
небезпека: при великих крововтратах, при проведенні хірургічних операцій, при лікуванні
хворих, які страждають важкими формами лейкозів. Незважаючи на всі досягнення сучасної
медицини досі трапляються ситуації, коли без переливання крові неможливо зберегти
людині життя і тут постає питання про готовність суспільства допомогти у порятунку.
Сьогодні, розвиток донорства крові та її компонентів є важливою соціально
необхідною справою нашої держави, тем паче в період бойових дій на сході. Так, ще в 1995
році Верховною Радою України було прийнято ряд Законів які регулюють відносини,
пов'язані з розвитком донорства крові та її компонентів, забезпеченням комплексу
соціальних, економічних, правових і медичних заходів щодо організації донорства в Україні
та задоволенням потреб охорони здоров'я в донорській крові, її компонентах і препаратах.
Аналізуючи Закони України про «Донорство крові та її компонентів», можна
говорити про те, що збоку держави Законодавством висвітлюються всі важливі моменти з
даної проблеми. Так, у Ст. 5 Законодавства України зазначається, що органи виконавчої
влади, органи місцевого самоврядування в межах своїх повноважень забезпечують на
підпорядкованих їм територіях виконання відповідних програм розвитку донорства крові та
її компонентів, фінансування та матеріально-технічне забезпечення державних установ та
закладів охорони здоров'я, які здійснюють заготівлю, переробку, зберігання донорської крові
та її компонентів, а також надання донорам пільг, встановлених законодавством України [1].
В нашій країні розрізняють також деякі категорії донорів, а саме:

активні донори (безоплатні та платні);

резервні донори (безоплатні);
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донори-родичі (як правило, безоплатні);

контрактні донори (як правило, платні) [8].
При медичному огляді кандидатів у донори та донорів можуть виявлятися
протипоказання до донорства, які поділяються на абсолютні і тимчасові. До перших
належать ті, на підставі яких назавжди забороняється здавати кров та її компоненти, до
других – такі, які тільки на певний період часу є забороною для давання крові та її
компонентів. Але перш ніж донорство стало звичайною справою для українців та суспільства
в цілому, медики зіткнулися з рядом труднощів, але методом «проб і помилок» змогли
отримати позитивний результат у порятунку життів тисячі людей. Вважається, що саме
відкриття переливання крові стало підґрунтям трансплантології та донорства в цілому.
Найбільш значущою працею, присвячена питанню організації донорства крові, є
книга Річарда Титмусса «Відносини дару: від донорства крові до соціальної політики» [2, с.
176]. Книга була написана у 1970 р., в ній Р. Титмусс, дослідник держави загального
благоденства і борець за соціальну справедливість, обґрунтував необхідність контролювання
служби крові урядом. Книга стала підставою для збереження та підтримання в Сполученому
Королівстві Британії політики безоплатної здачі крові донорами. Значні наукові здобутки
при вивченні соціального феномену донорства демонструє Білорусь. Зокрема,
мотиваційними характеристиками донорів на сучасному етапі в Білорусі займаються лікартрансфузіолог Ф. Н. Карпенко і доктор медичних наук М. П. Потапнев. Проблемами
донорства як медичного, соціально-гігієнічного, морального явища в Білорусі вже впродовж
багатьох років займається кандидат медичних наук Б. М. Гольдинберг. У роботах Б. М.
Гольдинберга знаходить відображення міждисциплінарний підхід до вивчення донорства
крові [2].
Ідеї Р. Титмусса про витіснення альтруїстичної мотивації матеріальними стимулами
при виконанні донорської функції активно обговорюються до теперішнього часу. Вивчення
ролі матеріального стимулювання у підвищенні донорської активності населення присвячені
кілька великих дослідницьких проектів, реалізованих в останні роки в США і Європі.
Дослідження з даної тематики проводилося в Європейському Союзі (результати опубліковані
в 2011 р.). Були проаналізовані дані національних опитувань, проведених у 15 європейських
країнах з метою визначити, як фінансові і нефінансові стимули впливають на донорську
активність населення. Дослідники прийшли до висновку, що в Європі використання
нефінансових стимулів більш переважно. У 2009-2010 рр. в США дослідницькою групою
університету ім. Дж. Хопкінса був проведений великий природний польовий експеримент,
спрямований на вивчення впливу грошової винагороди на поведінку донорів. Результати
показують, що матеріальні стимули значною мірою сприяють зростанню донорської
активності [3, с. 8].
В цілях виправлення негативної ситуації, що склалася в російській службі крові, у
2008-2012 рр. Міністерством охорони здоров'я і соціального розвитку Російської Федерації
спільно з Федеральним медико-біологічним агентством була реалізована програма розвитку
добровільного донорства крові з серйозним соціологічними супроводом [3, с. 8].
З часом, деякі соціологи почали проводити дослідження, аби визначити відношення
молоді до донорства крові. Так наприклад, у січні 2016 року, в Росії методом анкетного
опитування було проведено соціологічне дослідження з метою з'ясування, як студенти
Волгоградського університету відносяться до проблеми донорства. Дослідження також
стосувалося факторів, що визначають наміри студентів здавати кров, їх очікувань від самого
процесу здачі крові. Об'єктом соціологічного дослідження були студенти 1-4 курсів. Було
опитано 150 осіб, з них 65 юнаків і 85 дівчат у віці 17-21 року (вибірка суцільна). Згідно з
отриманими даними, лише 7 % опитаних коли-небудь в своєму житті здавали кров (серед
них здавали кров один раз і два рази в житті по 3 %), а 93,3 % ніколи не були донором крові.
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На запитання «Чому ви не здаєте кров?» 23,9 % опитаних відповіли, що вони бояться
процесу здачі крові, у 16 % респондентів є протипоказання до донорства, 10,6 % просто не
хочуть ставати донором [9].
На питання чому люди стають донорами: 93,3 % вважають, що головною причиною
здачі крові є «бажання допомогти хворому»; 25,3 % назвали «фактор матеріальної
зацікавленості», 73,3 % вибрали варіант відповіді «бажання допомогти рідній людині, яка
перебуває в лікарні», 4 % вважають, що бути донором престижно, і 16 % респондентів
здають кров, щоб перевірити стан власного здоров'я [9].
У 2012 р. Центром соціологічних та політичних досліджень Білоруського державного
університету (м. Мінськ) в рамках «Онімбуса», було проведено дослідження, присвячене
відношенню суспільства до донації крові. Так, у ході дослідження було виявлено, що у 51 %
населення виникало бажання стати донором. Отримані дані також показують закономірність,
що з підвищенням віку інтерес до участі в донорстві знижується. Отже, поки що молодь
Білорусії, у порівнянні з сусідніми країнами, являється найактивнішою [2].
Також активну участь в дослідженні відношення студентів до донорства крові
проводилось у Казахстані Д.М.Кульмирзаєвою та Н.С.Ігисиновою. Казахстан є однією з
перших країн у сфері донорства. Втім, незважаючи на позитивне ставлення до донорства,
зазначається пасивна участь молоді в донації крові.
Щодо вітчизняних дослідників, то в нашій країні нажаль не проводять масштабних
соціологічних досліджень з даної проблеми. Поки що науковці, лише частково торкаються
даної теми.
Служба крові України на сучасному етапі не повністю задовольняє потреби
лікувальних закладів у компонентах і препаратах крові: тут назріла гостра необхідність
реорганізації цієї стратегічно важливої галузі охорони здоров'я. В Україні наразі немає
культури донорства. Щороку кров здають близько 500 тисяч людей. Це трохи більше за 1 %
від загальної кількості населення. На жаль, тільки 10 % із них є активними донорами (здають
кров 3–5 разів на рік). Культура донорства спрямована саме на те, щоб кількість активних
донорів як запорука стабільного забезпечення закладів охорони здоров’я компонентами
донорської крові збільшувалася. Саме тому у всьому світі до популяризації донорства
залучають громадські організації [6].
Отже, аналізуючи результати науковців, можна говорити про незадовільне
відношення молоді до проблем донорства. Саме організації, інституції та держава в цілому
можуть забезпечити моральну підтримку цієї системи шляхом постійного генерування
смислів, що створюють значущість виробленого дарування. Це тягне за собою величезну
логістичну та культурну роботу з молоддю та суспільством взагалі. Проблема розвитку
донорства являє собою одну з важко вирішуваними морально-етичних проблем сучасності.
Будучи одним з найбільш складних видів медичної допомоги, що вимагають високого рівня
професійного та матеріального забезпечення, ця галузь не може розвиватися без підтримки
держави та участі населення.
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______________________________________________________________________________
На сучасному етапі розвитку України перед науковцями постає доволі складне
завдання – осмислити причини суспільної кризи, такі її прояви, як соціальна нестабільність і
незахищеність значної частини населення, зниження рівня освіти, науки, моральний занепад.
Наукові дослідники виявляють низку причин такого становища, але при цьому недостатньо
проаналізовано причинний зв’язок між якістю суспільних трансформацій і загальною
атмосферою в країні, а також характеристиками національної свідомості громадян України,
зокрема молодого покоління. Отже, проблема становлення і формування національної
свідомості у межах незалежної України на сьогодні є досить актуальною.
Як невід’ємний компонент особистісної свідомості, національна свідомість є таким
потужним «сплавом», який може об’єднати всіх представників суспільства у єдине ціле,
надихнути на поставлення і досягнення великих цілей та сприяти культурному,
інтелектуальному, духовному розвитку нації; вона безумовно постає носієм історичної
пам’яті, ментальних особливостей, що формуються століттями і визначають особливість,
неповторність того чи іншого народу.
При цьому особливої уваги потребує розгляд проблеми національної свідомості
української молоді з огляду на те, що саме молодь у найближчому майбутньому стане
визначальною домінантою у збереженні й подальшому розвитку національної державності.
Щоб належати до нації або етнічної групи, від особистості нічого не вимагається. З
цієї спільноти не можна виключити. Людина об'єктивно в ній знаходиться від народження,
протягом всього життя. Це робить привабливою таку спільноту в свідомості людини, в її
ототожненні з групою. Отже, національна свідомість молоді є тим проблемним полем, яке
потребує широкого і детального дослідження.
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Характеристика особливостей національної свідомості молоді в Україні у
соціологічному вимірі є головною метою нашого дослідження, а об’єктом – національна
свідомість. Предметом дослідження виступає національна свідомість молоді в Україні у
соціологічному вимірі.
Феномен національної свідомості виник на підставі потреби з’ясування людьми своєї
приналежності до певної нації, етносу у глобальному, загальнокультурному сенсі. Серед
зарубіжних науковців розробками у сфері національної свідомості займалися: Р. Г. Абдулатипов,
П. Ван ден Берге,М. Джунусов, С. Ю. Іванова, Ч. Тейлор, С. Т. Калтахчан, Г. О. Лебединська та
ін. Звертаючись до дослідження національної свідомості українського суспільства, можна
відзначити таких вітчизняних вчених, як О. В. Антонюк, О. М. Балакірєва [1],
Є. К. Бистрицький, М. Й. Боришевський, І. Ю. Вільчинська, В. М. Ворона [2] ін.
Отже, будування моделі історичного розвитку людства передбачає наявність певного
фактора або ознаки, що виконує інтегруючу роль в генезі історичного процесу. За такі ознаки
виступають класи, локальні цивілізації, комплекси, пов’язані з сексуальною сферою тощо.
XX століття запропонувало ще один варіант розглядання історії, де основним, інтегруючим
фактором є нація. Ще М. С. Грушевський зазначав важливість дослідження тих спільнот, які
в історичній ретроспекції забезпечували б ідентичність і життєдіяльність народів [3].
Національна свідомість виступає тією ланкою, яка об’єднує народ і окреслює його
саморозуміння у вимірі загальнонаціонального існування. Зокрема, українська дослідниця І.
О. Кресіна окреслює національну свідомість як складну модернізовану систему духовних
феноменів та їх утворень, які сформувалися у процесі історичного розвитку нації і
відображають основні засади її буття.
У сучасних гуманітарних і соціально-політичних науках існують різноманітні
методологічні підходи, щодо вивчення національностей. Але найбільш глибоко вони
розкриваються у межах трьох базових підходів: примордіалізму, модернізму і
етносимволізму. Примордіалісти вважають, що кожна людина, як особистість, несе в собі
протягом усього життя почуття спорідненості з членами етнічної групи чи нації, корені якого
– у місці народження, кровних зв’язках, релігії, мові та стилі міжособистісних та суспільних
взаємин. Щодо модерністів – на їхню думку постання нації безпосередньо пов’язане або з
народженням певних суспільних класів чи соціальних груп, або з переходом від феодалізму
до капіталізму. Теорія етносимволізму вміщує в себе такі суб’єктивні елементи, як пам’ять,
цінності, почуття, символи і, отже, спробу проникнути у «внутрішній світ» етнічної
належності та націоналізму і зрозуміти його.
Невід’ємними інструментами дослідження основних параметрів і виявів у сфері
національного, стало окреслення структури і функцій національної свідомості. В науковій
літературі відзначається, що її складовими виступають національна самосвідомість, національна
пам’ять, національна мрія, національний менталітет і характер, а також національні психологічні
комплекси, що у сукупності становлять головний зміст національної свідомості. На нашу думку,
найбільш влучною є градація І. О. Кресіної, яка виділяє рівні національної, а саме:
- буденна свідомість – просіювання усього зайвого і залишення найвагомішого у сфері
національного;
- теоретичний рівень – виконує роль ідеологічного забезпечення у функціонуванні нації;
- державно-політичний рівень – відбувається відображення правових, державних,
політичних ідей нації.
Всі три рівні, у загальному сенсі, допомагають існувати національній свідомості як
такій, відображаючи ідейно-свідомий стан тих суспільств, які мають право називатися
«народами» [4].
Переходячи до емпіричного окреслення стану національної свідомості, можна
сказати, що в умовах глибокої економічної та демографічної кризи, в якій перебуває Україна,
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молодіжні орієнтації у сфері національного набувають певних специфічних рис, що можуть
відзначитися тяжкими та довготривалими наслідками, а відтак, потребують поглибленого
аналізу й регулювання.
Молодь – це соціально-демографічна група, відокремлена на основі сукупності
вікових характеристик і особливостей соціального стану.
Аби дослідити проблему національної свідомості української молоді на
загальнонаціональному рівні, ми використали різноманітні сучасні дослідження, які
допомогли нам дійти висновку, що присутня часткова сформованість національної
свідомості, адже в деяких проявах молодь є активною, а в деяких – досить байдужою.
Насамперед, у представників виявляється чітке ототожнення себе з українською нацією –
91 % опитуваних. Тобто, рівень ототожнення зі своєю нацією досить високий і свідчить про
стійку національну свідомість у цьому питанні.
Найвагомішими для молоді виявилися ціннісно-моральні проблеми. Ми можемо
стверджувати, що сучасна українська молодь знаходиться на шляху активної громадської
участі.
Наступне, на що варто звернути увагу – національно-патріотична сфера. Приблизно
кожен четвертий респондент готовий захищати свою країну із зброєю в руках у разі, якщо їх
мобілізують або виникне нагальна необхідність. Це говорить про наявність патріотичних
почуттів і їхніх виявлень, але все ж таки, ця сфера знаходиться тільки на шляху формування
у вимірі національної свідомості молоді.
Щодо зовнішньополітичної сфери України – тема залишається актуальною.
Варіативність відповідей молоді щодо підтримки альянсів з тими чи іншими союзами держав
в опитуваннях 2008, 2012 і 2015 рр. підтверджує це. І ми можемо стверджувати, що
зацікавлення молоддю щодо питань зовнішньої політики є проявом сформованості
національної свідомості.
В ході власного дослідження «Національна свідомість сучасної української молоді»
серед молоді м. Дніпродзержинська, використовуючи метод анкетного опитування (N = 100),
ми отримали такі дані: майже половина опитаних респондентів (48 %) вважає себе
українцями. На нашу думку це є задовільним показником сформованості національної
свідомості. Також, у Дніпропетровській області 82 % опитаної молоді пишається своєю
українською національною приналежністю.
На заходи, що присвячені розвитку народної творчості звертають увагу більше
половини молоді міста. Це означає, що момент залучення до виявлень українського
мистецтва є вагомим у молодіжній свідомості. Схильні вважати, що в Україні не сформоване
громадянське суспільство менше ніж половина молоді, що навчається. Ми бачимо, що в
цілому, у молодих людей не сформовано позитивне бачення у цьому питанні.
Патріотичні почуття у молоді відображають думки щодо любові до своєї
Батьківщини. Тобто, значна частина респондентів має чітке формулювання щодо цього
визначення. Також 87 % опитаних респондентів не відвідують політичні мітинги, заходи або
демонстрації взагалі. Це відображає негативні настрої щодо політичних заходів, а також те,
що рівень сформованості цієї сфери, як частини національної свідомості, дуже низький.
Мовна особливість вбачається у тому, що українською мовою інколи користуються
63 % опитаної молоді Дніпродзержинська. А про деякі історичні події краю, міста, держави,
знають 71 % опитаних. На нашу думку, це гарний показник сформованості історичної
пам’яті, зацікавленості спадщиною минулого, адже історія, як і мова – ті особливі
компоненти, які несе в собі народ від покоління до покоління.
Таким чином, ми можемо стверджувати, що національна свідомість української
молоді як на загальнонаціональному, так і на регіональному рівні сформована частково, тому
що деякі чинники є досить сталими (наприклад, ототожнення себе з українською нацією), а
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деякі у подальшому потребують позитивних змін (низький відсоток прийняття участі у
політичних заходах).
Підводячи підсумок, стає зрозумілим, що національна свідомість являє собою дуже
глибоке і різностороннє явище. Молодіжні її прояви тільки формуються, набувають своєї
сили. Й. Гете колись сказав: «Хоча світ в цілому рухається вперед, молоді доводиться
кожного разу розпочинати все спочатку». І це знаходить своє відображення у сьогоденні –
побудова нового, сильного суспільства передбачає, перш за все, виховання молодого
покоління: розвиток духовних цінностей, вивчення історичного минулого, прищеплення
знань попередніх поколінь – тобто, усіх невід’ємних компонентів, що й відображають таке
явище, як національна свідомість. І, як показує досвід, молодь – незмінний творець нового, в
деякій мірі досконалого, і без розвитку національної свідомості неможливо заглянути у світ
чистого майбутнього…Час його творити.
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______________________________________________________________________________
В сучасних умовах в Україні актуалізується проблематика визначення ролі масової
комунікації у житті студентської молоді. Протягом всієї історії існування засобів масової
комунікації соціологи намагалися встановити можливості різноманітних елементів системи
масової комунікації щодо впливу на суспільну та індивідуальну свідомість. Однак, у наш час
це питання набуває неабиякої важливості у зв’язку із тотальною інформатизацією,
інтернетизацією і вільним доступом практично кожного індивіда до різноманітних джерел
інформації.
Найактивнішими користувачами новітніх засобів масової інформації є молодь, яка
проводить значну частину свого часу у мережі Інтернеті та за переглядом телебачення. Саме
від молодих людей залежить реалізація соціокультурних, політичних і економічних
перетворень в державі, а їх цінності, установки і прагнення, значну роль у формуванні яких
відіграють ЗМІ, визначають подальший розвиток всього українського суспільства.
Медіапростір систематизує мінливість життя, створюючи образи, що легітимізують соціальні
практики і нормують ставлення до них, виробляє і оформлює способи мислення молодих
людей. ЗМІ стають сьогодні для молоді природним середовищем існування а мають велике
значення у соціалізації особистості. Зважаючи на це, аналіз теоретико-методологічних
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підходів до визначення ролі масової комунікації в житті молоді, займає важливе місце у
сучасному науковому дискурсі.
Соціологічні дослідження масової комунікації, як правило, спрямовані на виявлення
особливостей її функціонування, виокремлення соціальних функцій ЗМІ, вивчення
різноманітних характеристик аудиторії. Головною теоретичною проблемою є осмислення
відносин між засобами масової інформації та
суспільством шляхом дослідження
закономірностей процесу масової комунікації, влади і впливу ЗМІ як інститутів, ролі масової
комунікації у різноманітних сферах суспільного життя. Однак, єдиної загальноприйнятої
теорії масової комунікації не існує. Як зазначає М. Лукашевич, методологічно виваженою
вважається позиція Н. Костенко, яка пропонує розглядати та оцінювати існуючі парадигми за
критерієм артикуляції в них ставлення до концепту «масове суспільство». Ця теза у
спрощеному вигляді має два варіанти: 1) всемогутні засоби масової комунікації, реалізуючи
інтереси престижних соціальних груп, тотально впливають на інертну й пасивну аудиторію,
прищеплюючи їй бажані погляди, установки і звички; 2) мас-медіа, обмежені системою
соціальних інститутів, не втрачають своєї автономії, а тому здатні здійснити лише частковий
вплив на свідомість і поведінку публіки, гетерогенної соціокультурно і диференційованої за
мірою включеності до комунікації [10, с. 22].
Виходячи з цього можна казати про існування двох дослідницьких парадигм:
медіацентристської та людиноцентристської, кожна з яких домінувала на певному етапі
розвитку суспільства. У сучасній українській науковій літературі у контексті розуміння
потужності маніпулятивного впливу, що здійснюється ЗМІ виділяються два підходи
посередницько-допоміжний (медіаорієнтований) механізм, коли аудиторія розглядається як
активні і критично налаштовані споживачі інформації та продукувально-маніпулятивний
(медіацентристський), коли аудиторія ЗМІ сприймається як пасивна маса, схильна до
навіювання й стороннього управління [11, с. 282 - 283]. Однак, для досягнення мети нашого
дослідження ми вважаємо доцільніше буде розглядати парадигми дослідження масової
комунікації під назвами саме медіацентристської та людиноцентристської, оскільки вони
дають можливість якомога точніше визначити сутність існуючих підходів, виокремити
головних соціальних акторів у масово-комунікаційному процесі.
У межах медіацентристського підходу аудиторія сприймається як об’єкт впливу
засобів масової інформації, які диктують індивіду ідеали масової культури. Повідомлення
комунікатора у цьому випадку являє собою стимул, на який аудиторія відповідає зміною
соціальної установки. Медіацентристська парадигма виникла на основі досліджень 20-х
років ХХ ст., результати яких призвели до висновку про те, що аудиторія зазнає потужного
впливу мас-медіа: владу ЗМІ над аудиторією порівнювали з кулями, що зумовило відповідні
назви теорії «ін’єкційної голки» і «кулі», яка пояснювала впливи ЗМК. Панувала думка про
те, що засоби масової інформації здійснюють прямий, миттєвий та результативний вплив на
людську поведінку.
Теорія «кулі» була реакцією на виникнення суспільства ізольованих індивідів,
беззахисного перед медійними впливами в умовах урбанізації та індустріалізації. За моделлю
«підшкірного вприскування» («ін’єкційної голки») масова комунікація може впливати на
людину немов шприц, що робить підшкірне вливання, якому не можна нічого протиставити
[5, с. 17]. Дослідники Франкфуртської школи (М. Хоркхаймер, Т. Адорно) визначали, що у
суспільстві спостерігається універсальний і тотальний вплив повідомлень мас-медіа як
небезпечного засобу, що дає змогу вводити цінності, ідеї та інформацію безпосередньо вглиб
пасивної, подрібненої аудиторії. Невід’ємними рисами культурної продукції вважається
стандартизація, масовість і стереотипність. Варто також звернутися до поглядів Е. Денніса,
який вважав, що ЗМК формують нашу свідомість, впливають на наші думки та установки,
підштовхують до певного типу поведінки [1, с. 165]. Масова аудиторія сприймалась як
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відкрита для маніпуляцій, здатна лише реагувати на подразники і сприймати повідомлення
ЗМІ. Науковці звинувачували ЗМІ у підбурюванні аудиторії до агресивності, брутальності та
безчуттєвості [8, с. 52].
До медіацентристської парадигми належить також і теорія максимального ефекту,
яка стверджує, що засоби масової інформації здійснюють вирішальний вплив на аудиторію.
Суспільство складається зі слабко пов’язаних один з одним атомізованих індивідів,
поведінка яких мало залежить від соціальних зв’язків і обмежень. ЗМІ розглядаються при
цьому у якості інструментів мобілізації, пропаганди, переконання, що діють в інтересах
різноманітних громадських і приватних інститутів. Вважалось, що повідомлення ЗМК
однаково сприймаються усіма членами аудиторій та викликають незворотну і безпосередню
реакцію з боку цих аудиторій.
На таких принципах побудовані моделі масових комунікацій Г. Лассвелла (1948 р.) та
К. Шеннона і В. Вівера (1949 р.). Згідно з теорією Г. Лассвелла комунікація схожа з дією
чарівної кулі , що, оволодіваючи свідомістю людини, начебто автоматично трансформує ідеї,
емоції, значення або мотивації самої людини. Така спрощена схема отримала назву «теорії
чарівної кулі» і мала значний успіх та вплив на розвиток досліджень масових комунікацій у
межах медіацентристського підходу [4, с. 204]. У свою чергу, модель Шенона-Вівера
виокремлює три рівня комунікації: технічний (пов’язаний з точністю передачі інформації від
відправника до отримувача), семантичний (з інтерпретацією повідомлення отримувача
порівняно з тим значенням, яке було відправлене відправником) та рівень ефективності.
(відбиває успішність, з якою вдається змінити поведінку в зв’язку з повідомленням, що було
передане). Порівняно з іншими моделями, новою у моделі Шеннона-Вівера є така складова
як «джерело шуму». Так, різні мови мають різний ступінь передбачуваності, англійська –
50 %, тобто при наявності сторонніх ефектів, що заважають, половини слів достатньо для
розуміння змісту повідомлення [12, с. 85].
Людиноцентристський підхід, на відміну від медіацентристського, розглядає
аудиторію як активного учасника масово-комунікаційного процесу. Він виникає у 40 – 60-х
рр. на базі теорії мінімальних (обмежених) ефектів К. Говленда, П. Лазерсфельда,
Б. Берельсона. Виявилося, що максимальний вплив ЗМІ не знаходить емпіричного
підтвердження. Віддаючи перевагу емпіричному аналізу явищ, представники цієї школи
характеризували аудиторію ЗМК як гетерогенне утворення у своїх пристрастях до
комунікації. Вона не є якоюсь однорідною масою. Це соціально-стратифіковане утворення з
активною вибірковою здатністю сприймати інформацію: члени аудиторії репрезентують соціальні
групи і статуси, до яких належать, особливим чином реагуючи на інформацію [9, с. 140].
Формується психодинамічна модель, центральною ідеєю якої є уявлення про
диференційований вплив масової комунікації. Згідно з нею, вплив каналів масової
комунікації на аудиторію залежить від низки факторів індивідуального сприйняття,
детермінованих соціальним статусом, рівнем доходу, професією, релігійною приналежністю
і т.п. реципієнтів. Тобто вирішальним для визначення впливу стає не саме повідомлення ЗМІ,
а сукупність цих факторів. ЗМІ не можуть повністю змінити і панувати над людською
свідомістю. Згідно з людино центристського підходу людина пристосовує ЗМІ до своїх
потреб, оскільки змінити вже сформовану точку зору людини щодо того чи іншого питання,
ставлення до повідомлення або отриманої інформації вже практично неможливо.
У межах людиноцентристського підходу були також створені концепція
двоступеневої комунікації П. Лазерсфельда, модель взаємодії ЗМІ та міжособистісного
спілкування С. Ленарта і модель встановлення черги денної. П. Лазарсфельд приходить до
своєї моделі ще в 1940 р в рамках теорії мінімальної ролі мас-медіа у виборчій практиці,
коли виявилося, що масова комунікація не є основним джерелом інформування, вона впливає
лише на лідерів думок, які в свою чергу поширюють свої погляди до менш активних груп
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населення. Лідери думок – це найбільш активні споживачі масової інформації, люди, що
займають, як правило активну життєву позицію, беруть участь у суспільному житті і мають
можливість транслювати отримані відомості на ті соціальні групи, де вони мають достатній
авторитет, довіру і визнаються компетентними. Таким чином, дослідники запропонували
опис двоступеневого процесу комунікації та з’ясували, що мас-медіа можуть лише
підсилювати установки аудиторії, стимулювати вже існуючі погляди. Ефекти ЗМК стали
розглядатися як короткочасні, доступні для спостереження акти впливу на поведінку або
погляди індивіда. Вважалося, що аудиторія переносить на медіа свої власні погляди і
уявлення [3].
С.Ленарт дещо модифікував схему комунікації П.Лазарсфельда, виявивши існування
як опосередкованого, так і безпосереднього впливу мас-медіа на аудиторію. Крім того, він,
на відміну від Лазарсфельда, зафіксував значний і тривалий ефект впливу засобів масової
комунікації. Згідно зі схемою С.Ленарта, люди можуть отримувати інформацію про суспільні
проблеми з двох основних джерел: засобів масової інформації (телебачення, радіо, газет,
журналів і т.д.) і міжособистісного спілкування, що виникає в рамках повідомлень ЗМІ.
Тобто, засоби масової інформації не володіють монополією на інформаційні потоки, а діють
разом з міжособистісною комунікацією. Безумовно, в процесі інформування мас-медіа
відіграють ключову роль, оскільки теми дискусій, проведених на рівні міжособистісного
спілкування, задаються характером висвітлення цих тем ЗМІ. Міжособистісне спілкування,
при цьому, може підсилювати установки реципієнтів, сформовані за участю ЗМІ, а також
може вплинути на формування цих установок прямопротилежно впливу ЗМІ.
Міжособистісне спілкування може бути джерелом альтернативної інформації і в той же час
створювати власну інтерпретацію повідомлень ЗМІ.
Модель комунікації С.Ленарта перегукується з теорією «встановлення пунктів
порядку денного», яку ще в кінці 60-х років почав розробляти Б. Коен, а закінченого вигляду
вона набула у працях М. МакКомбса і Д. Шоу. Її сутність полягає в тому, що мас-медіа не
можуть вплинути на формування думки з певної теми, але вони задають саму цю тему, тим
самим контролюючи тематику обговорюваних суспільством проблем в конкретний проміжок
часу. З точки зору даної концепції, вплив ЗМІ на аудиторію носить свого роду
«конструюючий» характер: коли преса, радіо чи телебачення починають приділяти більш
пильну увагу висвітленню тих чи інших подій і проблем, саме ці події і проблеми починають
сприйматися аудиторією в якості найбільш важливих і значимих у порівнянні з іншими. Б.
Коен звернув увагу на те, що ЗМІ здатні концентрувати увагу аудиторії на ті чи інші
проблеми, навіть якщо спочатку неможливо визначити, яка думка складеться у аудиторії
щодо цих проблем. Професійні комунікатори, що працюють в ЗМІ, формують інформаційне
поле. Якщо вони вважають, що якась подія не є важливою, то ця подія буде освітлена у ЗМІ в
меншій мірі, ніж інші. І, звичайно, існує зворотна сторона цього явища – часто засоби
масової інформації акцентують увагу на події, яка фактично не заслуговує такої пильної
уваги.
Теорія встановлення пунктів порядку денного ґрунтується на таких постулатах:
1. Новинний порядок денний визначає публічний порядок денний (новина про подію
визначає її обговорення).
2. Ми звертаємося до ЗМІ для того, що зрозуміти, на чому нам потрібно зосередити
свою увагу (фокусування уваги для визначення, що важливого відбувається навколо).
3. Медіа не говорять нам, що думати, вони кажуть нам, про що думати (розставлення
акцентів).
4. Нарешті (і це не було в оригінальному тексті авторів, але є квінтесенцією
сучасності) – тепер медіа вже кажуть нам, що робити [7, с. 214].
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Експериментальні дослідження показують, що навіть згадка в програмах новин будьякого питання сприяє зміні думки глядачів щодо цієї проблеми. Наприклад, в одному
експерименті глядачам показали серію новин, де проблема залежності США від експорту
енергоносіїв спочатку зовсім не згадується, потім згадується три рази і, наприкінці, шість
разів. У випадках, коли про це не говорилося ні слова, 24% учасників експерименту
відзначили, що дана проблема входить до трійки основних проблем, що стоять перед
країною. Коли учасники переглянули три сюжети з проблеми енергетики, вже 50%
респондентів розглядали дану проблему як дуже важливу. Нарешті, коли «доза» збільшилася
до 6 сюжетів, 65% учасників обрали цю проблему як ключову національну проблему. Таким
чином, дослідники фіксують ситуацію, коли люди, отримуючи інформацію в основному
через ЗМІ, оцінюють події і проблеми суспільства, які поставлені в ефірі телеканалів і
радіостанцій, на сторінках газет і журналів, як важливі і значущі. Саме так ЗМІ можуть
контролювати і формувати громадські пріоритети [3].
Людиноцентристська парадигма ґрунтується на тому, що людина не просто механічно
переробляє отриману інформацію, вона відсіває непотрібну, індивідуально сортує
інформацію за ступенем важливості, сама встановлює черговість сприйняття. Масова
аудиторія – це, перш за все, індивіди й особистості, а не пасивна маса для споживання
духовної продукції. Будь-яка людина самостійно інтерпретує інформацію, що надходить,
фільтруючи й оцінюючи її залежно від власної картини світу, свого соціального статусу,
культурного розвитку, віросповідання, віку, статі тощо. Спроби ЗМІ нав'язати кардинальні
зміни в стереотипах часто стикаються з активним психологічним опором, що є результатом
селективного відношення людини не тільки до самої інформації, але й до її джерела [2, с. 3].
У сучасному світі починаючи з 70-х рр. ХХ ст. відсутній якийсь один домінуючий
напрямок. У дослідженні ролі масової комунікації у житті суспільства спостерігається синтез
уявлень про значні можливості впливу масової комунікації (що детермінується активним
розвитком ЗМІ ) із наданням великого значення змісту повідомлення та індивідуальних
характеристик реципієнта. Найбільш активного поширення набула концепція німецького
соціолога Е. Ноель-Нойман «спіраль мовчання», присвячена проблемі формування
громадської думки через аналіз взаємозв'язків між масовою комунікацією, міжособистісною
комунікацією і тим, як індивід співвідносить свою думку з думкою інших. Якщо індивід
виявляє, що установки, які він поділяє є мало поширеними, то, швидше за все, він не буде
висловлювати їх відкрито. Ситуація, коли одні орієнтовані на висловлення своєї думки, а
інші – на її приховування призводить до наростання спіралеподібного процесу. В ході нього
встановлюється домінування якоїсь однієї точки зору, яку визначають ЗМІ. Іншою рушійною
силою процесу є оточення індивіда. Якщо людина не висловлює своєї думки, то швидше за
все так діє і її найближче оточення. Це в свою чергу сприяє домінуванню масової інформації
та наростання «спіралі мовчання». Люди намагаються уникати ситуацій, коли вибір певної
установки закріплений тільки за ними і для зниження ступеня відповідальності вивчають
установки, громадську думку, намагаючись виділити домінантні точки зору.
Сучасні підходи до масової комунікації знайшли втілення і у концепції «корисності і
задоволеності», базова посилка якої полягає в тому, що з матеріалів масової комунікації
аудиторія вибирає ті матеріали, які в тій чи іншій мірі задовольняють її потреби. Ступінь
інформаційної активності залежить від індивідуальних потреб та інтересів. Можливість
вибору конкретного повідомлення залежить від того, якою мірою воно відповідає тим чи
іншим індивідуальним потребам. Реципієнти, які не поділяють погляди, які містяться у
повідомленні, сприймають це повідомлення як таке, що ще більше відрізняється від їх
переконань (контрастний ефект). А у тому випадку, коли реципієнт знаходить у
повідомленні ідеї близькі до власних поглядів, тоді вони сприймаються як ще більш близькі
у порівнянні зі своїми (асиміляційний ефект). Тобто, аудиторія задає правила гри, формуючи
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попит на інформаційному ринку, а ЗМІ вимушені враховувати побажання споживачів своїх
послуг, надаючи відповідні пропозиції. В рамках даного підходу основна увага зосереджена
на аудиторії та факторах, що визначають відбір повідомлень масової комунікації. Причому
акцент робиться на мікрорівні аналізу. При цьому недостатня увага приділяється
макросоціальним характеристикам.
Концептуальна модель, запропонована відомими фахівцями С. Дж. Болл-Рокіч і М. де
Флюер в 1976 році, має своїм предметом структурні умови суспільства, в яких реалізуються
ефекти масової комунікації. Тут засоби масової комунікації трактуються як інформаційні
системи, що глибоко включені в процеси формування стабільності, змін і конфліктів на рівні
соціуму в цілому, на між груповому та індивідуальному рівнях. В сучасних умовах люди
стають залежними від засобів масової комунікації. Перш за все це стосується інформації,
знань і оцінок про те, що відбувається в суспільстві. Тип і рівень цієї залежності
визначається рядом структурних умов. Вплив масової комунікації виявляється більшим,
якщо суспільство знаходиться в стані змін, конфліктів або нестабільності. Також багато що
залежить від ступеня реалізації масовою комунікацією власне інформаційних функцій [6, с. 60].
В сучасному суспільстві масова комунікація, як правило, розуміється як механізм
поширення інформації та соціального впливу; особливий спосіб формування і спілкування
урбанізованої маси; середовище формування, поширення і функціонування соціально
значимої інформації, цілями якої є вплив на соціальні групи і особистості; система
взаємозв'язків, що дозволяє отримати практично одночасний доступ до соціально значущих
повідомленнями великій кількості людей, незалежно від місця розташування, положення,
соціального статусу; систематичне поширення повідомлень (через пресу, радіо, телебачення,
кіно, звукозапис і т.п.) серед чисельно великих, розосереджених аудиторій з метою
утвердження духовних цінностей та надання політичного, економічного або організаційного
впливу на оцінки, думки і поведінку людей тощо. Виходячи з цього основними функціями,
які виконує масова комунікація, є: вплив на суспільство шляхом інформування про події, що
відбуваються; допомога суспільству у вирішенні актуальних проблем; передача знань про
певне суспільство від одного покоління до іншого (соціалізація і навчання); розвага.
Зазначений спектр функцій і визначає концептуальну основу, найважливіші підходи до
дослідження масової комунікації. Практично кожен з дослідників, чиї наукові інтереси
простягаються на соціологію масових комунікацій намагався зробити свій внесок у
визначенні того яким чином і наскільки ефективно масова комунікація впливає на
суспільство і його членів.
Отже, у дослідженнях масової комунікації вчені виділяють три етапи: перший (20 40-ті роки XX ст.) – парадигма «сильних медіа» або медіацентристська; другий етап (початок
50-х – середина 70-х років) – людиноцентристська парадигма, якій характеризується за
допомогою концепцій обмежених ефектів і сучасний (з середини 70-х років по теперішній
час) – різноманіття підходів і відсутність єдиної позиції до ролі масової комунікації у житті
сучасного суспільства. Зрозуміло, що ЗМІ мають сильний, але аж ніяк не всемогутній вплив
на людину. Цей вплив аналізується крізь призму декількох факторів, у тому числі, через
ефект лідерів громадської думки, місцеву культуру і так далі. ЗМІ мали і, мабуть, завжди
будуть мати яскраво виражену аксіологічну функцію, оскільки вони мають значний вплив на
розвиток тих чи інших цінностей в суспільстві. Залежність молоді від сучасних засобів
масової інформації та масової комунікації детермінує необхідність більш досконалого
аналізу контенту сучасних ЗМІ та формування у молоді властивості критично оцінювати
наповненість інформаційного змісту повідомлень.
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